
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/294/19 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 23 grudnia 2019 r. 

PLAN PRACY 
Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
na 2020 rok 

I półrocze 

1) Opiniowanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie 2020 roku 

w odniesieniu do działów ochrona zdrowia oraz opieka społeczna. 

2) Opiniowanie projektów uchwał dotyczących zmian w statutach podległych 

podmiotów leczniczych (każda zmiana w ciągu roku). 

3) Opiniowanie kandydatów do składu Rad Społecznych jednostek ochrony zdrowia 

wybieranych jako przedstawicieli Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

4) Analiza inwestycji w ochronie zdrowia finansowanych ze środków 

samorządowych oraz środków unijnych. 

5) Ocena Strategii Działania w ochronie zdrowia i pomocy społecznej pod względem 

zabezpieczenia i racjonalnego finansowania jednostek oraz wyznaczania 

priorytetów i kierunków działań dla zabezpieczenia zdrowotnego mieszkańców 

województwa podkarpackiego. 

6) Ocena zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych województwa podkarpackiego 

w niektórych działach medycyny. 

7) Analizowanie sytuacji finansowej podmiotów leczniczych. 

8) Przyjęcie informacji z pracy Zespołów ds. Monitorowania Szpitali za II półrocze 

2019 roku.   

9) Przyjęcie informacji o realizacji zadań ROPS w Rzeszowie za 2019 rok. 

10) Przyjęcie informacji z realizowanych działań w 2019 roku w ramach 

Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób 

Niepełnosprawnych Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 

2008-2020. 

11)  Opiniowanie uchwały w sprawie określenia zadań samorządu województwa 

finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 

12) Przyjęcie informacji na temat „Oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu 

o analizę  lokalnej sytuacji społeczno – demograficznej”. 

II półrocze 

1) Opiniowanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie 2020 roku w odniesieniu 

do działów ochrona zdrowia oraz opieka społeczna. 

2) Opiniowanie projektów uchwał dotyczących zmian w statutach podległych podmiotów 

leczniczych (każda zmiana w ciągu roku). 



3) Opiniowanie kandydatów do składu Rad Społecznych jednostek ochrony zdrowia 

wybieranych jako przedstawicieli Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

4) Ocena wyników finansowych podległych podmiotów leczniczych za 2019 rok 

i pierwsze półrocze 2020 roku.  

5) Ocena współpracy podległych podmiotów leczniczych z NFZ. 

6) Opiniowanie propozycji dofinansowania ze środków przeznaczonych na realizację 

zadań z Programu Zapobiegania Narkomanii (profilaktyka zdrowotna). 

7) Analizowanie realizacji budżetu województwa za pierwsze półrocze 2020 r. 

w odniesieniu do ochrony zdrowia i opieki społecznej. 

8) Analizowanie sytuacji finansowej podmiotów leczniczych. 

9) Analiza inwestycji w ochronie zdrowia finansowanych ze środków samorządowych 

oraz środków unijnych. 

10) Informacja z pracy Zespołów ds. Monitorowania Szpitali za I półrocze 2020 roku.   

11) Przyjęcie informacji o planowanych działaniach ROPS w Rzeszowie w 2021 roku. 

12)  Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: 

 „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na lata 
2021-2026”, 

 „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2026”, 

 „ Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026”, 

 Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i 
Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2021-2030” 

 Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021 
- 2030 

13) Zaopiniowanie projektu budżetu województwa podkarpackiego na 2021 r. 

 

Ponadto realizowane będą bieżące sprawy wynikające z działalności Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego oraz Zarządu Województwa Podkarpackiego.  

W ramach realizowanych planowych zadań komisji i funkcjonowania kontroli zarządczej 

podmiotów leczniczych przez organ tworzący posiedzenia komisji odbywać się będą 

również w siedzibach nadzorowanych podmiotów leczniczych. 

Plan pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego na 2019 rok, uwzględnia  propozycje i plan pracy  

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz Departamentu Zdrowia 

i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.  

 

Przewodnicząca Komisji 

     Dorota Łukaszyk 

 


