UCHWAŁA NR 140/122/20
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
z dnia 13 lutego 2020 roku
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania
pod nazwą „Prowadzenie punktu konsultacyjno – diagnostycznego w Słupsku
zgodnie ze standardami Krajowego Centrum ds. AIDS”
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U.
z 2019 r., poz. 512 z późn. zm.1), art. 13 pkt 3, art. 14 ust. 1 i 3 oraz art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu
publicznym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2365) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Po zapoznaniu się z oceną Komisji Konkursowej, do realizacji zadania pod nazwą
„Prowadzenie punktu konsultacyjno – diagnostycznego w Słupsku zgodnie ze standardami
Krajowego Centrum ds. AIDS” w 2020 roku wybrany został Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.
2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania z budżetu
Województwa Pomorskiego na rok 2020 wynosi 60 000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych
00/100 groszy).
§ 2. Niniejsza uchwała stanowi podstawę do zawarcia umowy cywilnoprawnej, która określi
szczegółowe warunki realizacji zadania oraz przekazania środków finansowych, o których mowa
w § 1 ust. 2 i sposób ich rozliczenia.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r., poz. 1571, poz. 1815.

Urzędu

UZASADNIENIE
Zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, ustawą z dnia 11 września
2015 r. o zdrowiu publicznym oraz Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego nr 59/114/20 z dnia
21 stycznia 2020 r. ogłoszony został konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania „Prowadzenie
punktu konsultacyjno-diagnostycznego w Słupsku zgodnie ze standardami Krajowego Centrum ds.
AIDS.”
Zakażenie HIV nie ma typowych, charakterystycznych symptomów, a niejednokrotnie wiele lat
przebiega bezobjawowo. Osoba, która nie wie o swoim zakażeniu i nie podejmuje leczenia
antyretrowirusowego może zachorować na AIDS, a także zarażać inne osoby. Dlatego też tak ważna
jest diagnostyka. Dzięki poznaniu swojego statusu serologicznego, osoby zakażone HIV mogą szybko
podjąć leczenie. Regularnie przyjmowane leki antyretrowirusowe umożliwiają zakażonym normalne
funkcjonowanie.
Punkty Konsultacyjno – Diagnostyczne są istotnym elementem profilaktyki i wczesnego wykrywania
w zakresie HIV/AIDS, a co za tym idzie zmniejszenia zachorowalności i umieralności na AIDS.
Samorząd Województwa Pomorskiego współfinansuje PKD w Słupsku od 2009 r. Punkt w Słupsku
poza funkcją diagnostyczną, pełni również rolę edukacyjno-prewencyjną.
Dzięki przekazanym środkom finansowym Samorządu Województwa Pomorskiego w latach 20122019 w PKD w Słupsku zostały przebadane 4 753 osoby, z czego u 18 wykryto zakażenie HIV.
Zgodnie z danymi Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny,
w 2018 roku w Polsce wykryto 1 351 nowych zakażeń HIV, z czego w województwie pomorskim 69
(podobnie jak w roku 2017, kiedy wykryto 70 nowych zakażeń).
Posiedzenie Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty odbyło się w dniu 7 lutego 2020 roku.
Ocenie poddano jedyną ofertę, która wpłynęła, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im.
Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. Została ona oceniona pozytywnie pod względem formalnym
i dopuszczona do oceny merytorycznej. Oceny merytorycznej dokonano zgodnie z kryteriami
przedstawionymi w ogłoszeniu konkursowym. Jej wynik również był pozytywny.
Komisja Konkursowa pozytywnie zaopiniowała ofertę złożoną przez Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. oraz przedstawiła Zarządowi
Województwa Pomorskiego protokół z przebiegu swojej pracy celem zatwierdzenia wyboru realizatora
zadania.

Środki finansowe w wysokości 60 000 zł na wyżej wymieniony cel zostaną wydatkowane
zgodnie z klasyfikacją budżetową:
W-DZ-03-RPS-ZP
Dział: 851 – Ochrona zdrowia
Rozdział: 85152 – Zapobieganie i zwalczanie AIDS
§: 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych –
60 000 zł

