
UCHWAŁA Nr XXXV/216/2017 

RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO 

z dnia  30 października 2017r. 

 

w sprawie:  powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia 

zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu 

elektronicznych usług: e-dokumentacji i e-rejestracji, poprzez wyposażenie 

środowiska informatycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Kępnie w sprzęt informatyczny  

i oprogramowanie oraz dostarczenie usług, zgodnie z Projektem pn. 

„Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych  

i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające 

wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci 

wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”. 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz art. 12 pkt 8a  w zw. z art. 5 ust. 2  ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017. 1868), Rada Powiatu Kępińskiego uchwala 

co następuje: 

 

§ 1  

1. Powierza się Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenie zadania 

publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu elektronicznych 

usług: e-dokumentacji i e-rejestracji, poprzez wyposażenie środowiska 

informatycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie 

w sprzęt informatyczny i oprogramowanie oraz dostarczenie usług, zgodnie  

z Projektem pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, 

powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne 

umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie 

sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”, 

zwanego dalej Projektem, którego realizacja przewidziana została w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś 

priorytetowa 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych 

usług publicznych.  



2. Powierzenie przedmiotowego zadania i realizacja Projektu na terenie powiatu 

kępińskiego umożliwi dostarczenie Mieszkańcom Wielkopolski (pacjentom) dwóch 

usług możliwych do zrealizowania przy wykorzystaniu sieci Internet, to jest:  

a / usługi dostępu do elektronicznej dokumentacji medycznej zestandaryzowanej 

(usługa e-dokumentacji),  

b/ usługi rejestracji do usług świadczonych przez podmioty lecznicze biorące udział 

w Projekcie (usługa e- rejestracji). 

3. Powierzenie zadania w zakresie, o którym mowa w ust. 1 następuje na okres od dnia 

podjęcia przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwały w sprawie  

zobowiązania do realizacji  Projektu do dnia zatwierdzenia przez Instytucję 

Zarządzającą WRPO 2014+ wniosku o płatność końcową.  

 

§2 

1. Powierzenie zadania w zakresie przedstawionym w §1, nastąpi na mocy porozumienia 

zawartego pomiędzy Województwem Wielkopolskim a  Powiatem Kępińskim. 

2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego.  

3. Zadanie, o którym mowa w §1 ust. 1, wspófinansowane będzie przez Powiat Kępiński  

w kwocie stanowiącej 15% kosztów kwalifikowalnych oraz części kosztów 

niekwalifikowalnych Projektu przypadających na Powiat Kępiński, przy czym zasady 

ustalenia niniejszych kosztów, jak i inne zasady realizacji Projektu szczegółowo 

określone zostały w Umowie Partnerstwa zawartej dnia 23 sierpnia 2017 roku pomiędzy 

Województwem Wielkopolskim, Powiatem Kępińskim oraz Samodzielnym 

Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Kępnie.   

4. Wkład finansowy Powiatu przekazany zostanie Samorządowi Województwa 

Wielkopolskiego jako dotacja celowa przekazana do samorządu województwa  

na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 

między jednostkami samorządu terytorialnego.  

 

§ 3 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego. 

 

§ 4 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  



                                                          UZASADNIENIE 

 DO UCHWAŁY Nr XXXV/216/2017 

RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO 

z dnia 30 października 2017r. 

 

Zarówno Powiat Kępiński jak i Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

w Kępnie zadeklarowali swój udział w Projekcie „Wyposażenie środowisk informatycznych 

wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne 

umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci 

wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”.  

Projekt zainicjowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego realizowany 

będzie w partnerstwie z 28 starostwami powiatowymi, Urzędem Miasta Poznania oraz 53 

podmiotami leczniczymi z terenu Województwa Wielkopolskiego. W ramach przedsięwzięcia 

stworzony zostanie system, za pomocą którego udostępnione zostaną Mieszkańcom 

Wielkopolski (pacjentom)  usługi: e-rejestracji i e-dokumentacji. 

Projekt realizowany będzie w trybie pozakonkursowym w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Społeczeństwo 

Informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych.  

Powiat Kępiński wraz z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej  

w Kępnie dnia 23 sierpnia 2017 roku zawarli z Województwem Wielkopolskim trójstronną 

Umowę Partnerstwa dotyczącą przedmiotowego Projektu. Województwo Wielkopolskie 

zawarło umowy partnerstwa ze wszystkimi powiatami województwa wielkopolskiego  

i podległymi im szpitalami.   

Środki finansowe na realizację powierzonego zadania zabezpieczone zostały w latach 

2017-2019 na łączną kwotę 259 690,70 złotych. 

Z uwagi na fakt, iż w przytoczonym Projekcie Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego pełni rolę Partnera Wiodącego (Lidera Projektu) oraz wcześniej przytoczoną 

argumentację podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.  

 

 


