
KOMISJA

RODZINY, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

protokół z posiedzenia 1 / 14 z dnia  8 grudnia 2014 roku

Posiedzenie Komisji odbyło w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Opolu na Ostrówku.
Lista obecności członków Komisji oraz lista zaproszonych gości w załączeniu. Posiedzenie
rozpoczęło  się  o godz 14  00 zakończyło o godz 16  00.  Obrady prowadził  Przewodniczący
Komisji Norbert Krajczy według zaplanowanego porządku obrad.

Porządek obrad:
1.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej
Województwa Opolskiego na lata 2015 – 2022.
2.Zaopiniowanie budżetu Województwa Opolskiego na 2015 rok.
3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Sejmiku na 2015 rok.
4.Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  nazwy  Samodzielnego
Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu oraz zmiany
nazwy statutu Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Opieki  Zdrowotnej  nad Matką  i
Dzieckiem w Opolu.
5.Omówienie propozycji do planu pracy Komisji na 2015 rok.
6.Sprawy różne.

* zmieniono kolejność omawiania punktów porządku obrad. 

Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  nazwy  Samodzielnego
Specjalistycznego Zespołu Opieki  Zdrowotnej  nad Matką  i  Dzieckiem w Opolu oraz
zmiany nazwy statutu Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad
Matk ą i Dzieckiem w Opolu.
Edward Puchała – dyrektor szpitala – proszę o przyjęcie projektu tej uchwały, zakłada ona  po
pierwsze zmianę  nazwy.  Dawna nazwa jest  nieaktualna w stosunku do dnia dzisiejszego,
wcześniej w skład jednostki wchodziły przychodnie, trzy sanatoria dziecięce obecnie jest to
szpital  specjalistyczny świadczący usługi  zdrowotne w zakresie ginekologii,  położnictwa i
opieki  nad  noworodkiem.  Nowy  statut  zawiera  zapisy  porządkujące  i  odzwierciedlające
aktualną strukturę jednostki.
V.Porowska – zapoznałam się  z uchwałą,  z  projektem statutu,   jaka jest  obecna sytuacja
jednostki.
E.Puchała – pacjentki, po trudnym dla szpitala okresie, zaczynają do nas wracać. Stosujemy
znieczulenie przy porodzie na życzenie, pacjentki są z opieki zadowolone. Odbudowujemy
zaufanie do szpitala, jest to duży wysiłek całej załogi. W ubiegłym roku odeszło z pracy 9
ginekologów,  więc  są  problemy  z  kadrą.  Rozpoczynamy  realizację  projektu  w  ramach
programu norweskiego, powstał bank mleka, rozpoczynamy projekt edukacyjny.
R.Kolek – nie ma specjalnego boomu na znieczulenia, jest dobra współpraca z położnymi,
które mogą lepiej przygotować kobietę do porodu. Została opracowana ankieta dla pacjentek
dot. oczekiwań i oceny. Ten wstrząs dla szpitala sprzed dwóch lat może wiele zmienić.

