Zarz dzenie Nr 68/07
Burmistrza Miasta K trzyn
z dnia 21 marca 2007

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizacj wiadcze zdrowotnych w zakresie
profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych polegaj cy na zwi kszeniu dost pno ci
pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzale nionych od alkoholu oraz ich rodzin
oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert
Na podstawie art. 7 ust 1 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz dzie gminnym
( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z pó n. zm.) art.35i 35a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o
zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408 z pó n.zm.) rozporz dzenia Ministra Zdrowia i
Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na wiadczenia
zdrowotne ( Dz.U. Nr 93, poz. 592), Burmistrz Miasta K trzyn zarz dza co nast puje:
§1
1. Ogłosi konkurs ofert na realizacj
wiadcze zdrowotnych w zakresie profilaktyki i
rozwi zywania problemów alkoholowych polegaj cych na zwi kszeniu dost pno ci pomocy
terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzale nionych od alkoholu oraz ich rodzin
2. Ustala si tre ogłoszenia oraz oferty w brzmieniu jak w zał czniku nr 1 i 2 do zarz dzenia .
§2
1. Na realizacj
wiadcze o których mowa w & 1 ust. 1 przeznacza si ł cznie kwot nie
wi ksz ni 30 000zł. brutto (słownie trzydzie ci tysi cy złotych brutto).
2.
rodki finansowe na realizacj
wiadcze znajduj pokrycie w bud ecie Dział 851, rozdz.
85 154 § 4300
§3
Regulamin organizowania konkursu ofert na realizacj
wiadcze w zakresie okre lonym w §1,
stanowi zał cznik nr 3 do zarz dzenia.
§4
1. Powołuj Komisj dla przeprowadzenia konkursu, o którym mowa w § 1 w nast puj cym składzie
osobowym:
1) Przewodnicz cy Komisji – Sławomir Pleskowicz
2) Członkowie Komisji :
a) Monika Saik
b) Helena Szymkiewicz
c) Dorota Nowik
2. Ustalam kryteria oceny ofert oraz szczegółowe warunki konkursu, stanowi ce
zał cznik nr 4 do zarz dzenia.
3. Przewodnicz cy Komisji Konkursowej mo e zaprasza do udziału w jej pracach
inne osoby, których obecno jest niezb dna do realizacji zada Komisji Konkursowej.
§5
Zarz dzenie wymaga ogłoszenia na tablicach ogłosze i stronie internetowej Urz du Miasta K trzyn,
www.ketrzyn.com.pl
Zarz dzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania.

§6

