
KOMISJA

RODZINY, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

protokół z posiedzenia  8 / 15  w dniu 7 września 2015 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  14  00 zakończyło  o  godz  15  30.  Obrady
prowadził Przewodniczący Komisji Norbert Krajczy według zaplanowanego porządku obrad.

 Porządek obrad:

1.Rozpatrzenie  informacji  o  przebiegu  wykonania  budżetu  Województwa  za  
I  półrocze  2015  roku,  informacji  o  przebiegu  wykonania  planów  finansowych  za  
I  półrocze  2015  roku,  samodzielnych  publicznych  zakładów  opieki  zdrowotnej,
samorządowych  instytucji  kultury  i  samorządowych  osób  prawnych,  utworzonych  na
podstawie  odrębnych  ustaw,  w  celu  wykonywania  zadań  publicznych  oraz  informacji  o
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa Opolskiego. 
2.Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  statutu  Zakładu  Opiekuńczo-
Leczniczego  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  
w Głuchołazach.
3.Sytuacja  ekonomiczno-finansowa  podmiotów  leczniczych  niebędących  przedsiębiorcami
działającymi w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których
organem tworzącym jest Województwo Opolskie – według stanu na koniec grudnia 2014
roku i koniec czerwca 2015 roku.
4.Informacja  nt.  wykonywania  badań  profilaktycznych  (głównie  onkologicznych)
realizowanych  programach  zdrowotnych  oraz  stan  szczepień  ochronnych  (meningokoki,
brodawczaki, bruceloza) na terenie województwa opolskiego.
5.Informacja  o  zrealizowanych  w  2014  roku  przez  jednostki  samorządu  terytorialnego
województwa opolskiego programach zdrowotnych.
6.Sprawy różne. 

            * zmieniono kolejność omawiania punktów porządku obrad Komisji

Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  statutu  Zakładu  Opiekuńczo-
Leczniczego  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  
w Głuchołazach.
S.Łągiewka  –  Dyrektor  ZOL-u  w Głuchołazach  wystąpiła  z  wnioskiem o  wprowadzenie
zmian do statutu jednostki w zakresie rozszerzenia działalności o działalność gospodarczą.
Zmiany te nie spowodują ograniczenia udzielania świadczeń zdrowotnych, ich dostępności,
warunków udzielania  i  jakości.  Zmiana  ma na celu  pozyskiwanie  dodatkowych  środków
finansowych, które zostaną przeznaczone następnie na działalność statutową.

           * Członkowie Komisji pozytywnie ( 6 glosami za tj. jednogłośnie ) zaopiniowali projekt
uchwały – wniosek w załączeniu.

 Rozpatrzenie  informacji  o  przebiegu  wykonania  budżetu  Województwa  za  
I  półrocze  2015  roku,  informacji  o  przebiegu  wykonania  planów  finansowych  za  
I  półrocze  2015  roku,  samodzielnych  publicznych  zakładów  opieki  zdrowotnej,



samorządowych instytucji  kultury i samorządowych osób prawnych, utworzonych na
podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych oraz informacji o
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa Opolskiego.

Sytuacja ekonomiczno-finansowa podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami
działającymi  w  formie  samodzielnych  publicznych  zakładów  opieki  zdrowotnej,  dla
których  organem tworzącym jest  Województwo Opolskie  –  według  stanu  na  koniec
grudnia 2014 roku i koniec czerwca 2015 roku.

