
KOMISJA

RODZINY, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

protokół z posiedzenia 7 / 15 w dniu 22 czerwca 2015 roku

Posiedzenie odbyło  się  w  siedzibie  Urzędu Marszałkowskiego.  Lista  obecności  członków
Komisji,  lista  zaproszonych  gości  oraz  wnioski  z  posiedzenia  w  załączeniu  Posiedzenie
rozpoczęło się  o godz 13  00,  zakończyło o godz 16  00.  Obrady prowadził  Przewodniczący
Komisji Norbert Krajczy.

Porządek obrad :

1.Wojewódzkie  Centrum  Medyczne  w  Opolu  –  funkcjonowanie  jednostki  oraz  analiza
sytuacji finansowej w oparciu o sprawozdania finansowe za lata 2011 – 2015.
2. Funkcjonowanie Zespołu Ośrodków Rehabilitacji Leczniczej sp. z o.o z siedzibą w Suchym
Borze. 
3. Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  połączenia  spółek  Zespół  Ośrodków
Rehabilitacji Leczniczej sp. z o. o w Suchym Borze oraz Stobrawskie Centrum Medyczne
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kup.
4. Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  5/67/2015  Sejmiku
Województwa Opolskiego z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie określenia zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków PFRON
przeznaczonych  na  te  zadania,  przypadających  według  algorytmu  w  2015  roku  dla
Województwa Opolskiego.
5.Ocena zasobów pomocy społecznej województwa opolskiego w 2014 roku.
6.Sprawy różne.

                    * do  porządku  obrad wprowadzono dodatkowo punkt -  Zaopiniowanie projektu
uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Rezolucji  w  sprawie  poparcia  inicjatywy  utworzenia  na
Uniwersytecie Opolskim kierunku lekarskiego w formie studiów stacjonarnych – poszerzony
porządek obrad przyjęto w głosowaniu jednogłośnie. 

Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu – funkcjonowanie jednostki  oraz analiza
sytuacji finansowej w oparciu o sprawozdania finansowe za lata 2011 – 2015. 
N.Krajczy – na początek proszę o prezentację Dyrektora NFZ.
Tomasz Uher – Dyrektor OONFZ – mam na dzisiejsze spotkanie przygotowaną prezentację  -
tłem do dzisiejszej dyskusji jest plan finansowy NFZ – on rósł od 2011 roku z 1 mld 427 mln
zł, do 1 mld 532 mln zł w roku 2012, do 1 mld 578 zł w roku 2013. Niepokojący jest wzrost
płacenia poza województwo za usługi medyczne od 161 mln zł w 2011 do 166 mln w 2014
roku ( z tego z 65 mln zł do 82 mln zł w województwach ościennych ). Kolejny istotny fakt
wpływający na plan finansowy to liczba ubezpieczonych w województwie.  W roku 2011
liczba  ubezpieczonych  wynosiła  925  tyś  mieszkańców,  w  roku  2014  to  już  864  tyś
mieszkańców, a obecnie w roku 2015 to 857 tyś mieszkańców. 
Teraz sytuacja WCM-u w roku 2012  - wartość pierwotna kontraktu, tj. rozpoczynającego
kolejny rok wynosiła  129 mln 878 tys  zł,  nadwykonań  było  na kwotę  3 mln 651 tyś  zł,
niewykonań było na kwotę 4 mln 461 tyś zł, czyli per saldo na ponad milion złotych było
niewykonań.



