
KOMISJA

RODZINY, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

protokół z posiedzenia  9 / 15 w dniu  26 października 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  00.  Obrady
prowadził Przewodniczący Komisji Norbert Krajczy.

Porządek obrad:
1.Zaopiniowanie  projektu uchwały  w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. Tadeusza Koszarowskiego w
Opolu.
2.Zlecanie zadań aktywizacyjnych w I półroczu 2015 roku – nowe narzędzie polityki rynku
pracy.
3.Ekonomia  społeczna  w  województwie  opolskim  –  szanse,  zagrożenia  i  perspektywy
rozwoju.
4.Sprawy różne:

* omówienie  szczegółów organizacyjnych wspólnego posiedzenia Komisji 
    z Komisją Społeczną i Zdrowia Rady Miasta Opola – w dniu 20 listopada br.

      * do porządku obrad wprowadzono dodatkowy punkt – zaopiniowanie projektu uchwały w
sprawie  wyrażenia  zgody  na  wniesienie  wkładu  na  pokrycie  kapitału  zakładowego  oraz
objęcie przez Województwo Opolskie udziałów w kapitale zakładowym spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością, powstałej w wyniku przekształcenia Szpitala Wojewódzkiego w Opolu –
SP ZOZ – porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego
Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Opolskie  Centrum  Onkologii  im.  Tadeusza
Koszarowskiego w Opolu.
S. Łągiewka – proponowana zmiana w statucie jest niewielką  zmianą.  Dyrektor  Centrum
wystąpił z propozycją zmiany nazwy oddziału i ta zmiana ma uzasadnienie.

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

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu na
pokrycie kapitału zakładowego oraz objęcie przez Województwo Opolskie udziałów w
kapitale  zakładowym spółki  z  ograniczoną  odpowiedzialnością,  powstałej  w  wyniku
przekształcenia Szpitala Wojewódzkiego w Opolu – SP ZOZ.
B.Rogowska – przedstawiony projekt uchwały to akt wyrażenia woli, wyrażenia zgody na
wniesienie przez Województwo Opolskie wkładu na pokrycie kapitału zakładowego spółki z
ograniczoną  odpowiedzialnością,  która  ma  powstać  w  wyniku  przekształcenia  Szpitala
Wojewódzkiego w Opolu. Według operatu szacunkowego wartość nieruchomości to 79 mln
zł,  Województwo chce objąć  udziały w wysokości  73 mln zł  i  ta kwota będzie stanowić
kapitał zakładowy, reszta z kwoty 79 mln zł będzie stanowić kapitał zapasowy.



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

Zlecanie  zadań  aktywizacyjnych  w I  półroczu  2015 roku –  nowe narzędzie  polityki
rynku pracy.
Jacek Suski – ustawa z 2014 roku o przeciwdziałaniu bezrobociu wprowadziła nowe zadanie
–  zlecanie  usług  aktywizacyjnych.  Do  tej  pory  bezrobotnymi  zajmowały  się  Powiatowe
Urzędy Pracy,  według nowych przepisów mogą  to również  robić  agencje zatrudnienia. Te
agencje będą zajmowały się bezrobotnymi, którzy najdłużej pozostają bez pracy i źle na tym
rynku  pracy  rokują  .  Bezrobotni  zostali  podzieleni  na  trzy  grupy  tzw. profile.  My
otrzymaliśmy prawie 7 mln zł na zaktywizowanie ok. 600 osób. Wybraliśmy do projektu
powiaty  brzeski,  głubczycki  i  namysłowski,  jako  powiaty  o  największym  bezrobociu.  Z
każdego powiatu zostanie wytypowanych po 200 osób, po 100 osób z profila II i III. Agencja
ma  doprowadzić  do  zatrudnienia  tych  wytypowanych  600  osób.  Agencja  na  każdego
wytypowanego bezrobotnego otrzyma kwotę ponad 11 tys zł ( 3x najniższe wynagrodzenie ).
Przetarg  wygrała  Spółka  z  o.o  z  Olsztyna  Instytut  Badawczo-Rozwojowy.  Został  już
zrealizowany  I  etap  działań  aktywizacyjnych.  Omawiana  informacja  zostanie  szerzej
omówiona na jutrzejszym posiedzeniu sesji Sejmiku.

*Członkowie Komisji przyjęli informację – wniosek w załączeniu. 

