ZARZĄDZENIE Nr 38/2021
WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert w celu wyboru realizatora programu polityki zdrowotnej
pod nazwą: ,,Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy
Białe Błota w wieku powyżej 65 lat realizowany w latach 2020-2025” realizowanym w roku
2021.
Na podstawie art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanej ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późń. zm.) oraz art. 30
ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2020 poz. 713 z
późn. zm.) w związku z uchwałą Nr RGK.0007.39.2020 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30
czerwca 2020r. w sprawie zatwierdzenia programów polityki zdrowotnej realizowanych na
terenie Gminy Białe Błota na lata 2020 -2025 zmienioną uchwałą Nr RGK.0007.62.2020 Rady
Gminy Białe Błota z dnia 15 września 2020 roku, zmienioną uchwałą Nr RGK.0007.42.2021 z
dnia 7 kwietnia 2021 roku
zarządzam, co następuje:
§ 1.
1.

Ogłasza się konkurs ofert w celu wyboru realizatora programu polityki zdrowotnej pod
nazwą ,,Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy
Białe Błota w wieku powyżej 65 lat realizowany w latach 2020-2025” zgodnie z
regulaminem konkursu ofert stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

2.

Konkurs ofert obejmuje realizację w 2021 roku programu polityki zdrowotnej dla
mieszkańców Gminy Białe Błota, określonego w załączniku nr 1 do uchwały Nr
RGK.0007.39.2020 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie
zatwierdzenia programów polityki zdrowotnej na lata 2020 – 2025 zmienionej uchwałą Nr
RGK.0007.62.2020 Rady Gminy Białe Błota z dnia 15 września 2020 roku, zmienionej
uchwałą Nr RGK.0007.42.2021 z dnia 7 kwietnia 2021 roku.

3.

Treść uchwały, o której mowa w ust. 2 dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej
bip.bialeblota.pl, w menu: Rada Gminy, zakładka Uchwały Rady.
§ 2.

Ogłoszenie o konkursie ofert zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Białe Błota,
w Biuletynie Informacji Publicznej bip.bialeblota.pl, w menu: Wójt Gminy, zakładka:
Zarządzenia Wójta oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
§ 3.
1.

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku ds.
społecznych i ochrony zdrowia.

2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

