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Protokół nr 16/2016 
z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, 
Polityki Społecznej, Rodziny i Sportu,  
z dnia 18 kwietnia 2016 r. 
 
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. Podsumowanie rozliczenia świadczeń wykonywanych w 2015 r. – Warmińsko-

Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ. 
4. Zaopiniowanie materiałów na XVI Sesję Sejmiku; 

 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z 
realizacji w roku 2015 Projektu  pn. "Warmia i Mazury dla Dużej Rodziny". 

 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu 
Rozwoju Bazy Sportowej w Województwie Warmińsko-Mazurskim na 
lata  2016 - 2018. 

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

 
Porządek obrad został zatwierdzony bez uwag przez aklamację. 
 

3. Podsumowanie rozliczenia świadczeń wykonywanych w 2015 r. – Warmińsko-
Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ. 

 
 Głos zabrał Z-ca Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ              

p. Walenty Seliga, który  przedstawił multimedialnie podsumowanie rozliczenia świadczeń 
wykonywanych w 2015 roku.  

       Załącznik nr 3  
Przewodnicząca komisji p. Hordejuk zwróciła się z pytaniem, czy wszystkie szpitale 

zawarły umowy, czy któryś ze szpitali idzie drogą sądową? 
 
Z-ca Dyrektora p. W. Seliga poinformował, iż szpitale zawarły umowy oprócz szpitala 

powiatowego w Giżycku, który ze względu na swoją sytuację wystąpił na drogę sądową, ale 
pieniądze na ten szpital są zarezerwowane. Dodał, iż wszystkie szpitale wojewódzkie 
podpisały ugody i w terminie zostały rozliczone. 
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Radna p. Teresa Krajewska zapytała o ponadlimitowe świadczenia, które tylko                       

w niektórych przypadkach były opłacane w 100%, a kto zapłaci różnicę, gdzie było pokryte 
tylko 40% i 60% ? 

 
Z-ca Dyrektora p. W. Seliga wyjaśnił, iż jednym z warunków ugody było zapłacenie 

za świadczenia niezbędne.  Część świadczeń mniej istotnych NFZ nie opłacił w całości. 
Fundusz nie dysponuje takimi środkami, aby opłacić wszystkie świadczenia wykonywane 
przez placówki ochrony zdrowia na terenie województwa. 

 
Radna p. Grażyna Licznerska powiedziała, iż hospicja domowe zostały opłacone                  

w 30%, a tam ludzie naprawdę ciężko pracują. W takim przypadku ta opieka domowa kuleje i 
jest przenoszona na rodziny i z tego powodu jest zły wydźwięk w społeczeństwie.  

 
Z-ca Dyrektora p. W. Seliga dodał, iż środki na opiekę nad ludźmi starszymi są w 

naszym województwie, jedne z największych w kraju. Stwierdził, iż  jesteśmy na 3 miejscu  
w kraju jeżeli chodzi o nakłady, które ponosimy. 

 
Radny p. Tadeusz Politewicz zapytał jak w naszym województwie wygląda sprawa 

geriatrii? 
 
Z-ca Dyrektora p. W. Seliga poinformował, iż w województwie warmińsko-

mazurskim nie ma oddziału geriatrycznego tylko funkcjonują dwie poradnie.  
 
Lidia Wieremiej z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału NFZ powiedziała, iż jest 

problem finansowy i kadrowy są tylko dwie poradnie, ponieważ brak jest lekarzy geriatrów.  
 
Przewodnicząca Komisji dodała, iż jest problem z odbiorem pacjentów starszych przez 

rodziny ze szpitala. Pacjenci powinni trafić na geriatrię, ale takiego oddziału nie ma. 
 
Radna p. Jadwiga Król poinformowała, iż w Elblągu jest zakład długoterminowy, ale  

około 100 osób czeka w kolejce na miejsce. Pani radna musiała przejść gehennę, aby 
umieścić tam panią 89 letnią,  nie mającą żadnej rodziny, która by się nią opiekowała. 

 
Radna p. Jolanta Szulc zapytała, gdzie jest druga poradnia geriatryczna, bo jedna 

mieści się w Olsztynie? Następnie zapytała, czy w ciągu roku można zakontraktować jeszcze 
taką poradnię? 

