
Uchwała Nr 2876/2020 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 5 listopada  2020 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie: ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu ofert na realizatorów 
programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą 
zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego” oraz powołania 
Komisji Konkursowej. 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1, w związku z art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o  samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm.) oraz art. 48b ust. 1, 3 i 4 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

 

W Uchwale nr 2841/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  z dnia  22 października 2020 

roku w sprawie: ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu ofert na realizatorów programu polityki 

zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia 

pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego” oraz powołania Komisji 

Konkursowej załącznik nr 1 „Ogłoszenie o konkursie” oraz załącznik nr 3 „Formularz ofertowy” 

otrzymują brzmienie jak w załącznikach do niniejszej uchwały.  

 

§ 2. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu  Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 3. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
  



Uzasadnienie do Uchwały Nr 2876/2020 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 5 listopada 2020 r. 
 

zmieniającej uchwałę w sprawie: ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu ofert na realizatorów 
programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą 
zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego” oraz powołania 
Komisji Konkursowej. 
                
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, ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu 
publicznym. 
 
Dokonuje się zmiany w załączniku nr 1 „Ogłoszenie o konkursie” w punkcie dotyczącym 
wymogów formalnych, tj. przedłuża się o 15 dni kalendarzowych termin składania ofert, z powodu 
wprowadzenia zmian w formularzu ofertowym. 
Zmiany w załączniku nr 3 „Formularz ofertowy” dokonuje się w związku z omyłkami pisarskimi. 
 
W związku z powyższym przyjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
 


