
Załącznik Nr 6 do uchwały NR XLI/818/13 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 30 grudnia 2013 r. 

 
 PLAN PRACY 

Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

na 2014 rok 
 

I półrocze 

1. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie 2014 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 składów rad społecznych podmiotów leczniczych 
wybieranych jako przedstawiciel Sejmiku Województwa Podkarpackiego (każda 
zmiana w ciągu roku. 

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

5. Analizowanie sytuacji finansowej podmiotów leczniczych. 

6. Opiniowanie informacji o realizacji w roku 2013 Wojewódzkiego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2007-2013 oraz 
założeń projektu na lata następne. 

7. Opiniowanie informacji o realizacji w roku 2013 Wojewódzkiego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii. 

8. Omówienie założeń projektu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

9. Zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych województwa w dziedzinie perinatologii – 
koncepcja utworzenia Centrum Diagnostyczno – Leczniczego Ciąży zagrożonej  
i Patologii Okresu Noworodkowego. 

10. Stan przygotowań i perspektywa czasowa utworzenia kierunku lekarskiego na 
Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego na bazie klinicznej Szpitali 
Wojewódzkich – aspekty prawne, przekształceniowe, kadrowe. 

11. Ocena sytuacji poszczególnych placówek wojewódzkich w zakresie realizacji 
inwestycji, sytuacji finansowej i kadrowej – posiedzenie wyjazdowe w Krośnie, 
Przemyślu i ew. Brzozowie. 

II półrocze 

1. Ocena wyników finansowych podległych podmiotów leczniczych za 2013 r.  
i pierwsze półrocze 2014 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. Analizowanie realizacji budżetu województwa za pierwsze półrocze 2014 r.  
w odniesieniu do ochrony zdrowia i opieki społecznej. 

5. Analizowanie sytuacji finansowej podmiotów leczniczych. 

6. Zaopiniowanie projektu budżetu województwa podkarpackiego na 2015 r. 

7. Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji 
społecznej i demograficznej. 

8. Analiza dostępności do kompleksowej opieki medycznej osób w wieku starszym – 
sieć oddziałów geriatrycznych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i różnych form 
domowej opieki długoterminowej. 

9. Koncepcja i założenia utworzenia Regionalnego Centrum Koordynującego Politykę 
Zdrowotną.  

10. Zabezpieczenie województwa przed zagrożeniami epidemiologicznymi. 

 

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

 

 

 

 


