
ZARZĄDZENIE NR 176/2022 

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA 

Z DNIA  27.06.2022R. 

 

w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora zadania w zakresie ochrony zdrowia -  

program polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki nadwagi i 

otyłości wśród dzieci klas III szkół podstawowych w Mieście Lubliniec  

oraz wśród mieszkańców w wieku 65+ na lata 2022-2026” w latach 2022 - 2023 

 Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2020r. 

poz. 713 z późn. zm.),  art. 48 i 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.),  art. 14 ust. 1  

w związku z art. 2 pkt 3 i 4 art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym  

( Dz. U. z 2021 r.  poz. 1956 z późn. zm.), zarządzam, co następuje: 

§ 1 

1. Ogłaszam konkurs ofert na wybór realizatora zadania w zakresie ochrony zdrowia -  program 

polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki nadwagi i 

otyłości wśród dzieci klas III szkół podstawowych w Mieście Lubliniec oraz wśród 

mieszkańców w wieku 65+ na lata 2022-2026” w latach 2022 - 2023 

2. Treść ogłoszenia o konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

 

 

§ 2 

1. Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie”  

a) w Biuletynie Informacji Publicznej, 

b) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lublińcu,  

c) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lublińcu.  

 

§ 3 

W celu przeprowadzenia konkursu ofert, o którym mowa w § 1, powołuję Komisję Konkursową  

w składzie:  

1. Sebastian Majdzik  -Przewodniczący Komisji  

2. Anna König – Członek Komisji  

3. Joanna Gawron- Członek Komisji.  

§ 4 

Regulamin pracy Komisji Konkursowej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.  

§ 5 

Wykonanie  zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego 

w Lublińcu   

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Burmistrz Miasta Lublińca 

                      Edward Maniura 

 



Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 176/2022. 
Burmistrza Miasta Lublińca 

z dnia 22.06.2022r.. 

 

 

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ 

na wybór realizatora zadania w zakresie ochrony zdrowia -  program polityki zdrowotnej pn. 

„Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości wśród dzieci klas III szkół 

podstawowych w Mieście Lubliniec oraz wśród mieszkańców w wieku 65+ na lata 2022-2026”  

w latach 2022 - 2023 

 

§ 1 

1. Czynności związane z przeprowadzeniem konkursu wykonuje komisja konkursowa, powołana 

zarządzeniem Burmistrza Miasta Lublińca, działająca zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie 

Pracy Komisji Konkursowej. 

2. Posiedzenie Komisji zwołuje przewodniczący, który kieruje jej pracami. 

3. Prace komisji są ważne tylko przy udziale przynajmniej dwóch członków komisji. 

4. Wszystkie decyzje dotyczące przebiegu konkursu komisja podejmuje w głosowaniu jawnym, zwykłą 

większością głosów.  

                                                                                 § 2 

1. Komisja konkursowa przystępując do rozstrzygnięcia konkursu ofert, dokonuje kolejno 

następujących czynności: 

- stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę otrzymanych ofert, 

- otwiera koperty z ofertami, 

- ustala, które z ofert spełniają warunki konkursu, 

- odrzuca oferty nie odpowiadające warunkom konkursu, lub złożone po wyznaczonym terminie, 

- Komisja dokonuje oceny i proponuje Burmistrzowi Miasta Lublińca wybór najkorzystniejszej oferty, 

na podstawie spełnienia kryteriów wyboru oferty. 

§ 3 

Z przebiegu konkursu sporządza się protokół, który powinien zawierać:  

- oznaczenie miejsca i czasu konkursu, 

- imiona i nazwisko członków Komisji konkursowej, 

- liczbę zgłoszonych ofert, 

- wskazanie ofert odpowiadających warunkom konkursu, 

- wskazanie ofert nieodpowiadających warunkom konkursu lub zgłoszonych po terminie wraz  

z uzasadnieniem, 

- wskazanie najkorzystniejszej dla udzielającego zamówienie oferty albo stwierdzenia, że żadna z ofert 

nie została przyjęta – wraz z uzasadnieniem, 



- podpisy członków komisji. 

 

§ 4 

Konkurs jest ważny, nawet gdy do postępowania konkursowego wpłynie jedna oferta, która spełnia 

wymagania udzielającego zamówienie.  

§ 5 

Członkowie komisji konkursowej zobowiązani są do złożenia oświadczenia, że nie podlegają 

wyłączeniu od udziału w pracach komisji, gdyż nie zaistniały w stosunku do nich przesłanki określone 

w przepisie art. 24 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735 z późn. 

zm.). 

§ 6 

Wyboru realizatora  programu polityki zdrowotnej dokonuje Burmistrz Miasta Lublińca.  

§ 7 

Komisja konkursowa niezwłocznie zawiadamia  oferentów o zakończeniu konkursu i jego wyniku  

na piśmie.  

§ 8 

Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.  

 

 

Burmistrz Miasta Lublińca 

   

        Edward Maniura 