 
Z-ca Dyrektora p. W. Seliga wyjaśnił, iż druga poradnia geriatryczna jest                        

w Dobrym Mieście, natomiast co do drugiego pytania to jak najbardziej, jeżeli będzie lekarz 
geriatra, który będzie pracował 3 razy w tygodniu  po 12 godzin. Dodał, iż    w tym roku nie 
będzie konkursów tylko umowy są przedłużane ustawą do 30 czerwca 2017 roku, czyli będzie 
anektowanie umów. W porównaniu z rokiem 2015 nastąpił znaczący wzrost środków, który 
został rozdysponowany na wynagrodzenia pielęgniarek 60 mln, POZ 40 mln, leki 16 mln, a 
na same świadczenia pozostało niecałe 4 mln zł.  

 
Przewodnicząca komisji zapytała, dlaczego nocna i świąteczna pomoc nie jest 

kontraktowana  tak jak POZ? 
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Z-ca Dyrektora p. W. Seliga powiedział, iż ryczałt zależy od populacji powiatu. POZ  
jest dobrze finansowany, problemem jest to, że mały odsetek środków z POZ-u idzie na 
diagnostykę. 

 
Radna p. J. Szulc zapytała, czy w roku 2016 będą ponoszone koszty za nadlimity? 
 
Pan Seliga powiedział, iż jeszcze nie wiadomo, czy będzie jeden okres rozliczeniowy, 

czy dwa okresy, bo od tego zależą finanse.  
 
Radna p. Teresa Krajewska zapytała, czy zarządzanie służbą zdrowia powinno 

wyglądać tak, iż nie wolno przekraczać limitów? 
 

Pani Lidia Wieremiej dodała, iż współpracują ze świadczeniodawcami i starają się 
opłacić część świadczeń, jeżeli w ciągu roku nie mają środków to wówczas płacą na koniec 
roku. Dodała, iż są cały czas uzależnieni od planu finansowego.  

 
Radny p. T. Politewicz stwierdził, iż nie da się opłacić nieograniczonej ilości 

świadczeń ograniczoną ilością środków. 
 

Pan Seliga dodał, że podział środków jest przez tzw. algorytm, różnica pomiędzy 
naszym województwem, a mazowieckim wynosi 60 zł.  
 

Radna p. J. Szulc powiedziała, iż jest problem z pozyskaniem kadr medyczno- 
pielęgniarskich na terenach małych gmin i wiosek.  

 
Przewodnicząca Komisji odczytała pismo ws. pobytu chorych w złych warunkach              

w  Hotelu na Skarpie w Olsztynie. 
Załącznik nr 4  

 
Pan Seliga wyjaśnił, iż NFZ nie płaci za usługi hotelarskie, jest hotel i pacjent, który 

przyjeżdża na radioterapię lub onkologię może być tam zakwaterowany, a NFZ tylko płaci dla 
szpitala za pobyt i procedurę.   

 
Dyrektor Departamentu Zdrowia p. Ryszard Wasiński stwierdził, iż ta sprawa nie 

dotyczy szpitali podległych Samorządowi Województwa. 
 

 Pani Przewodnicząca zaproponowała, że Komisja  zwrócić się do  Warmińsko-
Mazurskiego  Oddziału Wojewódzkiego NFZ z prośbą o przedstawienie  krótkiej informację 
w powyższej sprawie. 
 

4. Zaopiniowanie materiałów na XVI Sesję Sejmiku; 
 

 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji 
w roku 2015 Projektu  pn. "Warmia i Mazury dla Dużej Rodziny". 
 

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej p. Wiesława Przybysz przedstawiła 
multimedialnie sprawozdanie do w/w projekt uchwały.  
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 Radna p. J. Szulc zapytała, ile ogólnopolskich kart dużej rodziny jest wydanych                   
w naszym województwie? 
  
 Pani Przybysz stwierdziła, iż na tę chwilę nie potrafi odpowiedzieć, bo taką statystykę 
prowadzi Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki. ROPS zwrócił się    z prośbą o takie 
dane jednak jeszcze nie otrzymał informacji na powyższy temat.                       
W województwie jest około 30 tys. rodzin, które mają trójkę i więcej dzieci.  Program jest 
realizowany od roku i dlatego zainteresowanie nie jest tak liczne.  
 
 Radna p. J. Szulc powiedziała, iż program jest głównie kierowany do mieszkańców 
Olsztyna i okolic. Należałoby ten program tak pokierować, aby trafił do gmin.  

Pani Przybysz wyjaśniła, iż wiele gmin podjęło własne uchwały o własnych kartach 
dużej rodziny.  

