
SE.8010.2.2017.KS 

 

ZARZĄDZENIE NR 46/2018 

Wójta Gminy Nowy Duninów 

z dnia 14 czerwca 2018r. 

 

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania 

konkursowego na wybór realizatora programu zdrowotnego w 2018r. 

"Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców gminy                   

Nowy Duninów w latach 2018-2020" 

 

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

( Dz. U. z 2018r., poz. 994 i poz.1000 ), art. 48b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2017r.,  

poz. 1938, z późn. zm. )
1)

 zarządza się, co następuje:   

 

§1. W celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na wybór realizatora programu 

zdrowotnego w 2018r. pn. "Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla 

mieszkańców gminy Nowy Duninów w latach 2018-2020" 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 Konkursowej; 

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

Członek Komisji Konkursowej. 

 

  §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 profilaktycznych szczepień 

przeciw grypie dla mieszkańców gminy Nowy Duninów w latach 2018-2020" stanowiące 

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

realizatora programu zdrowotnego w 2018r. pn. "Program profilaktycznych szczepień 

przeciw grypie dla mieszkańców gminy Nowy Duninów w latach 2018-2020". 

  

§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 2017r., poz. 2110, poz. 2217, poz. 1321, poz. 1428 i 

2434 oraz z 2018r., poz. 138, 107, 697, 650, 858, 730 i 912. 