Stanisław Mazur – Skarbnik Województwa – budżet Województwa w I półroczu 2015 roku
osiągnął 
*dochody w wysokości 473 413 661 zł ( na planowane 1.01.2015 425 457 317 ) 
* wydatki w I półroczu wyniosły 458 397 384 (plan na 1.01.2015 404 044 067 )
* przychody w I półroczu wyniosły 8 565 723 ( plan na 1.01.2015 2 168 750 )
* rozchody w I półroczu wyniosły 23 582 000 ( plan na 1.01.2015 23 582 000 )
Według stanu na 30 czerwca 2015 roku wykonanie budżetu:
* dochody 196 470 520 – 41,5 % wykonania
* wydatki 165 830 540 – 36,2 % wykonania
* przychody 20 606 223 – 240,6 % wykonania
* rozchody 281 600 – 1,2 % wykonania
* nadwyżka budżetowa 30 639 979 – 204,0 % wykonania
Województwo Opolskie zamknęło I półrocze 2015 roku wynikiem dodatnim, liczonym jako
różnica pomiędzy wykonanymi dochodami i wykonanymi wydatkami wg stanu na dzień 30
czerwca 2015 w kwocie 30 639 980 zł.
Dochody ogółem według źródeł pochodzenia:
* środki europejskie na dzień 30.06.2015 wykonano w kwocie 31 615 038 – tj. w 24,9 %
* dochody własne na dzień 30.06.2015 wykonano w kwocie  62 160 855 tj. w 53 % 
* dotacje z budżetu państwa na zadania własne wykonano w kwocie 24 666 514 – tj. w 30 %
* dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone wykonano w kwocie 34 161 077 – tj. w 46 %
* subwencje 0
* dotacje z funduszy celowych 6 150 288 – tj. w 93,6 %
* środki z FOSIGW 762 233 tj. 61 %
* dotacje z jst na zadania wspólne 353 306 – tj w 56 % 
* dotacje z jst – porozumienia  - 27 500 – tj. 50 %
Razem dochody na dzień 30. 06.2015 wykonano  w kwocie 196 475 520 – tj. w 41,5 %.
Główne kierunki wydatkowania środków w I półroczu 2015 roku :
* transport i łączność – zawsze największa kwota budżetu wykonano w kwocie 43 454 276 zł
* pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonano w kwocie 30 853 146 zł
* rolnictwo i łowiectwo wykonano w kwocie 23 279 505 zł
* administracja publiczna wykonanie 19 794 728 zł
* przetwórstwo przemysłowe – wykonanie 14 760 854 zł
* kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonano w kwocie 13 210 158 zł
* edukacja – wykonanie w kwocie 8 164 026 zł
* ochrona zdrowia i pomoc społeczna wykonanie 3 138 730 zł
* obsługa długu publicznego i rezerwy wykonanie 2 185 574 zł
* pozostałe obszary wykonanie 6 989 537 zł.
Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2015 wyniosło 165 830 540 zł
I półrocze 2015 roku zakończyło się nadwyżką budżetową w kwocie 30 639 980 zł. 



Dochody  bieżące  były  wyższe  od  wydatków  bieżących  o  28 115 039  zł,  tym  samym
Województwo osiągnęło nadwyżkę operacyjną, która stanowi 75,2 % nadwyżki operacyjnej
zaplanowanej na 30 czerwca  w wysokości 37 403 769 zł.
Na koniec czerwca 2015 roku zadłużenie Województwa wynosiło 221 818 424 zł, w tym z
tytułu kredytu w rachunkach bieżących ( krótkoterminowych ) 9 568 424 zł i wyemitowanych
obligacji 212 250 000 zł. Budżet Województwa nie posiadał na dzień 30.06.2015 zobowiązań
wymagalnych.
Projekty  własne  Województwa  finansowane  ze  środków  UE  na  dzień  30.06.2015  –
22 181 293 zł.
Ta część  budżetu,  która dla Komisji  z punktu widzenia tematów, którymi  się  zajmuje tj.
ochrona zdrowia i pomoc społeczna – wydatki w I półroczu na ten dział budżetu wyniosły
3 138 730 zł tj. 21,4 % planu.
Plany finansowe wojewódzkich osób prawnych – w tym są wojewódzkie jednostki ochrony
zdrowia  –  wynik  finansowy  wszystkich  jednostek  jest ujemny –  2 370 tyś  zł.  Nastąpiło
pogorszenie o 12 126 tyś zł w stosunku do roku 2013 i o 2 107 tyś zł w stosunku do roku
2014.
8  z  11  wojewódzkich  jednostek  ochrony  zdrowia  osiągnęło  dodatni  wynik  finansowy w
omawianym okresie, łączny zysk tych jednostek to 8 387 tyś zł, natomiast 3 z wojewódzkich
jednostek  ochrony zdrowia  osiągnęły  wynik  ujemny (WCM,  Ośrodek  Medycyny  Pracy  i
Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie ) łączna strata tych jednostek to 6 017 tyś zł,
strata  nie  przekroczyła  kosztów  amortyzacji  i  nie  było  zobowiązań  wymagalnych.  W
Korfantowie nastąpiło pogorszenia sytuacji finansowej, WCM zmniejszył stratę i Centrum na
ul Reymonta też zmniejszyło stratę. Poważny problem jest z Korfantowem, gdy na koniec
2015 roku będzie sytuacja podobna do tej na koniec I półrocza to samorząd województwa
będzie musiał do działalności dopłacić,  jednostkę przekształcić lub jednostkę zlikwidować.
Sytuacja w II półroczu musi się w Korfantowie poprawić.
N.Krajczy  – od 30 lat  pracuję  w ochronie  zdrowia  i  coraz  częściej  pewnych  rzeczy nie
rozumiem. Odnośnie sytuacji WCM-u – można rozszerzyć amortyzację tak, aby dług był na
pograniczu  opłacalności.  Fundusz  Norweski  –  WCM  wspólnie  z  centrum  Ginekologii
realizacja  inwestycję  i  po  tej  adaptacji  ma  być  5  łóżek  mniej,  a  nam  w  szpitalach
powiatowych nie opłaca się utrzymywać II poziomu referencyjności, kiedy inne szpitale z I
poziomu mogą  robić co chcą. Inny przykład  w Głubczycach 60 % to cięcia cesarskie, bo
poród  fizjologiczny  finansowo  się  szpitalowi  nie  opłaca.  Po  co  my  utrzymujemy
neonatologów, nam się to nie opłaca. Jeśli my ( Nysa, Kędzierzyn-Koźle, Strzelce Opolskie )
wypowiemy kontrakty, a w WCM-ie będzie 5 łóżek mniej to gdzie się będą dzieci rodzić ?
Coś chyba niedobrego się dzieje. Sprawa druga, patrząc gospodarskim okiem, na oddziale
chirurgii  ortopedycznej robione są operacje łokci,  kolan i mamy kolejkę  do 2017 roku, w
Korfantowie kolejka sięga 2023 roku, a Korfantów nie przyjmuje ostrych przypadków tak jak
my to robimy. NFZ wprowadził zamieszanie, endoprotez nie robiło się u pacjentów powyżej
86 roku życia, a teraz się robi, NFZ nie wyszczególnił grup i teraz mam niezapłacone za 20
endoprotez, kto to będzie finansował. W skali województwa już brakuje 40 mln zł, z czego 80
% to zabiegi ratujące życie ( te pieniądze będzie można odzyskać ). Do końca 2015 roku NFZ
nie zapłaci za wykonane usługi medyczne ok. 100 mln zł. Ja w dniu dzisiejszym mam na
kwotę 5 mln zł wykonanych i niezapłaconych usług medycznych. W WCM-ie będzie o 5
łóżek mniej i będzie też w związku z tym mniej pieniędzy i co będziemy wozić pacjentów
poza województwo.
R.Kolek  –  to  wszystko  o  czym  mówi  pan  Przewodniczący  jest  spowodowane  brakiem
pieniędzy w systemie ochrony zdrowia.
V.Porowska – brak pieniędzy z jednej strony, ale też zły system.



