Z A R Z Ą D Z E N I E nr

209 / 2021

BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE
Z DNIA 29.09.2021 r.
W sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora zadania o nazwie: „Program

profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu II dla mieszkańców Gminy
Miasto Zakopane (zameldowanych na pobyt stały lub czasowy od co najmniej
jednego roku na terenie Gminy Miasto Zakopane) na lata 2021 – 2025”
Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372),

art. 7 ust. 1 pkt. 1, art. 48 ust. 1, ust 4 i ust. 5 oraz art. 48b ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2021
poz.1285 z późn. zm.), Uchwały NR XXVI/342/2020 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 grudnia 2020
r. w sprawie Budżetu Miasta Zakopane na rok 2021 oraz Uchwały Nr XXV/314/2020 Rady Miasta
Zakopane z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie: przyjęcia programów polityki zdrowotnej na lata
2021 – 2025.
zarządzam co następuje:
§1
Ogłaszam konkurs ofert dla uprawnionych podmiotów wykonujących działalność leczniczą
w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2021 poz. 711
z późn. zm.) do składania ofert na wybór realizatora zadania o nazwie: „Program profilaktyki i
wczesnego wykrywania cukrzycy typu II dla mieszkańców Gminy Miasto Zakopane
(zameldowanych na pobyt stały lub czasowy od co najmniej jednego roku na terenie Gminy
Miasto Zakopane) na lata 2021 – 2025”
§2
Integralną część Zarządzenia stanowią załączniki:
Załącznik nr 1 – Ogłoszenie o konkursie
Załącznik nr 2 - Regulamin konkursu
Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 4 – Projekt umowy
§3
Wykonanie Zarządzenia zlecam Naczelnikowi Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

