
KOMISJA

RODZINY, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

protokół z posiedzenia 5 / 15 w dniu 27 kwietnia 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.Analiza organizacji pracy (umów) oraz reżimu sanitarnego w jednostkach ochrony zdrowia

województwa  opolskiego.  Bezpieczeństwo  pacjentów i  pracowników  ochrony  zdrowia  w

szpitalach  województwa  opolskiego  –  informacja  Państwowej  Inspekcji  Pracy  oraz

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

2.Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  statutu  Wojewódzkiego  Ośrodka

Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu.

3.Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z

Organizacjami  Pozarządowymi  oraz  Podmiotami  Prowadzącymi  Działalność  Pożytku

Publicznego za lata 2010-2014.

4.Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z

Organizacjami  Pozarządowymi  oraz  Podmiotami  Prowadzącymi  Działalność  Pożytku

Publicznego za 2014 rok.

5.Sprawy różne. 

Analiza  organizacji  pracy  (umów)  oraz  reżimu  sanitarnego  w  jednostkach  ochrony

zdrowia województwa opolskiego.  Bezpieczeństwo pacjentów i  pracowników ochrony

zdrowia w szpitalach województwa opolskiego – informacja Państwowej Inspekcji Pracy

oraz Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Anna Matejuk – przedstawiła sytuację sanitarną województwa za 2014 rok, ze szczególnym

uwzględnieniem stanu sanitarnego jednostek ochrony zdrowia w województwie opolskim.

Zwróciła uwagę na wzrost zakażeń szpitalnych w omawianym okresie oraz powracający w

ostatnim czasie problem dopalaczy. Na badania dopalaczy brakuje środków, ciężko walczyć z

osobami  wprowadzającymi  do  obrotu  dopalacze,  bo  my  możemy  nałożyć  jedynie  kary



pieniężne.  Dodatkowo  sytuację  pogarsza  fakt  złych  zapisów  ustawowych,  które  dają

możliwość  odwołań  od  nałożonych  kar,  WSA nałożone  kary  uchyla  i  SANEPID  został

obciążony  kosztami  zastępstwa  sądowego  i  w  tej  sprawie  odwołujemy  się  do  NSA.

Wszczepialność dzieci w naszym województwie jest na dość dobrym poziomie, też możemy

nakładać kary na rodziców, ale nie ma tych przypadków wiele.

R.Kolek  –  jeżeli  chodzi  o  szczepienia  na  rotawirusy,  biegunki  nie  są  to  szczepienia

obowiązkowe w Polsce i nie ma dowodów na to, że są to szczepienia konieczne.

A.Matejuk  –  ja  jednak  byłabym  za  szczepieniami  na  rotawirusy,  finansowane  są  te

szczepienia przez rodziców, nas na to nie stać,  nasze środki  finansowe nie pozwalają  na

rozszerzenie grup szczepionych, moim zdaniem szczepienia zmniejszają ilość zachorowań.

R.Kolek  –  chciałbym  tylko  przypomnieć,  że  niedługo  SANEPID  będzie  obchodził  90

rocznicę działalności.

Jeżeli chodzi o informację z Powiatowej Inspekcji Pracy -  którą radni dziś otrzymali -  to

uzyskaliśmy ją od Inspekcji po wielokrotnych monitach i na podstawie przekazanych danych

opracowaliśmy informację, która zawiera stan wypadków przy pracy, metody postępowania

przy tych wypadkach i zapobieganie wypadkom przy pracy w jednostkach ochrony zdrowia.

*Członkowie Komisji przyjęli informacje – wniosek w załączeniu. 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Ośrodka

Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu.

R.Kolek  –  w  nowej  wersji  statutu  nie  ma zmniejszenia  działalności  medycznej,  nie  ma

rozszerzenia zakresu usług, zapisy mają charakter porządkujący i dostosowujący zapisy do

aktualnego stanu i prowadzonej działalności. Statut w nowej wersji został zaopiniowany przez

Radę Społeczną jednostki.

*Członkowie  Komisji  pozytywnie  zaopiniowali  projekt uchwały  –  wniosek  w

załączeniu. 

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego

z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku

Publicznego za lata 2010-2014.



Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego

z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku

Publicznego za 2014 rok.

I.Podobińska  –  samorząd  województwa współpracuje  z  organizacjami  pozarządowymi   i

powierza im wykonywanie zadań  w imieniu Województwa. Organizacje pozyskują środki na

zadania  w  trybie  konkursowym  i  pozakonkursowym.  Istnieje  ustawowy  obowiązek

opracowywania programów wieloletnich i rocznych i składanie do 30 kwietnia każdego roku

sprawozdań  ze  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi.  Sprawozdanie  zawiera  opis

realizacji  celów Programu oraz  współpracę  finansową  i  pozafinansową  i  ocenę  realizacji

Programu.

*Członkowie  Komisji  przyjęli  Sprawozdanie  z  realizacji  rocznego  i  wieloletniego

Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi – wniosek w załączeniu.

Sprawy różne.

N.Krajczy – do wiadomości Komisji wpłynęła następująca korespondencja:

1.Pismo  do  Marszałka  A.Buły  z  Ministerstwa  Zdrowia  w  sprawie  utworzenia  bazy  dla

helikopterów sanitarnych,

2.Stanowisko  Rady Miejskiej  w  Głuchołazach  wyrażające  sprzeciw  przeciwko  likwidacji

Aleksandrówki,

3.pismo od Prezydent Kędzierzyna-Koźla S.Nowosielskiej dot. utworzenia hospicjum,

4.pismo Dyrektora Centrum Krwiodawstwa I.Rajcy-Biernackiej dot. artykułu w NTO,

5.zaproszenie z Opolskiego Centrum Onkologii na Piknik dla Zdrowia 7 czerwca br. 

6.pisma  z  Okręgowego  Inspektoratu  Pracy  dot.  przygotowania  informacji  i  udziału  w

posiedzenia Komisji,

7.oświadczenie Polskiej  Federacji  Ruchów Obrony Życia – nie dla śmiercionośnej pigułki

„dzień po”.

Opracowała Przewodniczący Komisji

Jadwiga Moryto    dr Norbert Krajczy