N.Krajczy – mam propozycję,  aby Komisja Zdrowia zasygnalizowała problem związany z
neonatologią  ( dot. szpitali w Nysie,  Kędzierzynie i Strzelcach ) i zwróciła się  do NFZ o
zwrócenie uwagi na tą sprawę i rozwiązanie problemu.
R.Kolek  - w szpitalu w Strzelcach większy problem jest z położnictwem niż z neonatologią.
Cena za to samo świadczenie jest taka sama, a wymogi w stosunku do szpitali I i II stopnia
referencyjności  są  dużo  wyższe.  Kolejna  taka  sytuacja,  w  szpitalach,  gdzie  są  SOR-y
powinno być zwiększenie kontraktu, bo tam są dłuższe kolejki do zabiegów planowych. W
WCM-ie działania restrukturyzacyjne przynoszą efekty, za to poważny problem pojawił się w
Centrum Onkologii, gdzie obniżono wyceny pewnych świadczeń medycznych.
A.Maciąg – WCM jako cała firma ma kłopoty z wykorzystaniem łóżek, może trzeba dokonać
przesunięć. Chciałem podkreślić, że WCM został przymuszony do zmian i źle, że dyrekcja
sama nie rozumie potrzeby zmian wewnątrz. 
R.Kolek  –  dyrektor  Centrum  Onkologii  dziś  na  posiedzeniu  Zarządu  Województwa
przedstawiał sytuację jednostki. Po wprowadzeniu pakietu onkologicznego wszystkie szpitale
o podobnym profilu znalazły się w podobnej sytuacji.
N.Krajczy  –  byłem  organizatorem  spotkania  w  sprawie poziomów  referencyjności  w
neonatologii, przedyskutowaliśmy temat, skierowaliśmy do NFZ i do Wojewody pisma i po
pół roku otrzymaliśmy odpowiedź od Wojewody, że konsultanci wojewódzcy nic nie mogą w
tej sprawie zrobić. Moim zdaniem, szpitalom na I poziomie referencyjnym powinno się płacić
mniej niż szpitalom z II poziomem referencyjnym. NFZ powinien znaleźć rozwiązanie, aby
nie dochodziło do patologii w płaceniu za usługi.
R.Kolek – oczekiwaliśmy, że NFZ wystosuje do tych jednostek chociaż pismo pouczające,
ostrzegawcze, ale nic takiego nie miało miejsca. Ja zaproponowałem Panu Ministrowi zmiany
polegające na zróżnicowaniu stawek, w zależności od referencyjności  szpitala.
S.Tubek  –  jest  nadmierne  rozdrobnienie.  Czesi  idą  cały  czas  do  przodu  z  reformami,
udoskonalają system. Mam pytanie, czy NFZ prowadził w tym zakresie kontrole, wiem, że
chyba nie było. I mamy do czynienia z taką sytuacją, że noworodek patologiczny wychodzi
po dwóch dniach ze szpitala.