Co roku  powtarza  się  sytuacja  niewykonania  usług  medycznych,  głównie  na oddziałach
chirurgii,  urologii  oraz  na  okulistyce.  Podczas  kiedy  niewykonanie  usług  na  chirurgii  i
urologii można jeszcze wytłumaczyć, to niewykonanie usług na okulistyce jest niepokojące.
W roku 2013 była presja NFZ i sytuacja się poprawiła, w roku 2014 nacisku nie było i znów
było niewykonanie. Rok 2015 jeszcze się nie zakończył, ale za 5 miesięcy jest niewykonanie
na 108 tyś ( zaćmy). Jakie są perspektywy na rok 2016 – będzie konkurs ofert na wszystkie
świadczenia medyczne. Najważniejsze jest dobre przygotowanie do tego konkursu. 
J.Pilarski – w roku 2016 będzie konkurs ofert na wszystkie świadczenia medyczne, trzeba do
tych konkursów się bardzo dobrze przygotować. W ostatnim czasie, od roku 2010  powstało
szereg nowych jednostek, które również staną do konkursu ofert, a w planie finansowym NFZ
nie będzie  większych  zmian.  Jako Fundusz plan  finansowy na rok  2016 będziemy mieli
gotowy  w  sierpniu.  Zastanawiamy  się  co  zrobić  z  okulistyką,  czy  nie  przesunąć  części
środków na zabiegi jednodniowe, zwiększy się wówczas także dostępność do tych usług.
M.Piskozub  –  prezentacja  –  jesteśmy szpitalem  16  oddziałowym  z  603  łóżkami,  mamy
szpitalny oddział ratunkowy i na tym oddziale notujemy stały wzrost pacjentów i jest to dla
nas poważny problem, ponieważ pacjenci z wypadków to są bardzo drodzy pacjenci. Obecnie
mamy 99 rezydentów ( w roku 2008 było ich 34 ). WCM robi wiele w kierunku szkolenia
nowych  lekarzy.  Zmniejszyliśmy  zatrudnienie,  zwiększyliśmy  zatrudnienie  na  umowy
cywilno-prawne z 51 do 76 i nie są to umowy tylko z lekarzami. W roku 2013 – nie czekając
na strajki personelu – daliśmy wszystkim pracownikom podwyżki płac o 4,5 %, a w roku
2014 4 % podwyżkę płac, co oczywiście wywołało skutki finansowe.
A.Szymański – dotarły do mnie głosy pracowników dot. obcięcia premii.
M.Piskozub – tak, w tym miesiącu miała miejsce taka sytuacja.
M.Piskozub  –  rozpoczęli śmy też  wprowadzanie  działań  naprawczych  –  efekt  finansowy
zmniejszenia zatrudnienia  o 34 etaty pojawi się  później,  pozyskujemy środki  z zewnątrz,
wybudowaliśmy lądowisko dla helikopterów sanitarnych ( rozwój ratownictwa medycznego),
wprowadzamy e – usługi, będzie dostępność Wi-Fi dla pacjentów, chcemy niedługo zlecać
leki  w  tej  formie.  Otrzymaliśmy  9  mln  zł  z  Funduszu  Norweskiego  i  środki  te  będą
przeznaczone  na  optymalizację  usług  medycznych  dla  kobiet  ciężarnych  i  noworodków.
WCM zakwalifikował się do programów ministerialnych z nowego okresu programowania.
N.Krajczy – pewnych rzeczy nie rozumiem, zaoszczędziliście na sprzęcie raz 300 tyś, drugi
raz też, z czego to wynika.
M.Piskozub – to są efekty przeprowadzonych przetargów i stąd wzięły się różnice.
N.Krajczy – co nas tu dzisiaj zgromadziło, WCM jest największym szpitalem w regionie, z
różnych analiz wynika, że strata jest bardzo duża i w obecnym stanie nie będzie geniusza,
który potrafi zapobiec poważnemu problemowi w niedługiej przyszłości.
A.Szymański – jaki jest wynik za 4 miesiące tego roku.
M.Piskozub – wynik za cztery miesiące jest dodatni  - 126 tyś zł.
A.Szymański – 75 % waszych działań jest niedochodowych, czy może coś się zmieniło.
N.Krajczy  - tam, gdzie występują  podkontrakty działalność  wychodzi  na plus, tam gdzie
występują etaty jest niestety duży minus na działalności.
M.Piskozub – tak nie można powiedzieć jednoznacznie, ale problem tkwi w lecznictwie poz,
lekarze poz powinni być lepiej rozliczani, wszystkie przypadki  odsyłają do szpitali, nawet te
nieuzasadnione, które powinny być załatwione w ramach poz.
A.Szymański – co z planowanymi inwestycjami, nawet dzisiejszy wypadek na A-4 pokazuje,
że na OIOM-ie jest za mało miejsc, jeśli nie rozbudowa OIOM-u to jakie inne inwestycje
zaplanowano.
M.Piskozub  –  my  w  tym  roku  założyliśmy stratę  (  spowodowaną  podwyżką  ),  a  Rada
Społeczna się dziwi, że my nie mamy zysku. Mamy za sobą  4 miesiące bieżącego roku i
efekty są dodatnie  ( większe przychody i mniejsze koszty ).



