UCHWAŁA NR 491/231/17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
z dnia 27 kwietnia 2017 roku
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania
„Prowadzenie punktu konsultacyjno - diagnostycznego w Słupsku zgodnie
z wytycznymi Krajowego Centrum ds. AIDS”
Na podstawie art. 41 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z
2016, poz.486 ze zm.), art. 3 ust. 2, art. 14 ust. 1, i 3 w zw. z art. 13 pkt 3 oraz art. 15 ust 4 ustawy z dnia 11
września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2015 poz. 1916 ze zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z protokołem z przebiegu pracy Komisji Konkursowej zleca się Polskiemu
Towarzystwu Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Słupsku realizację w 2017 roku zadania
„Prowadzenie punktu konsultacyjno - diagnostycznego w Słupsku zgodnie z wytycznymi
Krajowego Centrum ds. AIDS”, wraz z przekazaniem środków finansowych w wysokości 60 000 zł
(słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).
§ 2. Szczegółowe zasady realizacji zadania oraz udzielenia środków finansowych i ich rozliczenia
zostaną określone w umowie o wsparcie realizacji zadania
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z
2016, poz.486 ze zm.), ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2015 poz.
1916 ze zm.), oraz Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego Nr 426/226/17 z dnia 11 kwietnia
2017 r. ogłoszony został konkurs ofert na realizację w roku 2017 zadania „Prowadzenie punktu
konsultacyjno-diagnostycznego w Słupsku zgodnie z wytycznymi Krajowego Centrum ds. AIDS.”
Punkty Konsultacyjno- Diagnostyczne są istotnym elementem profilaktyki w zakresie HIV/AIDS, mają
bardzo duże znaczenie dla wykrywalności zakażeń HIV, a co za tym idzie zmniejszenia
zachorowalności i umieralności na AIDS. Od roku 2009 Samorząd Województwa Pomorskiego
finansuje PKD w Słupsku, z częściowym wsparciem przez Krajowe Centrum ds. AIDS. Punkt
w Słupsku nie spełnia tylko funkcji diagnostycznej, ale przede wszystkim pełni ważną rolę edukacyjnoprewencyjną. Dzięki wsparciu środków finansowych Samorządu Województwa Pomorskiego w latach
2012 - 2016 w PKD w Słupsku zostało przebadanych 3266 osób, z czego u 15 wykryto HIV.
Posiedzenie Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty odbyło się w dniu 25 kwietnia 2017 roku.
Ocenie poddano jedyną ofertę, która wpłynęła. Była to oferta Polskiego Towarzystwa Oświaty
Zdrowotnej Oddział Terenowy w Słupsku. Została ona oceniona pozytywnie pod względem
formalnym i dopuszczona do oceny merytorycznej. Oceny merytorycznej dokonano zgodnie z
kryteriami przedstawionymi w ogłoszeniu konkursowym.
Komisja Konkursowa pozytywnie zaopiniowała ofertę złożoną przez Polskie Towarzystwo Oświaty
Zdrowotnej Oddział Terenowy w Słupsku przedstawiła Zarządowi Województwa Pomorskiego
protokół z przebiegu swojej pracy celem dokonania wyboru realizatora konkursu.

Środki finansowe w wysokości 60 000,00 zł na wyżej wymieniony cel zostaną zabezpieczone
i wydatkowane zgodnie z klasyfikacją budżetową:
W – DZ – 02-RPS-AP
Dział: 851 – Ochrona zdrowia
Rozdział: 85149 – Programy Polityki Zdrowotnej
§ : 2780 – Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej 60 000,00 zł

