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ZARZĄDZENIE Nr 1830/2017 

PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA 

z dnia   13   października 2017 r. 

 

w sprawie ogłoszenia ostatecznych wyników konkursu ofert na realizację przez 

podmioty lecznicze zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego 

Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2017 

-2020 i Programu wsparcia prokreacji dla mieszkańców miasta Gdańska w latach 2017 

-2020. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. 2017r. poz. 1875), art.48 ust. 1 i 3 pkt. 4, art. 48b ust. 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.  

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1793, 1807, 

1860, 1916, 1948, 2138, 2173 i 2250 oraz z 2017r. poz. 60, 759, 777, 858, 1089, 1139, 1200, 1292, 1386 i 1428), 

części II pkt 6 załącznika do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego 

Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1492) oraz części C załącznika do Uchwały Nr 

XL/1117/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 5 czerwca 2017r. w sprawie przyjęcia „Programu wsparcia prokreacji 

dla mieszkańców miasta Gdańska w latach 2017-2020" w związku pkt XIV ppkt 2 załącznika Nr 1 do Zarządzenia 

nr 1661/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 września 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na 

realizację przez podmioty lecznicze zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu 

Promocji Zdrowia  

i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2017-2020 i Programu wsparcia prokreacji dla 

mieszkańców miasta Gdańska w latach 2017-2020 zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 1. Ogłasza się ostateczne wyniki konkursu ofert na realizację przez podmioty 

lecznicze zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Promocji 

Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2017-2020 i Programu 

wsparcia prokreacji dla mieszkańców miasta Gdańska w latach 2017-2020. 

 

2. Wysokość środków, zaplanowanych na realizację zadań objętych konkursem 

wynosi 3.500.000 zł, w tym: 

1) w roku 2017 -    500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych); 

2) w roku 2018 - 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych); 

3) w roku 2019 - 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych); 

4) w roku 2020 - 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych); 

 

  3. W ramach niniejszego konkursu udziela się dotacji na łączną kwotę 3.498.860,00 

zł (trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych),  

w tym 

1) w roku 2017 - 498.860.000,00 zł (czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset 

sześćdziesiąt złotych); 

2) w roku 2018 - 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych); 

3) w roku 2019 - 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych); 

4) w roku 2020 - 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych); 

 

§ 2. Treść ogłoszenia ostatecznych wyników konkursu ofert stanowi załącznik nr 1  

do zarządzenia. 

 

§ 3. Ogłoszenie o ostatecznych wynikach konkursu umieszcza się: 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdańska, 

2) na stronie internetowej Gminy Miasta Gdańska - Urzędu Miejskiego w Gdańsku, 
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3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku. 

 

§ 4. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Rozwoju 

Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku. 

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

       PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA 

       /-/ Paweł Adamowicz 
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Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Nr 1830/17 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 13 październik 2017 r. 

 

Informacja 
o ostatecznych wynikach konkursu ofert, 

złożonych do dnia 26 września 2017 roku w ramach konkursu na realizację przez podmioty lecznicze zadań z 
zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia  

i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2017-2020  
i Programu wsparcia prokreacji dla mieszkańców miasta Gdańska w latach 2017-2020, ogłoszonego  

na podstawie Zarządzenia nr 1661/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 września 2017r. 

Lp. nazwa oferenta tytuł zadania 

kwota dotacji w roku 2017 

kwota dotacji w roku 2018 

kwota dotacji w roku 2019 

kwota dotacji w roku 2020 

1 Invicta Spółka z o.o. 

„Gdańsk przy nadziei” – program 
leczenia niepłodności metoda 
zapłodnienia pozaustrojowego dla 
mieszkańców Miasta Gdańska 

410.000,00 PLN 

555.000,00 PLN 

555.000,00 PLN 

555.000,00 PLN 

2 
Gameta Gdynia 
Centrum Zdrowa Spółka 
z o.o. 

Program – „Leczenie niepłodności 
metoda zapłodnienia pozaustrojowego 
dla mieszkańców miasta Gdańska w 
latach 2017-2020” realizowanego w 
Gameta Gdynia Centrum Zdrowia Sp. z 
o.o. z siedzibą w Gdyni 

50.000,00 PLN 

250.000,00 PLN 

250.000,00 PLN 

250.000,00 PLN 

3 InviMeD –T Sp. z o.o. 

PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ 
„dofinansowanie do leczenia 
niepłodności metodą zapłodnienia 
pozaustrojowego dla mieszkańców 
miasta Gdańska w latach 2017-2020” 

38.860,00 PLN 

195.000,00 PLN 

195.000,00 PLN 

195.000,00 PLN 

 