A.Szymański – czy obcięcie premii nie będzie miało negatywnych skutków, nie obawia się
pan tego.
M.Piskozub – mieliśmy spotkanie ze związkami zawodowymi, wiedzą, że wprowadzamy plan
naprawczy i rozumieją sytuację.
A.Szymański  –  związkom  zawodowym  tą  informację  zakomunikowano,  bez  prawa  do
dyskusji.
M.Piskozub – jest to nieprawdziwy przekaz.
N.Krajczy  –  występuje  inne poważne  zagrożenie.  Na  2016 rok  środków na świadczenia
medyczne będzie mniej. Przez trzy lata nie było konkursów, w tym czasie powstało wiele
nowych podmiotów i one staną teraz do konkursów i powalczą o kontrakty. Świadczenia z
zakresu neurochirurgii  będą  zakontraktowane  tylko  dla  jednego  podmiotu i  może się  tak
zdarzyć, że wygra Kluczbork i będzie kolizja kompetencji. Nie wyobrażam sobie działalności
WCM-u, Centrum Urazowego bez neurochirurgii.
M.Piskozub – WCM bez neurochirurgii to scenariusz surrealistyczny.
N.Krajczy – przy 100 rezydentach można mówić o oszczędności środków, na Katowickiej
rezydentów jest 34.
V.Porowska – bez wchodzenie w zawiłości i szczegóły,  WCM musi istnieć,  jest w miarę
mocny, nowoczesny, rozwija się. Województwo ma problemy finansowe, z NFZ jest mniej
środków. 
M.Piskozub – w tej chwili mamy nadwykonań na 6 mln zł, nie wykonano usług na 100 tyś na
okulistyce i 100 tyś na chirurgii dziecięcej, więc nie można mówić, że WCM nie wykonuje
kontraktu.
V.Porowska  –  rok  2015  nie  jest  miarodajny,  pytanie  Pana  Przewodniczącego  skąd  tak
wysokie  koszty,  czemu  my  wcześniej  nie  robiliśmy  takiej  analizy.  Co  zrobimy,  kiedy
wyczerpie się amortyzacja.
M.Piskozub – amortyzacja wzrośnie o koszty poniesione na rozbudowę, na nowe inwestycje.
V.Porowska  –  czytam  w informacji  dot.  funkcjonowania  jednostki,  że  WCM ma trudną
sytuacje finansową, czy jesteście przygotowani do nowych konkursów ofert na  świadczenia
medyczne, bo to jest sprawa bardzo istotna.
M.Piskozub – tak, jesteśmy przygotowani do konkursów, ale jeśli będzie manipulacja ceną 42
zamiast 52 zł za punkt, to może być problem.
R.Kolek – sytuacja jest niepokojąca, ale przejawy poprawy są pod katem dostosowania do
kontraktu. Kłopotem jest kadra, nie można rozwinąć szerszej aktywności. Potencjał jednostki
jest  większy niż  możliwości  wykonania.  Pozyskiwanie środków na inwestycje jest bardzo
dobre. Konkurencja na polu usług medycznych jest duża i w trosce o dobro jednostki dziś
rozmawiamy.
Katarzyna Łuczko – szpital  ma płynność  finansową,  przedstawione dane to są  faktycznie
poniesione wydatki, na bieżąco regulowane są wszystkie zobowiązania, strata jest ( ale można
powiedzieć, ze na papierze ).
V.Porowska – mogę prosić o plan naprawczy.
Adam  Maciąg  –  poprzednia  Rada  Społeczna  pozytywnie  zaopiniowała  stratę,  ja
zaproponowałem, że nie będzie się sporządzać planu finansowego ze strata założoną od razu.
Jako  pozytywy  można   uznać  opracowanie  planu  naprawczego,  pozytywny  wynik  za  5
miesięcy bieżącego roku i dobre perspektywy dot. planowanych inwestycji.
J.Wilczyńska – w całej tej dyskusji umyka pacjent. Nie wyobrażam sobie, aby taka jednostka
jak WCM nie uzyskała wsparcia Województwa. Na ręce Dyrektora składam podziękowania
za leczenie i opiekę członka mojej rodziny, opinie pacjentów o tym szpitalu są bardzo dobre.
Powinniśmy zrobić wszystko, kapitału ludzkiego tego szpitala nie można zmarnować.
S.Tubek  –  zagrożenie  tej  jednostki  jest  rzeczywiste.  Jest  to  efekt  tego,  że  ten  szpitala
pozostaje jako sp zoz. Jeśli  chodzi o konkursy na  świadczenia medyczne, to potknąć  się



