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ZARZĄDZENIE NR 31/2019 

Wójta Gminy Nowy Duninów 

z dnia 24 kwietnia 2019 r. 

 

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania 

konkursowego na wybór realizatora programów zdrowotnych w 2019 r.                                                   

pn. „Program profilaktyki próchnicy dla dzieci z gminy Nowy Duninów w latach                      

2019-2021 realizowany przez gminę Nowy Duninów” i pn. „Program profilaktyki wad 

postawy dla uczniów klas V szkoły podstawowej w 2019 r.” 

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym              

( Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ), art. 48b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 15101)) 

zarządza się, co następuje:   

 

§1. W celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na wybór realizatora 

programów zdrowotnych w 2019 r. pn. „Program profilaktyki próchnicy dla dzieci z gminy 

Nowy Duninów w latach 2019-2021 realizowany przez gminę Nowy Duninów” i pn. „Program 

profilaktyki wad postawy dla uczniów klas V szkoły podstawowej w 2019 r.” powołuje się 

Komisję Konkursową w składzie:  

1) Katarzyna Stawicka – Sekretarz Gminy Nowy Duninów – Przewodnicząca  Komisji 

Konkursowej; 

2) Katarzyna Majchrowska – Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich w 

Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie – Członek Komisji; 

3) Iwona Misiak – Inspektor ds. organizacyjnych w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie – 

Członek Komisji. 

 

  §2. Członek Komisji Konkursowej podlega wyłączeniu od udziału w pracach Komisji 

Konkursowej, gdy oferentem jest: 

1) jego małżonek oraz krewny i powinowaty do drugiego stopnia; 

2) osoba związana z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli; 

3) osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej; 

4) osoba, której małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia albo osoba związana 

z nią z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli pozostaje wobec niego w stosunku 

nadrzędności służbowej. 

 

  §3. W sytuacji, o której mowa w §2 Wójt Gminy Nowy Duninów może uzupełnić skład 

i powołać do Komisji Konkursowej nowego członka. 

 

 §4. Tryb pracy Komisji Konkursowej określają Szczegółowe warunki konkursu ofert na 

wybór realizatora programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki próchnicy dla dzieci z 

gminy Nowy Duninów w latach 2019-2021 realizowany przez gminę Nowy Duninów” 

stanowiące załącznik nr 2 do Ogłoszenia o konkursie Wójta Gminy Nowy Duninów na wybór 

realizatora programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki próchnicy dla dzieci z gminy                    

Nowy Duninów w latach 2019-2021 realizowany przez gminę Nowy Duninów” oraz 

Szczegółowe warunki konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego                                 

pn.  „Program profilaktyki wad postawy dla uczniów klas V szkoły podstawowej w 2019 r.” 

stanowiące załącznik nr 2 do Ogłoszenia o konkursie Wójta Gminy Nowy Duninów na wybór 

realizatora programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki wad postawy dla uczniów klas V 

szkoły podstawowej w 2019 r.”.  

 



 

 

 

 

§5. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Nowy Duninów.  

 

§.6 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

_____________________________________ 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r.                    

poz. 1532, 1515,  1532, 1544, 1669, 1925, 1552, 771, 1532, 2192, 2429 i z 2019 r. poz. 303, 

60, 447, 2429. 

 