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



Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  uchwalenia Wieloletniej  prognozy
finansowej Województwa Opolskiego na lata 2015 – 2022.
Zaopiniowanie budżetu Województwa Opolskiego na 2015 rok.
Stanisław Mazur – Skarbnik  Województwa – proponuję  omówienie obu punktów razem.
Budżet  to  plan dochodów i  wydatków i  wynika  to  z ustawy o jst.  Wieloletnia prognoza
finansowa musi być przyjęta jako pierwsza, gdyż  budżet Województwa musi być zgodny z
Wieloletnią  prognozą.  Założenia do WPF  - odzwierciedla dwa tematy,  dług i wieloletnie
przedsięwzięcia, to te, które rozpoczynają się w roku 2015, ale kończą się w roku, który jest
granicznym dla WPF, czyli w roku 2022. Dochody z CIT i PIT w ramach czasowych 2016 –
2017 zakładają  wzrost  nie  przekraczający  wskaźników wzrostu  zawartych  w wieloletnim
planie finansowym państwa na lata 2014 – 2017. W latach 2018 – 2020 będą na poziomie
roku  2017.  Dochody i  wydatki  z  UE obejmą  środki   ze starej  (  prognoza wynikająca z
podpisanych  umów  i  rocznych  planów  działania  )  i  nowej  perspektywy  finansowej
( oszacowano wpływy środków z Pomocy Technicznej i innych zaplanowanych projektów
własnych ). Dochody i wydatki z budżetu państwa, w tym zlecone z zakresu administracji
rządowej, zaplanowano na poziomie roku 2015. Obsługa zadłużenia wynika z zobowiązań
zaciągniętych w latach 2006 – 2013. Zadłużenie Województwa wynika z zaciągniętych w
latach 2006 – 2013 zobowiązań i na dzień 31 grudnia 2014 pozostaje do spłaty 212 mln 250
tyś  zł.  Dług  zostanie  spłacony  do  2022 roku.  W 2012 roku  Województwo  przekroczyło
powszechnie obowiązujący wskaźnik długu. Indywidualny limit zadłużenia WO na 2015 rok
wynosi 11,12 % , wskaźnik zadłużenia 7,78 % i jeżeli dochody nie zostaną wykonane na
planowanym poziomie 425 mln 500 tyś zł to podskoczy nam limit długu. Kwota długu na
koniec 2015 roku zaplanowana jest na poziomie 188 mln 800 tyś zł. Tylko 40 % dochodu
własnego może stanowić  źródło spłaty długu. Długu nie można spłacać  z subwencji  i  ze
środków UE. Budżet nie uwzględnia środków z UE, które otrzymają podmioty zewnętrzne i
przedsiębiorcy. W 2009 roku budżet wynosił ponad 600 mln zł, bo wtedy wszystkie środki
unijne  były  zawarte  w  budżecie,  to  usztywniło  gospodarowanie  środkami.  Nadwyżka
operacyjna,  czyli  dochody  rozporządzalne  w  roku  2014  wynosiła  19,0%,  na  rok  2015
planowana jest na poziomie 26,7 %. W ramach programów wieloletnich na lata 2015 – 2022
zaplanowano dla RPO EFS środki na poziomie 384,8 mln zł ( EFS 327,1 mln a środki własne
57,7 mln ), a dla RPO EFRR środki na poziomie 206,5 mln zł ( EFRR 175,4 mln zł, a środki
własne 28,4 mln zł ). W ramach środków własnych w wysokości 7,2 mln zł zaplanowano trzy
zadania – dokumentacja przyszłościowa na drogach wojewódzkich w kwocie 4,1 mln zł,
budowa  suchego  zbiornika  retencyjnego  Racławice  Śląskie  1,2  mln  zł  i  adaptacja
pomieszczeń RCJO na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego 1,2 mln zł.
Budżet Województwa na 2015 rok –  dochody ogółem zaplanowano w kwocie 425 457 317 zł
i mieszczą się w tej pozycji wydatki ogółem w kwocie 404 044 067 zł i nadwyżka budżetowa
w kwocie 21 413 250 zł.  Na dochody ogółem składają  się  dochody majątkowe w kwocie
98 757 686 zł,  wydatki  majątkowe w  kwocie  125 586 363 zł  i  Niedobów dochodów nad
wydatkami  majątkowymi  w  kwocie  26 828 677  zł.  W  dochodach  ogółem  mieszczą  się
dochody bieżące w kwocie 326 699 631, wydatki bieżące w kwocie 278 457 704 i nadwyżka
operacyjna w kwocie 48 241 927 zł. Nadwyżka budżetowa w kwocie 21 413 250 zł zawiera
rozchody w kwocie 23 582 000 zł i przychody w kwocie 2 168 750 zł. Nadwyżka operacyjna
w kwocie  48 241 927 zł to suma  nadwyżki budżetowej 21 413 250 zł i niedoboru  dochodów
majątkowych nad wydatkami majątkowymi w kwocie 26 828 677 zł.
Plan dochodów na rok 2015 to kwota 425,5 mln zł, wydatki na 2015 rok zaplanowano na
poziomie 404,0 mln zł.



