ZARZĄDZENIE NR 244.2019
PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 21 marca 2019 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań Miasta Zielona Góra
z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia oraz powołania komisji.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018
1)
r. poz. 994 z późn. zm. ) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 4 i art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004
r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.
2)
1510 z późn. zm. ) i § 1 pkt 22 i § 3 pkt 1 zarządzenia nr 5.2019.K Prezydenta Miasta Zielona Góra z
dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień
i pełnomocnictw Panu Dariuszowi Lesickiemu – II Zastępcy Prezydenta Miasta, zarządza się,
co następuje:
§ 1. Ogłasza się konkurs na realizację w roku 2019 zadań Miasta Zielona Góra w zakresie
profilaktyki i promocji zdrowia, zgodnie z warunkami określonymi w załączniku nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Do przeprowadzenia konkursu oraz oceny złożonych ofert, powołuje się komisję konkursową
zwaną dalej „komisją”.
§ 3. 1. W skład komisji wchodzą:
1) Lidia Gryko

- przewodnicząca komisji;

2) Magdalena Taraszkiewicz

- członek;

3) Katarzyna Mazurkiewicz

- członek;

4) Krzysztof Uchal

- członek.

2. W pracach komisji uczestniczyć może z głosem doradczym przedstawiciel Okręgowej Izby
Lekarskiej w Zielonej Górze oraz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze.
3. Komisja działa na podstawie regulaminu określonego w załączniku nr 2 do zarządzenia.
4. Komisja przedstawi Prezydentowi Miasta do akceptacji realizatora zadania wyłonionego
w drodze konkursu.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się właściwej komórce ds. społecznych.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji
Publicznej.

w z. PREZYDENTA MIASTA
mgr inż. Krzysztof Kaliszuk
I Zastępca Prezydenta

1)
2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432 i 2500.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1515, 1532, 1544, 1552, 1669, 1925,
2192 i 2429 oraz z 2019 r. poz. 60, 303 i 399.

