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ZARZĄDZENIE NR 29/2019 

Wójta Gminy Nowy Duninów 

z dnia 11 kwietnia 2018 r. 

 

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert 

na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki wad postawy dla 

uczniów klas V szkoły podstawowej w 2019 r.” 
 

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                               

( Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ), art. 48b ust. 1, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.                    

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1510 z późn. zm.), art. 114 ust. 1 pkt 1 ustawy   z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, 1629 i z 2019 r. poz. 492, 2219 ) oraz uchwały                             

Nr 21/III/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 07 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia 

programów polityki zdrowotnej pn.: „Program profilaktyki wad postawy dla dzieci 

realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne oraz uczniów klas III i V 

szkoły podstawowej w 2019 r.”, „Program profilaktyki próchnicy dla dzieci z gminy Nowy 

Duninów w latach 2019-2021 realizowany przez Gminę Nowy Duninów” zmienionej uchwałą 

Nr 47/VII/2019 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia  29 marca 2019 r. zarządza się, co następuje: 

 

 §1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej                

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

brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia. 
 

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

 

 §3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowym Duninowie. 

 

 §4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

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. 

 


