
 
 

   

ZARZĄDZENIE Nr 25/VII/2015 

BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 19 lutego 2015 r. 

 
w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wybór 

realizatorów programów zdrowotnych w roku 2015 w ramach Programu 

Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Gminy Milanówek na lata 

2014 – 2015 

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 48 ust. 4, 5  ustawy z dnia 27 sierpnia 

2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  

(Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.) oraz uchwały Nr 473/XXXIX/14 r. Rady 

Miasta Milanówka z dnia 25 czerwca 2014 r.   w sprawie przyjęcia Programu Ochrony  

i Promocji Zdrowia Mieszkańców Gminy Milanówek na lata 2014 – 2015 z arz ądza  s i ę  

co  n a s t ęp u j e :    

 

§1. 

1. Postanawiam ogłosić i przeprowadzić  otwarty konkurs ofert na wybór realizatorów 

programów zdrowotnych w roku 2015 w ramach Programu Ochrony i Promocji Zdrowia 

Mieszkańców Gminy Milanówek na lata 2014 – 2015. 

2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na wybór realizatorów programów 

zdrowotnych stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia. 

§2. 

1. Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia postępowania, o którym mowa  

w § 1 w następującym składzie: 

1) Katarzyna Wąsińska-Jano- przewodnicząca 

2) Bożena Ciesielka- członek 

3) Ewa Zalewska – członek 

4) Urszula Kowalewska - członek 

2. Zasady i tryb pracy Komisji określa regulamin, stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia. 

§3. 

Oferty należy składać na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik Nr 3 do 

zarządzenia. 

§ 4. 

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Oświaty Urzędu Miasta 

Milanówka. 

 

 



 

 

§ 5. 

Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 zamieszcza się na stronie internetowej, Biuletynie 

Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Milanówka. 

 

§ 6. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 

 

 

                                                                                Burmistrz Miasta Milanówka 

                 /-/ 
mgr inż. Wiesława Kwiatkowska 

 

 

 
 