Struktura dochodów w 2015 roku : dotacje stanowią  29,6 % dochodu, środki europejskie
stanowią 27,2 % budżetu, udziały w CIT i PIT 23,2 % dochodów budżetu, subwencje 17,1 %,
pozostałe dochody własne 2,8 % dochodu i środki z FOŚiGW 0,1 % dochodu.
Dochody rozporządzalne wynoszą 180,3 mln zł (42,4% dochodów ogółem) i składają się na
nie: udziały w podatku dochodowym od osób pranych (CIT) i od osób fizycznych (PIT) w
kwocie 98,7 mln zł, subwencje w kwocie 72,6 mln zł, sprzedaż majątku w kwocie 0,5 mln zł,
pozostałe dochody w kwocie 8,6 mln zł.
Dochody ogółem ( 425,4 mln zł ) według źródeł pochodzenia – subwencje zaplanowano na
poziomie 72,6 mln zł, środki europejskie to 115,7 % dochody własne 110,8 mln zł, dotacje
126,0 mln zł, środki z FOŚiGW 0,3 mln.
Dochody  własne  samorządu  województwa  zaplanowano  w  wysokości  110 796 220  zł
(26,04% dochodów ogółem) składają się na to dochody z tytułu podatku dochodowego od
osób fizycznych 25 700 794 zł, z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych
73 000 000 zł i pozostałe dochody własne 12 095 426 zł. 
Na subwencje zaplanowane w kwocie 72 600 647 zł składa się część oświatowa subwencji
ogólnej  dla  jst  w  kwocie  11 790 544  zł,  część  wyrównawcza  subwencji  ogólnej  dla
województw  w  kwocie  46 446 525  zł  i  część  regionalna  subwencji  ogólnej  w  kwocie
14 363 578 zł. Największy krach jest w subwencjach, gdzie wpływ jest niższy o 35 mln zł.
Subwencja oświatowa maleje ze względu na zmniejszającą  się ilość  uczniów, a wysokość
subwencji wyrównawczej i regionalnej – m.in. słynne janosikowe spadła o 20 % w stosunku
do roku 2010.
Dotacje w 2015 roku zaplanowano na poziomie 126 019 458 zł i zawierają dotacje z Budżetu
Państwa w kwocie 119 032 458 zł na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone
odrębnymi ustawami ( 55 976 000 zł ) i na zadania własne ( 63 056 458 zł ), następnie dotacje
z funduszy celowych 6 932 000 zł i dotacje na zadania realizowane na podstawie umów z jst
w kwocie 55 000 zł.
Wydatki ogółem w 2015 roku zaplanowano na poziomie 404,0 mln zł. Jak co roku największą
pozycję  stanowią  wydatki  na  transport  i  łączność  jest  to  kwota  176,8  mln  zł.  Dalej  w
kolejności  największymi  pozycjami  są  wydatki  na  politykę  społeczną  51,3  mln  zł,
administrację 41,2 mln zł, rolnictwo i łowiectwo 38,2 mln zł, przetwórstwo przemysłowe 24,0
zł, kulturę 20,2 mln zł, oświatę i wychowanie 13,9 mln zł, na obsługę długu publicznego 9,5
mln zł, na ochronę zdrowia 7,6 mln zł, na pomoc społeczną 6,8 mln zł i pozostałe wydatki
14,5 mln zł. W dziale rolnictwo o łowiectwo rok 2014 był rekordowy, bo zawierał dotacje na
usuwanie skutków powodzi.  Zadania własne w zakresie polityki społecznej to WUP, w 2015
roku będą w większości kończone projekty, więc środki będą mniejsze. Działalność WUP-u
finansowana  jest  ze  środków  własnych  budżetu  Województwa,  w  zakresie  utrzymania
jednostki i pracowników, działalność finansowana jest ze środków unijnych., dodatkowo jest
700 tyś zł dotacji z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Społecznych. W dziale ochrony
zdrowia największe zadanie ze środków własnych  to  dotacja dla WOMP-u, na rok  2015
zaplanowano ja na poziomie niewiele niższym niż w 2014 roku. Pełnomocnik ds. zwalczania
narkomanii dysponuje budżetem 100 tyś zł, pełnomocnik ds. przeciwdziałania alkoholizmowi
ma budżet 150 tyś zł..
V.Porowska – program Zdrowa mama, zdrowe dziecko zakłada wydatkowanie kwoty 63 mln,
a na 2015 kwota jest niższa, czyli należy rozumieć, że będzie realizowany etapami.
S.Mazur – tak,  środki  są  także w różnych działach,  m.in.  w dziale polityka społeczna w
pozostałych działaniach.
R.Kolek – Skarbnik wspomniał o dotacji dla WOMP-u, gdzie robione są badania uczniów
kontynuujących naukę. W ostatnim roku znacznie wzrosła liczba tych badań.
J.Wilczyńska – młodzież  składa dokumenty do kilku szkół  równocześnie  i  wszędzie  jest
potrzebne zaświadczenie od lekarza medycyny pracy.



