
Załącznik nr 6  

do Uchwały Nr V/87/19 

Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego 

z dnia 25 lutego 2019 r. 

 

PLAN PRACY 

Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

na 2019 rok 

I półrocze 

 

1) Opiniowanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie 2019 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) W ramach realizowanych planowych zadań komisji i funkcjonowania kontroli 

zarządczej podmiotów leczniczych przez organ tworzący - minimum 1 posiedzenia 

komisji odbędzie się w siedzibie każdego podległego podmiotu leczniczego. 

4) Przyjęcie informacji o planowanych działaniach ROPS w Rzeszowie w 2019 roku- 

spotkanie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Rzeszowie ul. Hetmańska 9 

5) Przyjęcie informacji o realizacji zadań ROPS Rzeszów za 2018 rok. 

6) Analiza inwestycji w ochronie zdrowia finansowanych ze środków samorządowych 

oraz środków unijnych. 

7) Ocena zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych województwa podkarpackiego 

w niektórych działach medycyny. 

8) Analizowanie sytuacji finansowej podmiotów leczniczych. 

9) Analizowanie pracy Zespołów ds. Monitorowania Szpitali na podstawie półrocznych 

raportów.   

 

II półrocze 

1) Ocena wyników finansowych podległych podmiotów leczniczych za 2018 r. i pierwsze 

półrocze 2019 r.  

2) Ocena współpracy podległych podmiotów leczniczych z Narodowym Funduszem 

Zdrowia. 



3) W ramach realizowanych planowych zadań komisji i funkcjonowania kontroli 

zarządczej podmiotów leczniczych przez organ tworzący - minimum 1 posiedzenia 

komisji odbędzie się w siedzibie każdego podległego podmiotu leczniczego. 

4) Ocena Strategii działania w ochronie zdrowia i pomocy społecznej pod względem 

zabezpieczenia racjonalnego finansowania jednostek i wyznaczenia priorytetów 

zadań. 

5) Opiniowanie projektów uchwał dotyczących zmian w statutach podległych podmiotów 

leczniczych (każda zmiana w ciągu roku). 

6) Opiniowanie propozycji dofinansowania ze środków przeznaczonych na realizację 

zadań z Programu Zapobiegania Narkomanii (profilaktyka zdrowotna). 

7) Analizowanie realizacji budżetu województwa za pierwsze półrocze 2019 r. 

w odniesieniu do ochrony zdrowia i opieki społecznej. 

8) Analizowanie sytuacji finansowej podmiotów leczniczych. 

9) Analizowanie pracy Zespołów ds. Monitorowania Szpitali na podstawie półrocznych 

raportów.   

10)  Zaopiniowanie projektu budżetu województwa podkarpackiego na 2020 r. 

  

 

 

 

 

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. 

Ponadto realizowane będą bieżące sprawy wynikające z działalności Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego oraz Zarządu Województwa Podkarpackiego. 

 

 

 

Przewodnicząca Komisji 

     Dorota Łukaszyk 

 


