
UCHWAŁA NR 148/571/2021 

ZARZĄDU POWIATU KARTUSKIEGO  

z dnia 7 października 2021 roku 

 

w sprawie zamknięcia konkursu ofert na wybór realizatora „Programu polityki 

zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyki 

zachorowań w populacji osób w wieku 65 lat i więcej z powiatu kartuskiego na lata 2020-

2024” w 2021 r. w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych  

   

 Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038), art. 48b ustawy z dnia  

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

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, 1292 i 1559) oraz uchwały Nr 144/554/2021 Zarządu Powiatu 

Kartuskiego z dnia 7 września 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór 

realizatora „Programu polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej 

jako profilaktyki zachorowań w populacji osób w wieku 65 lat i więcej  

z powiatu kartuskiego na lata 2020-2024” w 2021 r. w zakresie przeprowadzania szczepień 

ochronnych  

 

Zarząd Powiatu Kartuskiego  

w składzie: 

1) Bogdan Łapa – Starosta Kartuski, 

2) Piotr Fikus – Wicestarosta   

3) Janina Kwiecień – Członek Zarządu 

 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Zamyka się konkurs ofert na wybór realizatora „Programu polityki zdrowotnej  

z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyki zachorowań w populacji 

osób w wieku 65 lat i więcej z powiatu kartuskiego na lata 2020-2024” w 2021 r. w zakresie 

przeprowadzania szczepień ochronnych, ponieważ w konkursie nie została złożona żadna 

oferta.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Zdrowia, Bezpieczeństwa 

i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Starostwa Powiatowego  

w Kartuzach. 

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa 

Powiatowego w Kartuzach, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego  

w Kartuzach przy ul. Dworcowej 1 i na stronie internetowej Powiatu Kartuskiego.  

 

 § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

S T A R O S T A 

/-/ Bogdan Łapa 

 



Uzasadnienie 

  

 Rada Powiatu Kartuskiego uchwałą Nr XXII/219/2020 z dnia 25 września 2020 r. 

przyjęła do realizacji „Program polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie 

sezonowej jako profilaktyki zachorowań w populacji osób w wieku 65 lat i więcej z powiatu 

kartuskiego na lata 2020-2024”. Zgodnie z art. 48b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia  

2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.) w przypadku programów polityki zdrowotnej wyboru 

realizatora tego programu dokonuje się w drodze konkursu ofert.     

 Na mocy uchwały Nr 144/554/2021 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia  

7 września 2021 roku został ogłoszony konkurs ofert na wybór realizatora „Programu polityki 

zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyki zachorowań  

w populacji osób w wieku 65 lat i więcej z powiatu kartuskiego na lata 2020 

-2024” w 2021 r. w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych. W ogłoszonym konkursie 

nie wpłynęła żadna oferta i dlatego następuje jego zamknięcie.     

 W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.  

 

 

Aleksandra Kozioł 

Dyrektor Wydziału Zdrowia, Bezpieczeństwa 

i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 

 

 