         * Komisja zwraca się do Zarządu Województwa z wnioskiem o wystąpienie do NFZ o
weryfikację finansowania świadczeń ginekologiczno-położniczych w szpitalach województwa
opolskiego, z uwzględnieniem poziomów referencyjnych szpitali.

        * Członkowie Komisji przyjęli Informację / 5 głosów za, 1 głos wstrzymujący się / o
przebiegu  wykonania  budżetu  Województwa  Opolskiego  za  I  półrocze  2015  roku  oraz
informację  o  sytuacji  finansowej  wojewódzkich  jednostek  ochrony  zdrowia  –  wniosek  w
załączeniu.

Informacja  nt.  wykonywania  badań  profilaktycznych  (głównie  onkologicznych)
realizowanych programach zdrowotnych oraz stan szczepień ochronnych (meningokoki,
brodawczaki, bruceloza) na terenie województwa opolskiego.
Informacja o zrealizowanych w 2014 roku przez jednostki  samorządu terytorialnego
województwa opolskiego programach zdrowotnych.
S. Łągiewka – przedstawił informację – samorządy wydają w sumie rocznie ok. 2 mln zł na
realizację  programów prozdrowotnych.  Programy są  zróżnicowane i  są  opracowywane  w
zależności od potrzeb mieszkańców. Program musi przejść ocenę specjalnej komisji i w ub. z
naszego województwa zakwalifikowało się 11 programów.

           *Członkowie Komisji przyjęli informacje – wniosek w załączeniu.



Sprawy różne.
S.Tubek – mam propozycję, aby na następne posiedzenie Komisji Departament przygotował
informację  o  przygotowaniach  do  zjawiska  emigracji  (  szanse  i zagrożenia  ).  Głownie
interesowałaby nas takie informacje: kto będzie płacił za naukę  języka, za leczenie, gdzie
będą  mieszkać,  ewentualne  zatrudnienie.  Czy można sporządzić  tzw.  bank  danych  i  czy
bylibyśmy w stanie sensownie  zagospodarować  emigrantów,  którzy ewentualnie trafią  do
naszego województwa.

Do wiadomości Komisji wpłynęły następujące pisma i materiały:
1. od Wicemarszałka Romana Kolka – pismo do WCM-u o przygotowanie na  posiedzenie
Komisji w miesiącu listopadzie br. informacji  nt.  zaplanowanych na najbliższe cztery lata
środków na remonty, zakupy sprzętu oraz analizę obniżenia kosztów.
2.  od  Wicemarszałka  Romana  Kolka  –  odpowiedź  na  bazie  informacji  z  NFZ  –  dot.
zwiększenia  finansowania  usług  opiekuńczo-leczniczych,  głównie  ambulatoryjnej  opieki
domowej.
3.od Wicemarszałka Romana Kolka – odpowiedź na pismo dot. możliwości sfinansowania
programu certyfikowania zakażeń szpitalnych.
4.z NFZ – odpowiedź na pismo w sprawie podjętych działań dot. prawidłowości rozliczeń
hospitalizacji w oddziałach położniczych na I i II poziomie referencyjnym.
5.odpowiedź  Wojewody  Opolskiego  w  sprawie  zwiększenia  nadzoru  nad  Konsultantami
Wojewódzkimi  (  położnictwo,  ginekologia,  neonatologia  )  nad  przestrzeganiem
prawidłowości funkcjonowania poziomów referencyjnych.
6. z NFZ – obowiązkowa  informacja dot. danych za II kwartał 2015 roku.
7.  odpowiedź  z  NFZ  dot.  wysokości  zgłoszonych  roszczeń  z  tytułu  wykonanych  ponad
kontrakt procedur medycznych w jednostkach ochrony zdrowia z  województwa opolskiego.
8.kolejny numer rocznika „Nowotwory złośliwe w województwie opolskim w 2012 roku”.
9.kolejne numery ( lipiec i sierpień br ) biuletynu Opolskiego Centrum Onkologii.

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