można nawet na formularzu. Konkursy są  wielką  niewiadomą,  środki na usługi  medyczne
przejmą też nowe podmioty, które powstały w ostatnim czasie. Stałe utrzymywanie straty nie
jest  zjawiskiem pozytywnym.  Chciałbym zapytać  o  wielkość  środków zaplanowanych  na
remonty i inwestycje.
M.Piskozub – planujemy na remonty i inwestycje wydać 2,5 mln zł.
S.Tubek  –  J.Wilczyńska   chwali  leczenie  w  WCM-  ie,  jednostka  musi  istnieć,  tzn.,  że
samorząd może zlikwidować  teatr,  może nie dać  środków na kolej,  a  ma dać  na WCM.
Chciałbym się dowiedzieć jakie sroki planowane są w WCM-ie na remonty i inwestycje w
ciągu najbliższych 4 lat oraz proszę o wyjaśnienie spadku kosztów, bo ten spadek jest bardzo
duzy.
M.Piskozub – albo poprawiamy rentowność  WCM-u, albo  robimy z tego zarzut.  My nie
wyciągamy rąk po środki,  otrzymaliśmy wsparcie  środkami zewnętrznymi  i  te  zadania w
najbliższym  czasie  będziemy realizować.  Nie  budujmy wokół  WCM-u   czarnej  chmury.
Szpital osiągnął w ostatnim czasie 5 certyfikatów,  mamy ogromny potencjał ludzki i duże
możliwości rozwoju.
N.Krajczy – tu nie chodzi o wyciąganie brudów, o kłótnie, kieruje nami troska o kontrakt na
2016 rok. Zabiegi ratujące życie muszą być zapłacone. WCM jest szpitalem o najwyższym
poziomie  referencyjnym  w  województwie.  Z  czasem  chcielibyśmy  Wam  też  coś
zaproponować,  dlatego też  pracujemy nad tym,  aby w Opolu utworzyć  wydział  lekarski.
Trzeba ludzi wartościowych w regionie zatrzymać, dla WCM-u byłoby to bardzo korzystne.
T.Uher – sytuacja się zmieniła, postępowanie konkursowe jest jawne, my musimy te dane
udostępnić. Wszystkie sprawy sporne będą rozstrzygane przez sąd..
K.Łuczko – cały WCM zaczął oszczędzać, już widać tego efekty i będziemy nadal prowadzić
politykę oszczędzania.
M.Piskozub – nie rozumiem, dlaczego mamy tłumaczyć  się z tego, że poprawiliśmy naszą
sytuację finansową.
V.Porowska – zgłosiłam interpelację odnośnie całodobowej opieki stomatologicznej, czy ona
mogłaby być w WCM-ie.
M.Piskozub – mamy jeden gabinet stomatologiczny.

                 *  ustalono, że na posiedzeniu Komisji w miesiącu listopadzie będzie kolejne
spotkanie  z  Dyrekcją  WCM,  na  którym  zostaną  przedstawione  informacje  dot.  analizy
obniżenia  kosztów  działalności  jednostki  oraz  planowane  w  najbliższych  czterech  latach
remonty i inwestycje oraz wysokość środków przeznaczonych na ten cel.

