
1 
 

Protokół nr 40/2018 
z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, 
Polityki Społecznej, Rodziny i Sportu,  
z dnia 17.09. 2018 r. 
godz. 12.00 
 
 
1. Otwarcie posiedzenia.  

Przewodnicząca Komisji, p. Bernadeta Hordejuk otworzyła obrady kolejnego 
posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Rodziny                        
i Sportu Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Stwierdzając quorum powitała 
zaproszonych gości i członków komisji. 

  
 Załącznik nr 1,2 

2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia. 
 

Przewodnicząca komisji odczytała porządek posiedzenia, który przedstawiał się 
następująco: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Zatwierdzenie porządku obrad. 
3. Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej na 2019 rok. 
4. Zaopiniowanie materiałów na XL Sesję Sejmiku; 

 Projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2017 roku 
"Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych  w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2016-2020". 

 Projektu uchwały w sprawie przyjęcia raportu końcowego                        
z monitoringu "Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w 
Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2013-2017. 

5. Sprawy różne i wolne wnioski. 
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 
7. Zakończenie posiedzenia. 

 
Uwag do przedstawionego porządku nie zgłoszono, porządek został przyjęty przez 

aklamację.  
 

3. Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej na 2019 rok. 
 
Głos zabrał Z-ca Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego O/Wojewódzkiego NFZ                        
p. Walenty Seliga, który przedstawił multimedialnie prezentację dotyczącą kontraktowania 
świadczeń opieki zdrowotnej na 2019 r. W pierwszej kolejności przedstawił porównanie planu 
finansowego oddziału funduszu na rok 2018 i plan na  rok 2019. Kolejno omówił główne  
kierunki wzrostu finansowania świadczeń w 2019 r. Poinformował o ilości etatów i wartości 
środków na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek położnych na 2019 r. oraz przedstawił 
zestawienie wartości wzrostu środków na wynagrodzenia ratowników medycznych na 2019 r. 
Następnie Pan Dyrektor przedstawił informację dotycząca podwyżek wynagrodzeń dla lekarzy 
specjalistów. Na zakończenie zaprezentował temat dotyczący zabezpieczenia usług 
medycznych na rok 2018.  
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Radna p. J. Król nawiązując do wynagrodzeń w ochronie zdrowia, dodała, że                       
w rehabilitacji są bardzo niskie płace. Ośrodki rehabilitacyjne np. Ośrodek w Elblągu ma 
problem z rehabilitantami, którzy odchodzą bo szukają pracy za lepsze  pieniądze.  

Załącznik nr 3 
  

Przewodnicząca Komisji przypomniała, iż dwa posiedzenia komisji zostały poświęcone 
ośrodkom zajmującym się rehabilitacją w naszym województwie,    w związku z powyższym 
zapytała, czy wielkość kontraktów wzrosła dla wszystkich, czy tylko dla osób ze sprzężonymi 
dolegliwościami. Zapytała również o środki, które nie będą wykorzystywane przez 
niepełnosprawnych,  czy będzie można je przesunąć? 
 
Dyrektor p. W. Seliga wyjaśnił, iż  zgodnie z ustawą wzrosły środki na niepełnosprawnych w 
stopniu znacznym. Pan Dyrektor dodał, iż  są to pieniądze tzw. znaczone i nie będzie można 
ich przesunąć. Przesunięcie będzie możliwe tylko pomiędzy świadczeniodawcami. 
 
Radna p. J. Król,  zapytała czy Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży                       
w Elblągu dostał jakieś dodatkowe środki? 
 
Dyrektor p. W. Seliga odpowiedział, iż wszystkie ośrodki dostały o 5% więcej. Jeszcze raz 
przypomniał, iż środki zwiększono na niepełnosprawnych o stopniu znacznym. 
 
Przewodnicząca komisji zapytała o nadlimity. 
 
Dyrektor p. Seliga powiedział, iż muszą opłacić świadczenia nielimitowane. Natomiast jest 
problem z  refundacją za leki, ponieważ brakuje środków.  
 
