
ZARZĄDZENIE NR 375/22
PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE

Z DNIA 22 czerwca 2022 r.

w sprawie:  ogłoszenia o konkursie ofert oraz powołania Komisji  Konkursowej do przeprowadzenia
konkursu  na  wybór  realizatora  programu  polityki  zdrowotnej  pn.  Program  Profilaktyki  Zakażeń
Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Mieście Mysłowice w latach 2022 - 2023.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022. poz.  528 z późn. zm),  art. 7 ust. 1 pkt  1, art. 8 pkt 1
i art. 48 b  ustawy  z dnia  27  sierpnia  2004  r.  o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej  finansowanych
ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.) oraz art. 114 ust. 1
pkt  1  ustawy z  dnia  15  kwietnia  2011  r.  o działalności  leczniczej  (tekst  jednolity  Dz. U.  z  2022 r.
poz. 633 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1.
1. Powołać  Komisję  Konkursową  ds.  wyboru  realizatora  programu  polityki  zdrowotnej

w składzie:
Przewodniczący Barbara Mucha
Zastępca przewodniczącego Adam Pniok
Sekretarz Agnieszka Sawicka
Członek Patrycja Twardoch
Członek Aleksandra Lubowiecka

2. Tryb  pracy  komisji  określa  regulamin  konkursu  stanowiący  załącznik  do  niniejszego
Zarządzenia.

§ 2.
1. Ustalić treść ogłoszenia o konkursie ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej

w brzmieniu jak w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia.
2. Zatwierdzić  przedmiot  i  szczegółowe warunki  przeprowadzenia  konkursu  w brzmieniu  jak

w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia.
3. Ustalić wzór formularza ofertowego na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej oraz

regulamin  konkursu  na  wybór  realizatora  ogłoszonego  programu  polityki  zdrowotnej
w brzmieniu jak w Załączniku Nr 3 i Nr 4 do Zarządzenia.

4. Ustalić projekt umowy w brzmieniu jak w Załączniku Nr 5 do Zarządzenia.

§ 3.
1. Wykonanie  niniejszego  zarządzenia  powierzam  Naczelnikowi  Wydziału  Zdrowia  i  Spraw

Społecznych.
2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam II Zastępcy Prezydenta Miasta.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                           
                                                                                                              Prezydent Miasta Mysłowice          

( - ) Dariusz Wójtowicz
  