Funkcjonowanie  Zespołu  Ośrodków  Rehabilitacji  Leczniczej  sp.  z  o.o  z  siedzibą  w
Suchym Borze. 
Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  połączenia  spółek  Zespół  Ośrodków
Rehabilitacji  Leczniczej  sp.  z  o.  o  w  Suchym  Borze  oraz  Stobrawskie  Centrum
Medyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kup
R.Kolek – przedstawił projekt uchwały oraz informację o sytuacji jednostki, realizowanych
świadczeniach z zakresu rehabilitacji dziecięcej w województwie opolskim.  Przez cały czas
działania spółki staraliśmy się utrzymać profil realizowanych świadczeń i robiliśmy wszystko,
aby nie dopuścić do upadłości jednostki, stąd decyzja o połączeniu  ze Stobrawskim Centrum
Medycznym.  Obaj  dyrektorzy  otrzymali  informacje  dot.  koniecznych  materiałów  i
dokumentów. Środki, które udało się nam pozyskać na realizację programów zdrowotnych w
Jarnołtówku  nie  uratują  tej  jednostki  i  nie  wystarczą  na  utrzymanie  działalności.  W
międzyczasie NFZ ogłosił dodatkowy konkurs ( kwota 257 tyś zł ) na rehabilitację dziecięcą,
jutro jest  rozstrzygnięcie,  wyłoniony zostanie tylko jeden oferent.  Obecnie nadwykonania



wynoszą ok. 500 tyś zł. W rehabilitacji nie ma konieczności zapewnienia szkoły i NFZ tego
nie premiuje, bo jest to konkurs na usługi dzienne.
S. Łągiewka – obecny stan to strata 535 tyś  zł, nie jest to jeszcze tak wysoka strata, aby
stawiać  spółkę  w  stan  upadłości.  Stan  upadłości  powinien  być  ogłoszony,  gdy  starta
przekroczy 1 mln 200 tyś zł.
B.Rogowska – we wcześniejszych latach  jednostka miała wolne środki, ten rok jest bardzo
zły, za 4 miesiące strata wynosi 586 tyś  zł.  Jednostka przy tej stracie nie podlega jeszcze
upadłości, ale jeśli nie będzie przychodów, to w stan upadłości trzeba będzie ja postawić.
V.Porowska – zdecydowaliście, aby te jednostki połączyć,  czy będzie zapewniona ciągłość
świadczeń. Suchy Bór należałoby wyburzyć,  jak to ma w przyszłości wyglądać, chciałbym
wiedzieć jak to ma wyglądać w przyszłości, czy jest opracowany jakiś plan naprawczy.
S.Tubek – historia Suchego Boru jest mi znana od dłuższego czasu. Kiedyś był pomysł, aby
przekształcić jednostkę w spółkę z inwestorem zewnętrznym i taki inwestor się znalazł. To
jednak nie rozwinęło się tak, jak było planowane i inwestor się wycofał. Teraz połączenie jest
jakąś szansą, ale jeśli nie pojawi się inwestor zewnętrzny to nie widzę szans. Jest to jednak
jakiś krok do przodu.
V.Porowska – jest w tej całej sytuacji pewne zamieszanie  i nie wiem do końca, co się za tym
kryje.
K.Czochara  –  panie  prezesie  (  S.Łągiewka  )  miesiąc  temu  rozmawialiśmy  i  pan  nie
przedstawiał sytuacji w ten sposób.
S.Łągiewka – do września br. jednostka zachowa płynność finansową.
K.Czochara – jeśli NFZ zapłaci za nadwykonania to nie będzie problemu.
S.Łągiewka – teraz naszą  działalność  opieraliśmy o programy dodatkowe. Ten dodatkowy
konkurs ogłoszony przez NFZ  nie daje nam możliwości, nie spełnimy stawianych wymogów
( konieczność  zamontowania windy i  dostosowania pomieszczeń  dla niepełnosprawnych )
Jarnołtówek nie spełni tych warunków.
K.Czochara – czy złożył pan pismo do burmistrza Głuchołaz, który deklarował pomoc.
S.Łągiewka – zakup wirówki i tych urządzeń których zakup deklaruje burmistrz to ja mogę
sam kupić, my nie spełniamy wielu innych podstawowych warunków stawianych przez NFZ.
K.Czochara – to pan wie od 2010 roku, że nie spełniacie warunków i co pan zrobił, jest pan
doskonałym prezesem.
R.Kolek – kiedy pojawiła się sprawa połączenia jednostek wystąpiliśmy do trzech związków
zawodowych, które w tamtym czasie w tych jednostkach działały.
B.Rogowska – opinie wszystkich trzech związków zawodowych były pozytywne, 23 marca
2015 roku ukonstytuowały się związki zawodowe w Suchym Borze.
J.Górski – chciałem poinformować – to, że będziecie likwidować Jarnołtówek, to ktoś się do
tego przyczynił.  Poprzedni prezes odkładał środki z NFZ na lokatę,  może dziś nie byłoby
obciętego kontraktu  i Jarnołtówek nie potrzebuje takich nakładów jak Suchy Bór.  Co się
podziało z inżynierią finansową, którą pan miał przygotować.
Mirosław Tomczak – przedstawiciel Związków Zawodowych – odnosimy się do pisma z dnia
17.06.2015 – obawa przejęcia spółki przez Stobrawskie Centrum spowodowała, że chcemy
założyć spółkę pracowniczą, chcemy zaciągnąć kredyt w banku w kwocie 1 mln 800 tyś zł,
wykonać  niezbędne remonty i  zakup wyposażenia i  działalność  kontynuować.  Mniejszość
Niemiecka obiecała nam poszukać  inwestora strategicznego. Spółka pracownicza mogłaby
realizować rehabilitację dla dzieci i dorosłych.
S.Łągiewka – w ubiegłym roku mówiłem o tym, że jest jedno zagrożenie – konkurs na usługi
medyczne, który miał być  ogłoszony na koniec 2016 roku i jeśli wygramy ten konkurs to
możemy przetrwać. NFZ nie chce tego rodzaju usług kontraktować.
V.  Porowska -  mam pytanie  do  przedstawicieli  związków zawodowych,  na jakim etapie
jesteście, jeśli chodzi o załatwienie formalności.



