
 
 

Zarządzenie Nr 0050.58.2020 

Burmistrza Stawiszyna 

z dnia 6 sierpnia 2020 r. 

 

w sprawie ustalenia treści ogłoszenia, wzoru oferty oraz regulaminu organizowania konkursu 

ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego realizowanego w ramach projektu                   

Nr RPWP. 06.06.03-30-0004/18-00 „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji 

Kalisko-Ostrowskiej” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz 

powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie. 

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 5 oraz art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 48 ust. 1, 4, 5 oraz art. 

48a ust. 2 i art. 48b ust.1, 2, 3, 4 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1373 ze zm)  zarządza 

się, co następuje: 

§ 1 

1. Ustala się treść ogłoszenia Burmistrza Stawiszyna dotyczącego konkursu ofert – załącznik 

nr 1 oraz wzoru formularza ofertowego – załącznik nr 2 na wybór realizatora programu 

zdrowotnego w ramach  projektu  „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji 

Kalisko-Ostrowskiej” w latach 2020-2023. 

2. Ustala się treść Regulaminu organizowania konkursu ofert – załącznik nr 3. 

§ 2 

1. Na realizację programu przeznacza się łącznie kwotę nie większą niż 782 500,00 zł  

(słownie: siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych 00/100). 

2. Środki finansowe na realizację programu znajdują pokrycie w budżecie oraz w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn.  

§ 3 

Powołuję się komisje konkursową w składzie: 

1) Agnieszka Morawska - Przewodniczący Komisji Konkursowej 

2) Angelika Bąk – Członek Komisji Konkursowej 

3) Aleksandra Bylica – Członek Komisji Konkursowej, 

4) Angelika Grzelaczyk – Członek Komisji Konkursowej, 

5) Damian Posiłek – Członek Komisji Konkursowej, 

do opiniowania ofert złożonych w konkursie na wybór realizatora programu zdrowotnego 

realizowanego w ramach projektu Nr RPWP.06.06.03-30-0004/18-00 „Program profilaktyki 

nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”. 



 
 

 

§ 4 

Komisja konkursowa po dokonaniu analizy złożonych ofert przedstawi opinię Burmistrzowi 

Stawiszyna, który dokona ostatecznego wyboru realizatora. 

§ 5 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Stawiszyn.  

§ 6 

Ogłoszenie o konkursie, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, wymaga 

podania do publicznej wiadomości, na co najmniej 15 dni przed terminem składania ofert, 

poprzez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Urzędu Gminy 

i Miasta Stawiszyn oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.  

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


