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Protokół nr 2/2018 
z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, 
Polityki Społecznej, Rodziny i Sportu,  
z dnia 28.12.2018 r. 
przerwa w obradach Sesji Sejmiku, sala 433 
 

1. Otwarcie posiedzenia.  
 

Przewodniczący Komisji, p. Tadeusz Politewicz otworzył obrady drugiego  posiedzenia VI 
kadencji Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Rodziny                        
i Sportu Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Następnie powitał członków 
komisji.  
 
 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 
 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Zatwierdzenie porządku obrad.  
3. Zaopiniowanie materiałów na III Sesję Sejmiku, w tym: 

 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego do składu rad społecznych 
działających przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej 
dla których Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest 
podmiotem tworzącym. 

 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania rad społecznych 
działających przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej 
dla których Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest 
podmiotem tworzącym. 

4.        Sprawy różne i wolne wnioski. 
5.      Zakończenie posiedzenia. 

 
Uwag do porządku nie zgłoszono. Porządek przyjęto przez aklamację.  
 

3. Zaopiniowanie materiałów na III Sesję Sejmiku, w tym: 
 

 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli 
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego do składu rad 
społecznych działających przy samodzielnych publicznych zakładach 
opieki zdrowotnej dla których Samorząd Województwa Warmińsko-
Mazurskiego jest podmiotem tworzącym. 
 

Przewodniczący komisji zapytał, czy wszyscy radni otrzymali listy kandydatów do 
Rad Społecznych Szpitali.  

Członkowie komisji potwierdzili, iż listy otrzymali.  
 
Radna p. Jolanta Andruszkiewicz zapytała, czy był wyznaczony termin do którego 

należało podać kandydatury do rad społecznych.   
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Przewodniczący komisji wyjaśnił, iż na poprzednim posiedzeniu Komisji Ochrony 
Zdrowia, Polityki Społecznej, Rodziny i Sportu było podane, że będą kompletowane listy 
do rad społecznych. 

 
Radna p. Jolanta Andruszkiewicz stwierdziła, iż nie było to tak wyraźnie 

zaakcentowane. 
 
Przewodniczący komisji dodał, iż przykro, że Pani Radna nie zrozumiała, ale może 

zgłosić swoich kandydatów na sesji Sejmiku. Następnie zarządził głosowanie nad w/w 
projektem uchwały ze zgłoszonymi kandydatami,                             
za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały - głosowało 6 radnych, 1 - osoba się 
wstrzymała, nikt nie był przeciwny.  

 
 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania rad społecznych 

działających przy samodzielnych publicznych zakładach opieki 
zdrowotnej dla których Samorząd Województwa Warmińsko-
Mazurskiego jest podmiotem tworzącym. 

 
Przewodniczący komisji zarządził głosowanie nad w/w projektem uchwały. Za 

pozytywnym przyjęciem projektu uchwały - głosowało 6 radnych, 1 - osoba się wstrzymała, 
nikt nie był przeciwny.  

 
4.   Sprawy różne i wolne wnioski. 

 
Spraw różnych i wolnych wniosków nie zgłoszono  
 

5. Zakończenie posiedzenia. 
 

  Na tym posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny, Polityki Społecznej, Rodziny 
i Sportu Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego                        
w dniu 28.12.2018 r. zostało zakończone. 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Komisji 
 
 
Tadeusz Politewicz  
 

Protokołowała: 
 
Mirosława Baran-Styczyszyn 
 