M.Tomczak – obecnie jesteśmy na etapie tworzenia spółki i rejestracja nastąpi niebawem. W
Jarnołtówku  nie  działają  związki  zawodowe,  my  wypowiadamy  się  tylko  w  sprawach
Suchego Boru, nie znamy opinii z Jarnołtówka.
R.Kolek  – sprawa jest  bardzo świeża,  ja  o  koncepcji  przejęcia  działalności  przez spółkę
pracowniczą usłyszałem 16 czerwca.
V.Porowska  –  jak  mamy  podjąć  decyzję  o  połączeniu  Suchego  Boru  ze  Stobrawskim
Centrum, która będzie jutro na sesji, skoro pojawiły się nowe wątki.
B.Rogowska  – pismo do Biura  Skarbu wpłynęło  18  czerwca,  bez  żadnych  dodatkowych
informacji,  musieliśmy  dokładnie  wyjaśnić  wszystkie  aspekty  i  zawiłości  prawne.
Komercjalizacja tej spółki już była, teraz jedynie nowopowstała spółka mogłaby kupić spółkę
już istniejącą. SCM jest dużą spółką i będzie w stanie poradzić sobie z tą działalnością.
V.Porowska  - w związku z tym, ze pojawiła się nowa koncepcja to proponuję wycofanie z
porządku  obrad  jutrzejszej  sesji  punktu  dot.  połączenia  spółek  Suchy  Bór  i  Stobrawskie
Centrum Medyczne.
R.kolek – biorąc pod uwagę wyznaczony kierunek działania proponuję tą uchwałę przyjąć,
jest to uchwała na razie intencyjna.
B.Rogowska wyniki  finansowe Suchego Boru są  bardzo złe, a my dziś  nie wiemy,  kiedy
zawiąże się spółka pracownicza i jak potoczą się sprawy, za cztery miesiące może być  za
późno na pewne kroki.

