
ZARZĄDZENIE NR 0050.85.2020 

BURMISTRZA WĄBRZEŹNA 

z dnia 8 lipca 2020 r. 

 

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatorów działań w ramach programu 

polityki zdrowotnej pn. „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie 

kujawsko-pomorskim” w 2020 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia 

postępowania 

Na podstawie art. 7 ust.  pkt 5, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 48 ust. 1 i 5 i art. 48b 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 1. Ogłasza się konkurs ofert na wybór realizatorów działań w ramach programu polityki 

zdrowotnej pn. „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-

pomorskim” w 2020 r. 

2. Treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. 

3. Wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia. 

4. Ramowy wzór umowy na realizację działań w ramach programu stanowi załącznik nr 3 do 

zarządzenia. 

5. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia. 

 

§ 2. Ogłoszenie publikuje się w dniu 24 lipca 2020 r. poprzez zamieszczenie: 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wąbrzeźno- 

http://www.bip.wabrzezno.com/   

2) na stronie internetowej Urzędu Miasta Wąbrzeźno - https://wabrzezno.com/  

3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Wąbrzeźno, ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno   

 

§ 3. Termin składania ofert wyznaczony zostaje na 15 dni od daty opublikowania ogłoszenia, 

o którym mowa w § 1 ust. 2. 

§ 4. 1. W celu przeprowadzenia konkursu, o którym mowa w § 1 ust. 1, powołuje się Komisję 

Konkursową zwaną dalej Komisją, w składzie: 

1) Wojciech Trzciński – Zastępca Burmistrza Miasta – Przewodniczący Komisji, 

2) Dorota Szymecka – podinspektor ds. organizacji pozarządowych, współpracy zagranicznej  

i promocji, 

3) Kornelia Madejska – Kierownik Wydziału Oświaty,  Zdrowia, Kultury, Sporu i Rekreacji, 

4) Arleta Fidurska – referent Wydziału Oświat, Zdrowia, Kultury, Sportu i Rekreacji, 

5) Błażej Gilewski – referent w Wydziale Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Rekreacji, 

2. Członek Komisji podlega wyłączeniu od udziału w komisji, gdy oferentem jest: 

1) jego małżonek oraz krewny i powinowaty do drugiego stopnia, 

2) osoba związana z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, 

3) osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej, 

http://www.bip.wabrzezno.com/
https://wabrzezno.com/


4) osoba, której małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia albo osoba związana  

z nią z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli pozostaje wobec niego w stosunku 

nadrzędności służbowej. 

3. W sytuacji o której mowa w ust. 2, Burmistrz Wąbrzeźna może uzupełnić skład i powołać do 

Komisji nowego członka. 

4. Prace Komisji są ważne przy udziale co najmniej 3 członków Komisji. 

5. Komisja z przebiegu prac sporządza protokół. 

6. Komisja przedkłada Burmistrzowi Wąbrzeźna propozycję co do wyboru ofert, najpóźniej 

w terminie dwóch tygodni od dnia otwarcia ofert. 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury, 

Sportu i Rekreacji. 

§ 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Wąbrzeźna.  

§ 7. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej widomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wąbrzeźno. 

 

 

 

                   Burmistrz 

 

       /-/ Tomasz Zygnarowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.), 

do zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli należy opracowanie 

i realizacja oraz ocena efektów programów polityki zdrowotnej wynikających z rozpoznanych potrzeb 

zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców wspólnoty. Jednym z dostrzeżonych problemów jest zły stan 

sprawności fizycznej osób starszych skutkujący m.in. częstą utratą równowagi i upadkami. 

Te nagłe zdarzenia niosą poważne konsekwencje zdrowotne: urazy, pogorszenie funkcji organizmu 

i zwiększenie chorobowości. Mogą doprowadzić nawet do śmierci. Upadki mogą spowodować rozwój 

niesprawności i utratę samodzielności, co oznacza potrzebę zapewnienia opieki ze strony rodziny lub w 

ramach usług opiekuńczych, finansowanych z budżetu miasta. Poprawa, w wyniku treningu fizycznego, 

sprawności krążeniowo-oddechowej, siły mięśniowej, gibkości i równowagi osób w wieku senioralnym 

uczestniczących w programie, pozwoli na zmniejszenie ryzyka upadków, a w rezultacie ich negatywnych 

skutków. 

Biorąc pod uwagę powyższe Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 3/52/20 z 

dnia 22 stycznia 2020 r. przyjął do realizacji program polityki zdrowotnej pn. „Program zapobiegania 

upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim”, którego celem jest zmniejszenie liczby 

upadków i urazów wśród osób starszych. Cele szczegółowe obejmują m.in.: poprawę sprawności fizycznej i 

wykształcenie nawyku systematycznych ćwiczeń wśród uczestników programu oraz zwiększenie ich wiedzy 

dotyczącej wpływu aktywności fizycznej na zdrowie. W ramach programu zaplanowano szkolenie trenerów 

w zakresie aktywności fizycznej seniorów, edukację uczestników oraz zajęcia aktywności fizycznej dla osób 

po 60 roku życia, poprzedzone badaniami kwalifikacyjnymi. Program realizowany jest we współpracy z 

jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Finansowany jest  

budżetu województwa oraz środków poszczególnych samorządów terytorialnych, które przestąpiły do 

programu. Głównym realizatorem programu – koordynatorem odpowiedzialnym za szkolenia trenerów, 

edukację uczestników, badania kwalifikacyjne i kontrolne jest Regionalny Ośrodek Medycyny Sportowej 

„SPORTVITA”  

z Bydgoszczy – wybrany w konkursie ofert ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski. Zajęcia aktywności 

fizycznej prowadzą trenerzy (wykwalifikowani rehabilitanci i absolwenci AWF) wskazani i wynagradzani 

przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego. 

Gmina Miasto Wąbrzeźno zadeklarowała udział w programie i zorganizowanie zajęć 

usprawniających dla 30 seniorów, w 3 grupach ćwiczeniowych. W związku z tym zachodzi konieczność 

dokonania wyboru 3 osób (trenerów), które będą prowadzić działania w ramach programu na terenie 

Wąbrzeźna. W tym celu ogłasza się konkurs ofert. W ogłoszeniu o przeprowadzeniu konkursu umieszcza się 

wszelkie niezbędne dla wnioskodawców informacje, jak: przedmiot konkursu, wymagania stawiane 

oferentom, termin i miejsce składania ofert. 

Konkurs zostanie ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Wąbrzeźno, na stronie 

internetowej Urzędu Miasta Wąbrzeźno, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Wąbrzeźno. 

Rozstrzygnięcia konkursu dokona Burmistrz Wąbrzeźna na podstawie protokołu sporządzonego 

przez Komisję Konkursową powołaną w celu przeprowadzenia konkursu ofert. 



 

 

 

 

 

 


