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Zarzadzenie nr処忽 /2016 
Prezydenta Miasta Siemianowic Siaskich 

z dnia君磐哲終．  2016 r. 

w sprawie: rozstrzygnigcia otwartego konkursu ofert na wyb6r realizatora programu 
zdrowotnego dla mieszkahc6w miasta Siemianowice Siaskie na rok 2016 pod nazwa,, Program 
profilaktyki zakaZe血  wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)". 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z p62n. zm.) oraz art. 7 ust.1 pkt 1 i art. 48 ust. 1 i 4 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o g wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze S rodk6w 
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z p6加．  zm.) oraz Zarz加zenia nr 1169/2016 Prezydenta 
Miasta Siemianowic S l4skich z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie: powolania Komisji 
do przeprowadzenia postgpowania konkursowego w otwartym ko呼ursie ofert na町b6r realizatora 
programu zdrowotnego dla mies水血c6w miasta Siemianowice Sl4skie na rok 2016 pod nazw 
,,Program profilaktyki zakaeh wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)" 

zarzadzam, co nastgpuje: 

§1. Zatwierdzam wynik wyboru realizatora programu zdrowotnego dla mieszk殖c6w miasta 
Siemianowice S l4skie na rok 2016 pod nazw4,, Program profilaktyki zakaeh wirusem 
brodawczaka ludzkiego (HPV)", zawarty w protokole, odbytego w dniu 3.03.2016 r. 
posiedzenia Komisji Konkursowej, powolanej Zarz4dzeniem nr 1169/2016 Prezydenta 
Miasta Siemianowic Sl4skich z dnia 2.03.2016 r. 

§2. Wyboru oferty dokonuje si9 na podstawie,, Regulaminu prac Komisji Konkursowej powolanej 
do przeprowadzenia postgpowania konkursowego w otwartym konkursie okrt na wyb6r 
realizatora programu zdrowotnego dla mieszkahc6w miasta Siemianowice Sl4skie na rok 
2016 pod nazw4,, Program profilaktyki zaka之eh wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)" 
stanowi4cego za cznik do Zarz4dzenia nr 1169/2016 Prezydenta Miasta Siemianowic 
S l4skich z dnia 2.03.2016 r. Wykaz realizator6w programu zdrowotnego, 。 kt6rym mowa 
w ust. 1,stanowi za4cznik do niniejszego Zarz4dzenia. 

§3・ Wyznaczam Wydzia Polityki Spolecznej do sprawowania kontroli nad realizacj4 programu 
zdrowotnego dla mies水舶c6w miasta Siemiaiowice Sl4skie na rok 2016 pod nazw4 
,, Program profilaktyki zak吐eh wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)". 

§4. W水onanie Zarzadzenia powierzam Naczelnikowi Wydziau Polityki Spolecznej. 

§5. Nadz6r nad wykonaniem Zarz4dzenia powierzam II Zastgpcy Prezydenta Miasta. 

§6. Zarzadzenie wchodzi w 之  ycie z dniem podpisania i podlega wywieszeniu na tablicy ogoszeh. 
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Wykaz realizator6w programu zdrowotnego dla mieszkahc6w miasta Siemianowice S l4skie na rok 
2016 pod nazw4,, Program profilakt水i zakaefi wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)": 

Lp. Realizator 

1. 
Niepubliczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego „Michalkowice" Jarosz 
i Partnerzy, Spólka Lekarska 


	Page 1