              * głosowanie w sprawie wniosku V. Porowskiej o wycofanie z porządku obrad sesji
punktu dot. połączenia obu spółek – 1 głos za, 5 głosów przeciw – wniosek odrzucony

S.Tubek – przeciąganie tego nie ma sensu, jeśli SCM chce przejąć Suchy Bór i Jarnołtówek to
niech to zrobi, tym bardziej, że właściciel obu spółek jest ten sam, tj. samorząd województwa
i wówczas stroną do rozmów dla nowej spółki będzie spółka SCM i z nią może negocjować
warunki przejęcia.
V.Porowska – 155 tyś zł miesięcznie spółka generuje straty, skąd SCM weźmie pieniądze na
pokrycie 1 mln 800 tys zł strat Suchego Boru.
B.Rogowska – dlatego chcemy jak najszybciej połączyć te spółki.
R.Kolek – działalnośc Jarnołtówka ulegnie wygaszeniu i już nie będzie strat.
V.Porowska – mam pytanie do S.Łągiewki – jest plan naprawczy dla Suchego Boru, opiewa
na  kwotę  10  mln  zł,  skąd  SCM  weźmie  pieniądze,  aby  zainwestować  w  Suchy  Bór  i
zmodernizować obiekty, przecież SCM ma zaplanowane własne inwestycje.
K.Czochara – SCM przejęło część kontraktu z Korfantowa.
S.Tubek – mam wniosek o zakończenie dyskusji – zdajmy sobie sprawę z pewnej rzeczy, czas
upływa, pani Czochara próbuje wrócić do rzeczy,  które są niebyłe i niemożliwe, pewnych
spraw już się nie cofnie, jeśli są nowe pomysły, będą nowe okoliczności to stroną do dyskusji
będzie po prostu nowa spółką, powstał z połączenia obu spółek.
K.Czochara  –  na  jakiej  podstawie  twierdzi  pan  (  S.Łągiewka  ),  że  NFZ  wykluczył
Jarnołtówek, bo ja byłam na spotkaniu z dyrektorami Uherem i Pilarskim – proszę dać mi to
na piśmie.
N.Krajczy – pozostaje mi zamknąć dyskusję i przegłosować wniosek o zamknięcie dyskusji

      * głosowanie w sprawie zakończenia dyskusji na ww. temat - 5 głosów za, 1 głos przeciw 
- dyskusja zakończona

V.Porowska – to co tutaj powiedzieliśmy, że powinniśmy uczyć się na błędach, że poważne
błędy zostały popełnione, to jest zarżnięcie Suchego Boru na sto procent i wielki problem dla
SCM, któremu nie będzie się ta działalność opłacać i SCM zapewne zrezygnuje. Suchy Bór



jest  w tak złym  stanie,  że trzeba tam zainwestować  bardzo duże pieniądze,  to całe  lata
zaniedbań.
S.Łagiewka – proszę nie obrażać mnie i pracowników tej placówki.
K.Czochara  –  ja  też  mam osobę,  która  jest  zainteresowana  wykupem akcji  Jarnołtówka.
Wystarczy też zwrócić się do burmistrz Głuchołaz, bo on chce pomagać, zakupić sprzęt, jeśli
będzie chęć utworzenia spółki.
R.kolek – jeśli chodzi o tryb – były cztery próby sprzedaży i nic. Nie zgodziłbym się z panią
Porowską  z bardzo złym stanem Suchego Boru. Wyposażenie pod kątem rehabilitacji  jest
dobre i może konkurować z innymi jednostkami, natomiast warunki pobytowe są złe i nie jest
to tylko problem windy. Odnoszę się z szacunkiem do kadry nauczycielskiej, ale NFZ nie
obchodzą klasy, szkoła i nauczanie, dla NFZ istotne są świadczone usługi medyczne.
V.Porowska – na koniec zagłosują pacjenci nogami.
K.Czochara – Paczków został sprzedany za 1,5 mln zł i teraz tam wiatr hula, ten inwestor jest
mocno zainteresowany – osobą zainteresowaną wykupem akcji do 10 % jestem ja Katarzyna
Czochara.

      * członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały ( 5 głosów za, 1 głos
przeciw ) – wniosek w załączeniu. 

Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  5/67/2015  Sejmiku
Województwa Opolskiego z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie określenia  zadań  z
zakresu  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  osób  niepełnosprawnych  i  wysokości
środków PFRON przeznaczonych na te zadania, przypadających według algorytmu w
2015 roku dla Województwa Opolskiego.
R.Kolek – przedstawił projekt uchwały oraz kryteria i zasady podziału środków.

          *członkowie Komisji pozytywnie ( jednogłośnie – 4 głosami za )  zaopiniowali projekt
uchwały – wniosek w załączeniu.

Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w sprawie  przyjęcia  Rezolucji  w  sprawie  poparcia
inicjatywy  utworzenia  na  Uniwersytecie  Opolskim  kierunku  lekarskiego  w  formie
studiów stacjonarnych.
R.Kolek – przedstawił projekt Rezolucji popierającej utworzenie na UO kierunku lekarskiego.
Minister  Zdrowia daje „zielone światło” dla tej  inicjatywy i  utworzenia w województwie
opolskim tego kierunku studiów.
N.Krajczy – jest Rezolucja, popieramy starania Uniwersytetu, dziś jeszcze nie wiadomo w
jakim kierunku to pójdzie,  ale działania należy podjąć.  Trwają  dyskusje nad formułą,  ale
najważniejsze, że rozpoczęto procedury.
V.Porowska  –  na  Komisji  Polityki  Regionalnej  była  dyskusja  na  ten  temat  i  Komisja
Rezolucję poparła, wyjątkiem był radny R.Zembaczyński.
N.Krajczy – decyzję w tej sprawie podejmie Senat uczelni, oczekiwania były takie, że Sejmik
zaangażuje się finansowo. My na razie wspieramy działania, widzimy potrzebę utworzenia
takiego  kierunku,  już  wcześniej  były  podejmowane  inicjatywy  w  tej  sprawie,  ale nie
przyniosły żadnego efektu.

         * członkowie Komisji pozytywnie ( jednogłośnie – 5 głosami za ) zaopiniowali projekt
uchwały – wniosek w załączeniu. 



Ocena zasobów pomocy społecznej województwa opolskiego w 2014 roku.
Agnieszka Gabruk – Zastępca Dyrektora ROPS – przedstawiła informację dot. omawianego
tematu,  będzie  on  również  przedmiotem  obrad  najbliższej  sesji  Sejmiku.  Najważniejsze
wnioski jakie wypływają z tej szczegółowej analizy i zarazem bardzo dobre wiadomości to
takie, że w naszym województwie skala ubóstwa zmniejsza się i również spada bezrobocie.
Natomiast  pogorszyła  się  w  stosunku do  lat  poprzednich  sytuacja  rodzin  wielodzietnych,
zwiększyła się skala migracji, co jest zjawiskiem niekorzystnym, a co za tym idzie postępuje
starzenie  się  społeczeństwa.  Nieznacznie  zwiększyła  się  ilość  miejsc  w  całodobowych
ośrodkach opieki, co ma ogromne znaczenie przy wzroście osób starszych i wymagających
profesjonalnej opieki.

            * członkowie Komisji przyjęli informację – wniosek w załączeniu.

Sprawy różne.

Do wiadomości Komisji wpłynęły następujące pisma:

1.z NFZ informacja za I kwartał 2015 roku dot. wykonania świadczeń medycznych,
2.od  Dyrektora  Lotniczego  Pogotowia  Ratunkowego  R.  Gałązkowskiego   w  sprawie
utworzenia w województwie opolskim bazy dla helikopterów sanitarnych,
3.od NSZZ Solidarność   w Suchym Borze dot. rozpatrzenia propozycji  przejęcia udziałów
przez tworzącą się spółkę pracowniczą.

Przewodniczący Komisji wystąpił do Wicemarszałka R.Kolka z pismem dot. umożliwienia
sfinansowania  ze  środków  UE  uzyskania  certyfikatów  związanych  z  zakażeniami
wewnątrzszpitalnymi  oraz  przekazał  informację  o  wizycie  lekarzy  z  Obwodu  Iwano-
Frankiwskiego w województwie opolskim.

Opracowała Przewodniczący Komisji
Jadwiga Moryto   dr n. med. N.Krajczy


