
KOMISJA 
 

RODZINY, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH 
 

protokół z posiedzenia  12 / 16 w dniu  25 stycznia 2016 roku 
 
 
Posiedzenie odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Opolu na Ostrówku. Lista 
obecności członków Komisji, lista zaproszonych gości oraz wnioski z posiedzenia w 
załączeniu. Posiedzenie rozpoczęło się o godz 13 30 zakończyło o godz 14 30. Obrady 
prowadził Przewodniczący Komisji Norbert Krajczy. 
 
Porządek obrad: 
1.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wojewódzkiej Strategii Polityki 
Społecznej na lata 2016 – 2025. 
2.Przyjęcie Planu Pracy Komisji na 2016 rok. 
3.Sprawy różne.  
 
 * do porządku obrad wprowadzono dodatkowo dwa punkty: 
 
1.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/525/2014 Sejmiku 
Województwa Opolskiego z dnia 28 października 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu 
Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz 
Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na lata 2015 – 2020. 
 
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/121/2015 Sejmiku 
Województwa Opolskiego z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia Programu 
Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz 
Podmiotami Prowadzącymi działalność Pożytku Publicznego na 2016 rok.  
 
             * poszerzony porządek obrad przyjęto w głosowaniu jednogłośnie. 
 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/525/2014 
Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 października 2014 roku w sprawie 
przyj ęcia Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z 
Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku 
Publicznego na lata 2015 – 2020. 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/121/2015 Sejmiku 
Województwa Opolskiego z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia Programu 
Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi 
oraz Podmiotami Prowadzącymi działalność Pożytku Publicznego na 2016 rok.  
 
I.Podobińska – ze względu na zmiany ustawowe, musieliśmy zmienić zapisy w 
obowiązujących Programach. Zmiany nie są duże,  a dotyczą zmiany terminu składania 
sprawozdania z realizacji Programu, termin został wydłużony z 31 kwietnia na 31 maja. 
Kolejna zmiana to uruchomienie nowej aplikacji eNGO, ten nowy generator ma ułatwić 
sposób komunikowania się ze sobą organizacji pozarządowych ułatwia pozyskiwanie 
informacji i składania wniosków, daje większą możliwość kontaktów członkom komisji 
konkursowej. Do Programu zostały też wprowadzone trzy nowe obszary tematyczne. 
 



             * Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały dot. zmian w 
Programie na lata 2015 – 2020 – wniosek w załączeniu. 
 
              * Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały dot. zmian w 
Programie na 2016 rok – wniosek w załączeniu. 
 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wojewódzkiej Strategii Polityki 
Społecznej na lata 2016 – 2025. 
R.Kolek – chciałbym, aby Państwo z Zespołu opracowującego Strategię odnieśli się głównie 
do pytań i uwag, które padły na konferencji prezentującej Strategię. 
A.Walas – w samej Strategii nie ma zapisów dot. osób niepełnosprawnych, wsparcia 
opiekunów osób niepełnosprawnych i mieszkań chronionych. Są natomiast zapisy o różnych 
typach usług dla osób niepełnosprawnych i takie projekty będą realizowane. 
A.Różycki – wszędzie tam, gdzie pojawi się usługa dla osób niepełnosprawnych, tam zawsze 
pojawia się towarzysząca infrastruktura. 
A.Walas – będą też programy dedykowane młodzieży, również młodzieży akademickiej, 
będzie sporo programów edukacyjnych. 
A.Różycki – założenie Strategii jest to, że nie dajemy świadczenia, dajemy wiele różnych 
możliwości. 
N.Krajczy – na sesji w lutym ubiegłego roku poruszaliśmy temat hospicjów, osób 
niepełnosprawnych, opieki domowej itd. i była mowa o tym, że mamy wykształconych 
fizjoterapeutów, którzy nie znajdują zatrudnienia, a zapotrzebowanie na tego typu usługi jest 
bardzo duże i czy tych fizjoterapeutów można włączyć w te programy. 
A.Różycki – cała polityka senioralna może się opierać na tego typu usługach, są                  
one bardzo ważne i na pewno fizjoterapeutów będzie można włączyć w te projekty. Te 
projekty będą realizowały gminy, samorząd województwa deklaruje sroki na wkłady własne 
do projektów i trudno sobie wyobrazić, że takie projekty nie znajdą uznania.  W miesiącach 
luty / marzec będzie ogłoszony konkurs Polityka senioralna, we wrześniu będzie 
rozstrzygnięcie i na pewno w tych projektach znajdzie się miejsce dla fizjoterapeutów. 
N.Krajczy – teraz do pacjenta jedzie samochodem pielęgniarka i jeśli pojedzie z nią 
fizjoterapeuta, który od razu na miejscu wykona fachową usługę to byłoby to bardzo logiczne, 
a poza tym zostaliby zagospodarowani fizjoterapeuci. 
A.Różycki – wchodzimy w materię zamówień publicznych, ale trudno sobie wyobrazić, żeby 
taka duża instytucja jak Caritas nie przystąpiła do konkursu i nie wygrała go, ale projekt musi 
uwzględniać fizjoterapeutów. 
 
                   * Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie 
przyjęcia Strategii Polityki Społecznej na lata 2016 – 2025 – wniosek w załączeniu. 
 
Przyjęcie Planu pracy Komisji na 2016 rok. 
N.Krajczy – wszyscy członkowie Komisji otrzymali projekt planu pracy Komisji na 2016 rok. 
Proszę o jego przyjęcie, wiadomo, że plan pracy jest zawsze otwarty i w ciągu roku w 
zależności od potrzeb mogą w nim następować zmiany. 
 
                  * Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali Plan pracy Komisji na 2016 rok – 
wniosek w załączeniu. 
 
Sprawy różne. 
R.Kolek – odbyło się spotkanie w sprawie ustalenia mapy potrzeb zdrowotnych dla 
województwa opolskiego, prace trwają, każde województwo będzie miało do opracowania 



„swój” temat. Województwo opolskie będzie pracowało nad postępowaniem w udarach 
mózgu. 
N.Krajczy – w ramach programów ministerialnych jest działanie dot. szpitalnych oddziałów 
ratunkowych, a co będzie z OIOM-ami. 
R.Kolek – te sprawy będą dyskutowane po miesiącu kwietniu. 
J.Wilczyńska – jakie jest zaawansowanie prac nad utworzeniem Wydziału Lekarskiego w 
Opolu. 
R.Kolek – Uniwersytet Opolski jest bardzo zaangażowany, włożył duża pracę w opracowanie 
koncepcji i dokumentacji. Informacje są optymistyczne, Ministerstwo daje przysłowiowe 
zielone światło i obiecuje środki. Potrzebne będzie ok. 40 mln zł, w tym 7 mln na 
termomodernizację obiektu, 25 mln zł na nadbudowę budynku, w którym będzie mieścił się 
Wydział Lekarski i 10 mln zł na wyposażenie pracowni.. 
N.Krajczy – godzinę temu skończyło się spotkanie. Prof. Piątkowska – Stepaniak 
przedstawiła aktualne informacje dot. zaawansowania prac nad utworzeniem Wydziału 
Lekarskiego, przedstawiła też kosztorys, omówiła wyniki spotkań i rozmów w Ministerstwie 
Zdrowia i w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Oczywiście Pani Profesor prosiła 
o wsparcie, o pomoc, o dobry klimat i oczywiście wsparcie finansowe, które będzie 
niezbędne, gdyż będzie tu wymagany wkład własny. 
 
 
 
 
Opracowała      Przewodniczący Komisji 
Jadwiga Moryto    dr n. med. Norbert Krajczy 
 
     
 
 