Ekonomia  społeczna  w  województwie  opolskim  –  szanse,  zagrożenia  i  perspektywy
rozwoju.
A.Różycki  –  systemowe  działania  na  rzecz  ekonomii  społecznej  są  podejmowane  w
województwie opolskim od 2009 roku, w ramach programu  Wsparcie dla opolskiego modelu
ekonomii społecznej, współfinansowanego ze środków UE, w ramach EFS. W strukturach
ROPS  utworzono  Centrum  Rozwoju  i  Promocji  Ekonomii  Społecznej,  jako  instrumentu
wspierającego  ekonomię  społeczną.  Zadaniem Centrum było  programowanie  i  wdrożenie
modelu  opolskiego  ekonomii  społecznej  tj.  opracowanie  właściwego  instrumentu  do
stworzenia tego modelu m.in. poprzez opracowanie strategii rozwoju gospodarki  społecznej
w województwie opolskim i  wypracowanie jednolitego programu szkoleniowego na temat
gospodarki społecznej. Na rozwój ekonomii społecznej mają wpływ różne wskaźniki, w tym
stopa  bezrobocia  i  wskaźniki  makroekonomiczne.  Według  badań  GUS  aktywność
ekonomiczna w województwie opolskim kształtowała się następująco: liczba osób aktywnych
zawodowo w IV kw. 2011 wynosiła 415 tyś osób i była o 2,5 % wyższa niż przed rokiem.
Współczynnik  aktywności  zawodowej  wynosił  54,2  %  (  w  kraju  56,3  %  ),  a  wskaźnik
zatrudnienia był na poziomie 49,1 % ( przy 50,8 % w kraju ). Jak widać wskaźniki  te są
niższe u nas niż w kraju. W 2011 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 48 tyś,
stopa bezrobocia 13,3 % ( w kraju 13,1 % ). Na tle innych województw w  województwie
opolskim  nastąpił  najniższy   (  o  0,2  %  )  wzrost  przeciętnego  zatrudnienia  w  sektorze
przedsiębiorstw.  Jednocześnie udział  osób trwale  bezrobotnych  (  powyżej  12 m-cy )  jest
najniższy w kraju i wynosi 24 %. Według badań Klon/Jawor w 2010 roku w województwie
opolskim na każde 10 tyś mieszkańców przypadało 20 fundacji i stowarzyszeń ( podobnie w
kraju ), przy czy w województwie opolskim nastąpił największy przyrost nowych organizacji
pozarządowych.  W  2010  roku  w  województwie  opolskim  zarejestrowanych  było  4076
organizacji pozarządowych, w tym 382 o statusie organizacji pożytku publicznego. Trzonem
ekonomii społecznej są przedsiębiorstwa społeczne, są to np. spółdzielnie socjalne, jest ich w
regionie 413. Według stanu na 31 grudnia 2012 w województwie opolskim funkcjonowało
298  podmiotów  ekonomii  społecznej  (  10  spółdzielni  socjalnych,  12  klubów  integracji
społecznej, 2 centra integracji  społecznej,  2 zakłady aktywności  zawodowej,  21 zakładów



pracy  chronionej,  29  spółdzielni  pracy,  207  fundacji  i  stowarzyszeń  prowadzących
działalność  gospodarczą.  Obecnie w województwie opolskim funkcjonuje 276 podmiotów
ekonomii  społecznej.  Omawiana informacja  będzie  zaprezentowana szczegółowo jutro  na
sesji Sejmiku.

* Członkowie Komisji przyjęli informację – wniosek w załączeniu.

Sprawy różne. 

Do wiadomości Komisji wpłynęły następujące pisma i materiały:

1.Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka – list otwarty do Ministra Zdrowia w
sprawie ochrony praw do życia.
2.pismo R.Kolka do T.Jędrzejczyka Prezesa NFZ w sprawie opieki perinatalnej.
3.pismo  Konsultanta  Wojewódzkiego  Wojciecha  Guzikowskiego  w  sprawie  kontroli
oddziałów ginekologiczno-położniczych.
4.kolejny numer biuletynu Opolskiego Centrum Onkologii.
5. informacja opolskiej delegatury NIK – wykonywanie przez wybrane gminy województwa
opolskiego zadań własnych w zakresie ochrony zdrowia.

*  posiedzenie  wspólne  Komisji  z  Komisją  Społeczną  i  Zdrowia  Gminy  Opole  –
Wicemarszałek  Roman  Kolek  zobowiązał  się  do  nawiązania  kontaktu  z  Przewodniczącą
Komisji  Elżbietą  Bień   w  celu  ustalenia  tematyki  i  terminu  planowanego  wspólnego
posiedzenia.

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


