
Załącznik nr 6 do uchwały NR V/94/15 
 Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 23 lutego 2015 r. 

PLAN PRACY 

Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej  

Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

na 2015 rok 

I półrocze 

1. Profilaktyka chorób nowotworowych raka szyjki macicy i raka piersi wśród 
kobiet na Podkarpaciu. 

2. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie 2015 roku  
w odniesieniu do działów ochrona zdrowia oraz opieka społeczna. 

3. Opiniowanie projektów uchwał dotyczących zmian w statutach podległych 
podmiotów leczniczych (każda zmiana w ciągu roku). 

4. Analiza inwestycji w ochronie zdrowia finansowanych ze środków 
samorządowych oraz środków unijnych. 

5. Ocena zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych województwa podkarpackiego                      
w niektórych działach medycyny. 

6. Analizowanie sytuacji finansowej podmiotów leczniczych. 
7. Stan przygotowań, wyzwania, perspektywy w związku z utworzeniem kierunku 

lekarskiego na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. 
8. Informacja o realizacji w roku 2014 Wojewódzkiego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020. 
9. Informacja o realizacji w 2014 r. Wojewódzkiego Programu Na Rzecz 

Wyrównywania Szans Osób niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich 
Wykluczeniu Społecznemu na Lata 2008-2020. 
 

II półrocze 
1. Ocena wyników finansowych podległych podmiotów leczniczych za 2014 r.  

i pierwsze półrocze 2015 r. 
2. Ocena współpracy podległych podmiotów leczniczych z Narodowym 

Funduszem Zdrowia. 
3. Ocena Strategii działania w ochronie zdrowia i pomocy społecznej pod 

względem zabezpieczenia racjonalnego finansowania jednostek  
i wyznaczenia priorytetów zadań. 

4. Opiniowanie projektów uchwał dotyczących zmian w statutach podległych 
podmiotów leczniczych (każda zmiana w ciągu roku). 

5. Opiniowanie propozycji dofinansowania ze środków przeznaczonych na 
realizację zadań z Programu Zapobiegania Narkomanii (profilaktyka 
zdrowotna). 

6. Analizowanie realizacji budżetu województwa za pierwsze półrocze 2015 r.                      
w odniesieniu do ochrony zdrowia i opieki społecznej. 



7. Analizowanie sytuacji finansowej podmiotów leczniczych. 
8. Analiza inwestycji w ochronie zdrowia finansowanych ze środków 

samorządowych oraz środków unijnych. 
9. Zaopiniowanie projektu budżetu województwa podkarpackiego na 2016 rok. 

 

Ponadto realizowane będą bieżące sprawy wynikające z działalności Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego oraz Zarządu Województwa Podkarpackiego. 

 

 

 

 

 


