
 

 

 

UCHWAŁA NR 198 / 20 

ZARZĄDU POWIATU PABIANICKIEGO 

z dnia 23.11.2020 r. 
 

w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu ofert na wybór realizatora w latach 2021- 

2023 programu polityki zdrowotnej pn. „Dofinansowanie do leczenia niepłodności 

metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Powiatu Pabianickiego                      

w latach 2019 – 2023”.  
 

Na podstawie art. 4 ust. 1, pkt. 2, art. 26 ust.1 ustawy z dnia 8 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920), art. 114 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności 

leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295, 567, 1493) oraz art. 48 ust. 1 i art. 48b ust. 1-6 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 

r. poz. 1398, 1493, 1578) w związku z uchwałą Nr IV/28/19 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 24 stycznia 

2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Polityki Zdrowotnej pn. ,,Dofinansowanie do leczenia niepłodności 

metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Powiatu Pabianickiego w latach 2019-2023” 

Zarząd Powiatu Pabianickiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Zatwierdza wyniki konkursu ogłoszonego na podstawie Uchwały nr 166/20 Zarządu Powiatu 

Pabianickiego z dnia 26 października 2020 r i postanawia zlecić firmie Gameta – Szpital Sp. z o.o.       

i wspólnicy Sp. k. ul. Rudzka 34/36 , 95-083 Rzgów realizację w latach 2021- 2023 Programu 

Polityki Zdrowotnej pn. ,,Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia 

pozaustrojowego dla mieszkańców Powiatu Pabianickiego w latach 2019-2023”  

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń                           

w Starostwie Powiatowym w Pabianicach oraz na stronie www.powiat.pabianice.pl w zakładce 

Programy Polityki Zdrowotnej.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Imię i nazwisko Podpis 
Wynik głosowania 

za przeciw wstrzymał się 

/-/ Krzysztof Habura 
 

starosta 
+ 0 0 

/-/ Gabriela Wenne -       

     Błażyńska 

 

nieobecna 
- - - 

/-/ Jacek Wróblewski 
 

członek zarządu 
+ 0 0 

/-/ Henryk Brzyszcz 
 

członek zarządu 
+ 0 0 

/-/ Robert Kraska 
 

członek zarządu 
+ 0 0 
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