
Uchwała Nr 3715/2017 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 26 maja 2017 r. 
 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania dotacji celowej z budżetu województwa wielkopolskiego na 
realizację programów polityki zdrowotnej w 2017 roku przez podmioty lecznicze – samodzielne 
publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Sejmik Województwa 
Wielkopolskiego oraz spółki, w których Województwo posiada akcje. 

 
       

Na podstawie art.41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U.  

z 2016 r., poz.486 ze zm.) w związku z art.48 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz.1793 ze zm.), art.114 

ust.1 pkt 1 oraz art.115 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.  

z 2016 r., poz.1638 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

Załącznik do Uchwały Nr 3492/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 kwietnia 2017 

roku w sprawie przekazania dotacji celowej z budżetu województwa wielkopolskiego na realizację 

programów polityki zdrowotnej w 2017 roku przez podmioty lecznicze – samodzielne publiczne zakłady 

opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Sejmik Województwa Wielkopolskiego oraz 

spółki, w których Województwo posiada akcje, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 
 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Uzasadnienie do Uchwały Nr 3715/2017  
Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 maja 2017 r. 

 
 
 Zgodnie z przytoczonymi w treści uchwały przepisami prawnymi, organem, który wykonuje 

budżet województwa wielkopolskiego jest Zarząd Województwa. 

Samorząd Województwa realizuje zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia zgodnie z ustawą z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności 

leczniczej. 

 Zgodnie z dokumentem pn. „Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Województwa 

Wielkopolskiego na lata 2014-2020”, przyjętym do realizacji przez Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego realizowane są programy polityki zdrowotnej według założeń polityki Samorządu 

Województwa Wielkopolskiego dotyczące najczęściej występujących w populacji mieszkańców 

Wielkopolski nowotworów oraz profilaktyki schorzeń układu oddechowego i zdrowia psychicznego. 

 Środki finansowe na realizację zadań ujętych w przedstawionej propozycji są zabezpieczone  

w budżecie województwa wielkopolskiego na 2017 r. w rozdziale 85149 - Programy polityki zdrowotnej  

§ 2780 - Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie 

zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej, w wysokości 1.859.500,00 zł.  

 

Maciej Sytek 

Członek Zarządu 
 

 



Załącznik do Uchwały  Nr 3715/2017  
Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 26 maja 2017r. 
 
Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej  
§ 2780 –  Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie 

zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej 
 

Lp. Nazwa programu Wykonawca programu Kwota dotacji  
w zł                       

Jednostki sektora finansów publicznych    1 259 500,00 

1 Program Profilaktyczny Wczesnego 
Wykrywania Gruźlicy 

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii  
i Torakochirurgii w Poznaniu 

96 000,00 

2 Program Profilaktyczny Wczesnego 
Wykrywania Raka Płuc 
 

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii  
i Torakochirurgii w Poznaniu  

743 500,00 

3 Program psychiatryczny terapeutyczno- 
rehabilitacyjny połączony z aktywizacją 
pacjentów 

Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego 
w Poznaniu  
 

70 000,00 

4 Program profilaktyczny schorzeń 
układu oddechowego dla mieszkańców 
gmin województwa wielkopolskiego  

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół 
Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc 
i Gruźlicy w Wolicy 

350 000,00 

Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 600 000,00 

5 Program profilaktyki i wczesnego 
wykrywania nowotworów złośliwych 
dolnego odcinka przewodu 
pokarmowego  

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii 
Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.  
w Poznaniu 

375 000,00 

6 Program profilaktyki i wczesnego 
wykrywania chorób układu moczowo-
płciowego u mężczyzn 

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii 
Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.  
w Poznaniu 

225 000,00 

  razem 1 859 500,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


