UZASADNIENIE
1.

Przedmiot regulacji:
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wybór w 2016 roku realizatora programu polityki
zdrowotnej pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie KujawskoPomorskim” w zakresie koordynacji programu.
2.

Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2016 r. poz. 486) zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu
województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich
samorządowych jednostek organizacyjnych.
Stosownie do art. 48b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.)
w przypadku programów polityki zdrowotnej wyboru realizatora tego programu dokonuje się
w drodze konkursu ofert.
W art. 115 ust. 3 stawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.) precyzuje się, iż na realizację zadań, o których mowa
w art. 114 ust. 1 pkt 1-6 cyt. ustawy (m.in. realizację zadań w zakresie programów polityki
zdrowotnej, programów zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym na zakup aparatury i sprzętu
medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji tych zadań)
podmioty wykonujące działalność leczniczą mogą uzyskać od podmiotu, o którym mowa
w ust. 1 cyt. ustawy (m.in. jednostki samorządu terytorialnego), z wyjątkiem uczelni
medycznej, dotację w rozumieniu przepisów o finansach publicznych (z zastrzeżeniem ust. 4).
Program polityki zdrowotnej będący przedmiotem konkursu ofert został przyjęty
do realizacji uchwałą Nr 5/103/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program
Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim”.
3.

4.

Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Projekt uchwały nie podlega procedurze uzgodnień.

Uzasadnienie merytoryczne:
Uchwałą Nr 9/290/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
2 marca 2016 r. ogłoszony został konkursu ofert na wybór w 2016 r. realizatora programu
polityki zdrowotnej pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie
Kujawsko-Pomorskim” w zakresie koordynacji programu oraz powołana została Komisja
Konkursowa, która w dniu 4 kwietnia 2015 r. dokonała oceny formalnej
i merytorycznej oferty w oparciu o kryteria zawarte w ogłoszeniu konkursowym. Na otwarty
konkurs ofert do Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia wpłynęła 1 oferta, złożona
przez Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy. Ofercie
złożonej na ww. konkurs przyznano wartość punktową uwzględniając merytoryczną wartość
zadania (maksymalna liczba punktów – 100): jednostkowy koszt proponowanych działań
(maksymalna liczba punktów – 40), warunki kadrowe i kwalifikacje osób realizujących
program (maksymalna liczba punktów – 25), wyposażenie zabezpieczone przez oferenta
na potrzeby programu (maksymalna liczba punktów – 20), doświadczenie w realizacji
programów zdrowotnych (maksymalna liczba punktów – 15). Oferta Wojewódzkiego Szpitala
Obserwacyjno-Zakaźnego im. T. Browicza w Bydgoszczy w ocenie merytorycznej uzyskała
95 punktów (jest to liczba punktów uprawniająca do udziału w dalszym postępowaniu
konkursowym). W związku z powyższym, Komisja Konkursowa przedstawia Zarządowi
Województwa Kujawsko-Pomorskiego propozycję wyboru do realizacji oferty złożonej

przez Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy
wraz z proponowaną kwotą przyznanych środków publicznych w wysokości 33.000,00 zł.
5. Ocena skutków regulacji:
Źródłem finansowania dotacji są wydatki zaplanowane w budżecie Województwa
Kujawsko-Pomorskiego uchwalonym na rok 2015, zadanie: „Województwo Promujące
Zdrowie”, Dział 851, rozdział 85149, § 2800 – 33.000,00 zł.

