
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.97.2021 
PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO 

z dnia 26 marca 2021 r. 

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację programu 
zdrowotnego pn. „Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci 

niepełnosprawnych z terenu miasta Wodzisławia Śląskiego” w 2021 roku 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 z późn. zm.), art. 6, art. 7 ust. 1 oraz art. 48 ust. 1, ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. 
zm.), art. 114 ust. 1 pkt 1 i 115 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego Nr XXVI/227/20 z dnia 
28 października 2020r. w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn. „Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci 
niepełnosprawnych z terenu miasta Wodzisławia Śląskiego”. 

zarządzam, co następuje: 

§ 1.  

1. Dokonuje się wyboru oferty złożonej przez Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży 
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 20 na realizację programu zdrowotnego pn. 
„Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Wodzisławia Śląskiego” w roku 
2021. 

2. Wybór, o którym mowa w ust. 1 dokonany został na podstawie propozycji Komisji Konkursowej powołanej 
do oceny złożonych ofert, zgodnie z jej protokołem z dnia 22 marca 2021 roku. 

§ 2.  

1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 wynosi 

407 780,00 zł (słownie: czterysta siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych 00/100). 

2. Szczegółowe warunki realizacji zadania, tryb płatności i sposób rozliczenia zostaną określone w umowie 
zawartej z Wodzisławskim Ośrodkiem Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży. 

§ 3.  

Wykonanie Zarządzenia powierza się I Zastępcy Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego. 

§ 4.  

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz na stronie internetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego. 

§ 5.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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