Zaakceptowane wnioski o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego na rok 2019.

L.p.

Nazwa
Wnioskodawcy

Adres – Miasto

1

Gmina Miejska
Żory

44-240 Żory

2

Gmina Miasta
Mysłowice

41-400
Mysłowice

Adres- Ulica

Nazwa programu

Wartość
dofinansowania

Słownie

Al. Wojska Polskiego 25

,,Mamy w Żorach karmią piersią”

14 000,00 zł

(słownie: czternaście tysięcy zł)

Powstańców 1

"POZNAJ BORELIOZĘ - mysłowicki
program badań profilaktycznych w
kierunku rozpoznania boreliozy oraz
edukacji zdrowotnej z zakresu chorób
odkleszczowych”

48 700,00 zł

(słownie: czterdzieści osiem
tysięcy siedemset zł)

19 807,72 zł

(słownie: dziewiętnaście tysięcy
osiemset siedem zł
siedemdziesiąt dwa gr)

3

Gmina Toszek

44-180 Toszek

Bolesława Chrobrego 2

,,Program profilaktyki nowotworu
gruczołu krokowego dla mężczyzn
zamieszkałych na terenie Gminy Toszek
w wieku 50-69 lat”

4

Urząd Miasta
Katowice

40-098
Katowice

Młyńska 4

,,Program profilaktyki dla osób trzeciego
i czwartego wieku - etap podstawowy”

20 609,28 zł

(słownie: dwadzieścia tysięcy
sześćset dziewięć zł
dwadzieścia osiem gr)

5

Gmina
Sosnowiec

41-200
Sosnowiec

Aleja Zwycięstwa 20

,,Program badań przesiewowych pod
kątem wykrywania chorób sercowo
– naczyniowych”

73 560,00 zł

(słownie: siedemdziesiąt trzy
tysiące pięćset sześćdziesiąt zł)
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6

Miasto
Chorzów-Miasto
na Prawach
Powiatu

41-500
Chorzów

7

Miasto
Chorzów-Miasto
na Prawach
Powiatu

41-500
Chorzów

8

Gmina Miasto
Częstochowa

42-200
Częstochowa

9

Gmina Miasto
Częstochowa

42-200
Częstochowa

10

Gmina Miasto
Częstochowa

42-200
Częstochowa

Rynek 1

,,Program stymulacji rozwoju dla dzieci i
młodzieży niepełnosprawnej oraz
zagrożonej niepełnosprawnością wraz z
wdrażaniem rodziny do realizacji
programów rehabilitacji w warunkach
domowych zamieszkałych na terenie
Miasta Chorzów na lata 2018-2020”

53 456,00 zł

(słownie: pięćdziesiąt trzy
tysiące czterysta pięćdziesiąt
sześć zł)

Rynek 1

„Program wczesnego wykrywania
gruźlicy wśród osób powyżej 26 lat
zamieszkałych na terenie Miasta
Chorzów na lata 2018-2020”

20 400,00 zł

(słownie: dwadzieścia tysięcy
czterysta zł)

Śląska 11/13

„Rehabilitacja i wspieranie aktywności
ruchowej dla seniorów, mieszkańców
miasta Częstochowy na lata 2013-2017
- kontynuacja programu na lata 20182022”

60 000,00 zł

(słownie: sześćdziesiąt tysięcy
zł)

Śląska 11/13

„Program wczesnego wykrywania
cukrzycy typu II u mieszkańców miasta
Częstochowy z zespołem
metabolicznym na lata 2017-2021”

24 500,00 zł

(słownie: dwadzieścia cztery
tysiące pięćset zł)

Śląska 11/13

„Program profilaktyki dla osób trzeciego
i czwartego wieku
- mieszkańców miasta Częstochowy na
lata 2016-2020”

39 500,00 zł

(słownie: trzydzieści dziewięć
tysięcy pięćset zł)