R.Kolek – były takie propozycje, aby badania uczniów robić dopiero po przyjęciu do szkoły,
aby nie wydawać  niepotrzebnie pieniędzy.  Specjalność  lekarz medycyny  pracy należy do
specjalizacji  deficytowych,  są  więc problemy z kadrą.  Na niektórych  stanowiskach pracy
wykonuje się  często zupełnie niepotrzebne badania.  Warto pomyśleć  o tym,  aby Komisja
zastanowiła się, czy nie byłoby potrzeby przyjęcia stanowiska w tej sprawie.

*Członkowie  Komisji  pozytywnie  –  4  głosami  za,  przy 1  wstrzymującym  się  –
zaopiniowali projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2022.

*Członkowie Komisji  pozytywnie – 4 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się
zaopiniowali projekt budżetu Województwa Opolskiego na 2015 rok. 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Sejmiku na 2015 rok.
N.Krajczy  –  projekt  planu  pracy  jest  ramowy,  zawiera  propozycje  przedstawione  przez
Zarząd Województwa i Departamenty Urzędu Marszałkowskiego, nie jest zamknięty i zawsze
może ulec poszerzeniu o istotne tematy dla regionu.

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

Omówienie propozycji do planu pracy Komisji na 2015 rok.
N.Krajczy – Komisja musi opracować plan pracy na 2015 rok, proszę o zgłaszanie propozycji
do Biura Sejmiku, na następnym posiedzeniu musimy ten plan zatwierdzić.
R.Kolek – proponuję na Komisji styczniowej omówić temat badań profilaktycznych uczniów
kontynuujących naukę w szkołach ponadgimnazjalnych.
N.Krajczy – proponuję umieszczenie w planie pracy Komisji w miesiącu styczniu tematu –
omówienie  utworzenia  na  terenie  województwa  opolskiego  bazy  dla  helikopterów
sanitarnych. W Polsce jest obecnie 17 baz, teraz Gorzów, Kalisz  i chciałbym aby dołączyło
Opole. Rozmawiałem z dyrektorem Gałązkowskim  i zaprosiłem go na sesję Sejmiku w dniu
27  stycznia.  Chciałbym,  aby  dyrektor  Sołek  przedstawił  informację  dot.  czasu   dojazdu
karetek do miejsca zdarzenia, czasy dojazdów różnią  się  zasadniczo od tych sprzed 4 lat.
Województwa opolskie w ocenie Ministerstwa Zdrowia ma najlepszy system dojazdów. My
chcemy przedstawić problem i wyjść z apelem Sejmiku w sprawie utworzenia bazy. Decyzje
są podejmowane na poziomie Premiera i Ministerstwa Zdrowia. Helikoptery, które przylatują
do nas obsługują województwo dolnośląskie i śląskie. Z Łodzi, z Gliwic i z Wrocławia czas
przylotu to ok. 30 min. 

Sprawy różne.
-  do  wiadomości  Komisji  wpłynęło  pismo  –  odpowiedź  skierowana  do  J.Górskiego  –
dyrektora zespołu szkół przy Ośrodku w Jarnołtówku.
R.Kolek – dziś poszła odpowiedź  w sprawie sprzedaży Ośrodka w Jarnołtówku, wpłynęły
trzy oferty, sprawa będzie omawiana jutro na posiedzeniu zarządu Województwa. Zróciłem
się też  do NFZ o lepsze traktowanie rehabilitacji  dziecięcej  i otrzymałem zapewnienie, że
NFZ zapłaci za nadwykonania i w przyszłym roku podwyższy kontrakt.
N.Krajczy – wpłynęło  do Komisji  pismo od dr  A.Wołyńskiego z  Iwano-Frankiwska dot.
kontynuacji współpracy w obszarze zdrowia.

Opracowała Przewodniczący Komisji
Jadwiga Moryto     dr Norbert Krajczy


