
Uchwała Nr 828/154/16 

Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 31 maja 2016 r. 

 

w sprawie wyboru realizatora programu polityki zdrowotnej 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486), art. 9 pkt 1, art. 48 i art. 48b 

ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.1)) – uchwala się, co następuje: 

 

  

 

Dokonuje się wyboru Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. jako realizatora 

programu polityki zdrowotnej pn.: „Zwiększenie efektywności rehabilitacji narządu ruchu 

u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym przy użyciu zrobotyzowanej ortezy 

do rehabilitacji chodu” w województwie mazowieckim na lata 2016 – 2018.  

 

  

 

1. Na rzecz wybranego realizatora programu polityki zdrowotnej, o którym mowa  

w § 1, z budżetu Województwa Mazowieckiego zostanie przekazana kwota w wysokości 

589.950 zł, w tym: 196.650 zł w roku 2016, 196.650 zł w roku 2017 oraz 196.650 zł w roku 

2018.  

2. Środki, o których mowa w ust. 1, zostały zaplanowane w budżecie Województwa 

Mazowieckiego na rok 2016 – przyjętym uchwałą Nr 137/15 Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa 

Mazowieckiego na 2016 rok, z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 1163)  

- w dziale 851, rozdziale 85149, § 4300 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Województwa Mazowieckiego na lata 2016 – 2039. 

 

  

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.  

 

  

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

z up. Marszałka Województwa 

 

 

Wiesław Raboszuk 

Wicemarszałek 

 

 

 

 

 

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1240, 1269, 1365, 1569, 1692, 

1735, 1830, 1844, 1893, 1916, 1991 i 1994 oraz z 2016 r. poz. 65 i 652. 