 
Pani Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad w/w projektem uchwały, za głosowali 

wszyscy  obecni członkowie komisji, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw. Projekt 
uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

 

 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Rozwoju 
Bazy Sportowej w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata  2016 - 
2018. 

Przewodnicząca komisji poinformowała, iż materiału dotyczącego bazy sportowej nie 
otrzymała i nie otrzymał  radny p. M. Szter. 

 
 Dyrektor Departamentu Sportu p. Waldemar Buszan  przedstawił projekt uchwały 
dotyczący uchwalenia Programu Rozwoju Bazy Sportowej w Województwie Warmińsko-
Mazurskim na lata  2016 - 2018. Poinformował również, iż w piątek wpłynęło pismo od 
Prezydenta Olsztyna z prośbą o zamianę dwóch inwestycji, jedna przeszłaby na listę 
rezerwową, a ta z listy rezerwowej przeszłaby do realizacji   i Departament w tej sprawie 
przedstawi autopoprawkę. 
 
 Przewodnicząca komisji zapytała, czy te 5 mln, które są kontynuacją, czy kończą się 
w roku bieżącym, czy będą kontynuowane? 
 
  Dyrektor p. Buszan powiedział, iż niektóre inwestycje będą kontynuowane, kolejno 
przedstawił  kwoty na poszczególne lata.  
 
 Wicemarszałek p. Wioletta Śląska – Zyśk dodała, iż w ubiegłym roku miała miejsce 
sytuacja, gdzie Ministerstwo Kultury Fizycznej miało dodatkowe środki   i chciało zwiększyć 
pulę. Wnioskodawcy wiedzą o tym, iż pula w trakcie roku może zostać zwiększona. 

 
Radny p. Marek Szter poprosił o konkrety dotyczące zamienionych inwestycji oraz 

zapytał o oświetlenia stadionu w Olsztynie, który był na liście rezerwowej w roku ubiegłym. 
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Dyrektor p. Buszan odniósł się do oświetlenia stadionu i wyjaśnił, iż ministerstwo 

wycięło tego rodzaju inwestycje. Realizowane byłyby budowy osiedlowych siłowni pod tzw. 
chmurką, natomiast budowa toru rowerowego przeszłaby na listę rezerwową.  

 
Radny p. Marek Szter ,zapytał o ubieganie się o środki na modernizacje Hali Uranii? 
 
Członek Zarządu p. Marcin Kuchciński powiedział, iż jeżeli chodzi o Halę Urania to 

była propozycja skorzystania z programu dotyczącego niskoemisyjności.  
 

Pani Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad w/w projektem uchwały, za głosowali 
wszyscy  obecni członkowie komisji, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw. Projekt 
uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

 
5. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 
Przewodnicząca komisji odczytała pismo ws. wskazania przedstawiciela Radnych 

Województwa do uczestnictwa w pracach  Komisji konkursowej powołanej do zaopiniowania 
w otwartym konkursie ofert     o zlecenie w 2016 r. przez Samorząd Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego ze środków PFRON zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i 
społecznej osób niepełnosprawnych. 

 
Do w/w komisji została zgłoszona radna p. Małgorzata Kozioł, która wyraziła zgodę, a 

radni jednogłośnie poparli jej kandydaturę. 
 
Następnie Pani Przewodnicząca zaproponowała, aby kolejne posiedzenie komisji 

odbyć w dniu sesji sejmiku 31.05.2016 r. o godz. 8.30. Członkowie komisji zgodzili się na 
powyższą propozycję.  

 
 

6. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji. 
 
Przewodnicząca Komisji zapytała o uwagi do protokołu  z ostatniego posiedzenia 

komisji, nikt nie zgłosił zastrzeżeń  Za pozytywnym przyjęciem protokołu,  głosowało 9 
radnych, jedna osoba się wstrzymała, nikt nie był przeciwny.  

 
 
 
 

7. Zakończenie posiedzenia. 
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Po wyczerpaniu  porządku posiedzenia Pani Przewodnicząca podziękowała  wszystkim 
obecnym za udział w posiedzeniu i zakończyła obrady Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki 
Społecznej, Rodziny i Sportu w dniu 18 kwietnia  2016  r. 

 
 
 

 
         Przewodnicząca Komisji 
 
 
          Bernadeta Hordejuk 
 
Protokołowała; 
 
Mirosława Baran-Styczyszyn 
 

 
 