Kierownik Działu Kontraktowania Świadczeń Warmińsko-Mazurskiego o/Wojewódzkiego 
NFZ p. Lilia Wieremiej powiedziała, iż ryczałty będą przeliczane ponownie i jeżeli są zmiany 
katalogowe to ryczałty się zwiększają. Dodała, że jest jednolity system naliczania ryczałtów. 
Oprócz ryczałtów są również zakresy wyodrębnione, gdzie znajdują się świadczenia 
nielimitowe, tj. pakiet onkologiczny, świadczenia noworodkowe i porodowe oraz zaćmy                       
i edndoprotezy. 
 
Dyrektor p. W. Seliga dodał, iż za I półrocze ryczałt został wykonany w 100% wszystkich 
świadczeniodawców. Jest propozycja, aby w IV kwartale w AOS pacjenci pierwszorazowi byli 
przyjmowani bezlimitowo.  
 
W związku z brakiem innych pytań Pani Przewodnicząca podziękowała przedstawicielom 
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ i poprosiła o zaprezentowanie pkt 4 
porządku obrad. 
 

4. Zaopiniowanie materiałów na XL Sesję Sejmiku; 
 Projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2017 roku 

"Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych  w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2016-2020". 

 
     

Głos zabrała Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej p. Wiesława Przybysz, która 
multimedialnie przedstawiła temat dotyczący realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów alkoholowych w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 
2016-2020. Powiedziała, iż program jest realizowany w oparciu o 5 priorytetów, a następnie 
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omówiła każdy z priorytetów. Przedstawiła wysokość środków finansowych na realizację 
zadań wynikających  z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

                                                                                                          Załącznik nr 4 
  
W związku z brakiem pytań do przedstawionej informacji Pani Przewodnicząca zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały ws. sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2017 
roku "Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w 
Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2016-2020". Za przyjęciem w/w projektu 
uchwały głosowali wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie komisji ( 7 radnych ).  
 
 

 Projektu uchwały w sprawie przyjęcia raportu końcowego                        
z monitoringu "Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w 
Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2013-2017. 
 

 
Ponownie głos zabrała Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej                        
p. Wiesława Przybysz, która multimedialnie przedstawiła temat dotyczący przyjęcia raportu 
końcowego z monitoringu "Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w 
Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2013-2017. 
Pani Dyrektor powiedziała między innymi, iż  Program został opracowany przez Zespół 
Roboczy powołany przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Uchwałą   
Nr 28/362/12/IV z dnia 12 czerwca 2012 r. Natomiast został przyjęty Uchwałą                        
Nr XXIV/473/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia                       
26 lutego 2013 r. W dalszej kolejności przedstawiła i omówiła cel główny i cele szczegółowe 
Programu. 
 

   Załącznik nr 5 
  

W związku z brakiem pytań do przedstawionej informacji Pani Przewodnicząca zarządziła 
głosowanie nad w/w projektem uchwały. Za pozytywnym przyjęciem                           w projektu 
uchwały ws. przyjęcia raportu końcowego z monitoringu "Programu Wspierania Rodziny   i 
Systemu Pieczy Zastępczej w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2013-2017 
głosowali wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie komisji ( 7 radnych ).  
 
 
 

5. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 

Członek Zarządu, a zarazem członek komisji p. Sylwia Jaskulska poinformowała, iż na 
najbliższym posiedzeniu Zarządu Województwa rozpatrzony będzie wniosek dotyczący badań 
nad boreliozą. W Departamencie Ochrony Środowiska wygospodarowano środki finansowe  na 
badania wybranej populacji kleszczy. Wniosek jest przygotowany na kwotę na 24 000 zł.  
 
Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż ostatnie posiedzenie Komisji V kadencji odbędzie 
się w dniu 1 października 2018 r. 
 

6. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji . 
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 Przewodnicząca komisji zapytała o uwagi do przesłanego protokołu, w związku z 
brakiem uwag zarządziła głosowanie. Za przyjęciem protokołu głosowali wszyscy obecni na 
posiedzeniu członkowie komisji. 
 

7. Zakończenie posiedzenia. 
 

Po wyczerpaniu porządku obrad Pani Przewodnicząca podziękowała wszystkim 
obecnym. Na tym posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Rodziny i 
Sportu w dniu 17.09.2018 r. zostało zakończone. 
 
 
    
 
 
         Przewodnicząca Komisji 
 
 
          Bernadeta Hordejuk 
 
 
Protokołowała: 
 
Mirosława Baran-Styczyszyn 
 


