
Zarządzenie Nr 156/VII/2017 

Burmistrza Miasta Milanówka 

z dnia 31 sierpnia 2017 roku 

 
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na świadczenie gwarantowanych usług  z zakresu 

rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Milanówka, posiadających skierowania 

lekarskie na wykonanie tego typu zabiegów ze sfinansowaniem usług z budżetu Gminy 

Milanówek. 

 

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

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 9a, 9b i 48b ustawy z dnia  

27 sierpnia 2014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.) zarządzam co następuje: 

 

§ 1. 

Ogłasza się konkurs ofert na świadczenie gwarantowanych usług z zakresu rehabilitacji 

leczniczej dla mieszkańców Milanówka posiadających skierowania lekarskie na wykonanie 

tego typu zabiegów ze sfinansowaniem usług z budżetu Gminy Milanówek, stanowiący 

załącznik do zarządzenia. 

§ 2. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty Urzędu Miasta 

Milanówka. 

§ 3. 

Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 

Miasta Milanówka oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Milanówka. 

§ 4. 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 
Burmistrz Miasta Milanówka 

/-/ 

Wiesława Kwiatkowska 

 

 

 



Uzasadnienie  

Zgodnie z art. 9a  ustawy z dnia 27 sierpnia 2014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.) w celu 

zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie ochrony zdrowia, jednostka 

samorządu terytorialnego, uwzględniając w szczególności regionalną mapę potrzeb 

zdrowotnych, priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej oraz stan dostępności do 

świadczeń opieki zdrowotnej na obszarze województwa, może finansować dla mieszkańców 

tej wspólnoty świadczenia gwarantowane.  

Po przeanalizowaniu: 

a) zgłaszanych przez mieszkańców gminy potrzeby w zakresie świadczeń 

rehabilitacyjnych, 

b) mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie urazów, zatruć, objawów i innych 

określonych skutków działań zewnętrznych dla województwa mazowieckiego, 

c) priorytetu 5 dla regionalnej polityki zdrowotnej województwa mazowieckiego tj. 

zapewnienie kompleksowej opieki rehabilitacyjnej, którego celem jest między 

innymi zwiększenie dostępności do usług rehabilitacyjnych, 

d) stanu dostępności do świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej na terenie 

województwa mazowieckiego 

Burmistrz Miasta Milanówka podjęła decyzję o uzupełnieniu potrzeb z zakresu świadczeń  

rehabilitacyjnych, finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia na terenie Milanówka  

i ogłasza konkurs na te świadczenia. 

Do skorzystania z bezpłatnych usług w zakresie rehabilitacji leczniczej uprawniony 

będzie każdy mieszkaniec Milanówka, który rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych  

w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku Mazowieckim, ze wskazaniem adresu zamieszkania na 

terenie Milanówka, posiadający skierowanie lekarskie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego 

(nie będą honorowane skierowania tzw. „prywatne”) – według kolejności zgłoszeń 

i w granicach wartości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


