
Zarządzenie Nr 18/2017/ 

Burmistrza Kałuszyna 

z dnia 12 maja  2017 r. 

  

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Programu Profilaktyki 

Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w gminie Kałuszyn” w 2017 r. oraz 

powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania w przedmiotowym 

zakresie 

  

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 

r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 48 ust. 1,3,4 i 5, 

art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.) oraz Uchwały Nr  XIX/122 /2016 

Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu profilaktyki 

zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego pn. „Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem 

Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w gminie Kałuszyn na lata 2016-2020” zarządza się, co 

następuje: 

§ 1 

1. Ogłasza się konkurs ofert na wybór realizatora „Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem 

Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w gminie Kałuszyn” w 2017 r. 

2. Treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do 

zarządzenia. 

3. Wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia. 

4. Ramowy wzór umowy na realizację programu stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia. 

5. Wzór sprawozdania z poszczególnych etapów działań realizacji programu stanowi 

załącznik nr 4 do zarządzenia. 

6. Wzór sprawozdania końcowego z realizacji programu stanowi załącznik nr 5 do 

zarządzenia. 

7. „Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w gminie 

Kałuszyn   na lata 2016-2020” stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia. 

8. Wzór zgody rodziców/opiekunów prawnych na dobrowolne uczestnictwo dziecka w 

Programie stanowi załącznik nr 2 do  Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem 

Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w gminie Kałuszyn   na lata 2016-2020” przyjętego 

uchwałą Nr XIX/122/2016 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 14 lipca 2016 roku.   

§ 2 

Ogłoszenie publikuje się poprzez zamieszczenie: 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kałuszynie, 

3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kałuszynie, ul. Pocztowa 1. 

  

§ 3 

Termin składania ofert wyznaczony zostaje na 15 dni od daty opublikowania ogłoszenia, o 

którym mowa w §1 ust. 2. 



§ 4 

1. W celu przeprowadzenia konkursu, o którym mowa w § 1 ust. 1, powołuje się Komisję 

Konkursową, zwaną dalej Komisją, w składzie: 

1) Henryka Sęktas - Przewodnicząca Komisji, 

2) Arkadiusz Czyżewski - Zastępca Przewodniczącego Komisji, 

3) Jolanta Gójska - Sekretarz Komisji, 

4)  Elżbieta  Stryczyńska- Członek Komisji, 

5)   Agnieszka Borucińska - Członek Komisji. 

2. Komisja działa zgodnie z zasadami  określonymi w Regulaminie konkursu, ustalonym   

Zarządzeniem Nr 17/2017 Burmistrza Kałuszyna z dnia 12 maja 2017 roku  

3. Komisja przedkłada Burmistrzowi Kałuszyna propozycję co do wyboru oferty najpóźniej w 

terminie 14 dni od dnia otwarcia ofert. 

  

§ 5 

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji. 

  

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 

                                                                                                                                                     Burmistrz 

Marian Soszyński 


