ZARZĄDZENIE NR 19/2017
BURMISTRZA OPALENICY
z dnia 1 marca 2017 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej, rozpatrującej oferty w konkursie na wybór
realizatora Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV),
obejmującego dziewczynki urodzone w 2003 r. i zamieszkałe na terenie gminy Opalenica.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 48b ust. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1793, poz. 1807, poz. 1860, poz. 1916, poz. 1948, poz. 2138,
poz. 2173 i poz. 2250) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu
publicznym (Dz.U. poz. 1916, z 2016 r. poz. 2003) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Powołuje się komisję konkursową do rozpatrzenia ofert w konkursie na wybór
realizatora Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV),
obejmującego dziewczynki urodzone w 2003 r. i zamieszkałe na terenie gminy Opalenica, zwaną
dalej komisją.
2. Ustala się następujący skład komisji:
1) Paweł Jakubowski, zastępca burmistrza - przewodniczący komisji,
2) Ewa Bąbelek, sekretarz gminy - zastępca przewodniczącego,
3) Iwona Bobowska - sekretarz komisji,
4) Grzegorz Dorożalski - członek komisji,
5) Małgorzata Konieczna - członek komisji.
3. Członkowie komisji podpisują oświadczenia, których wzór stanowi załącznik nr 1 do
zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału Organizacyjnego, Spraw
Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 19/2017
Burmistrza Opalenicy
z dnia 1 marca 2017 r.

OŚWIADCZENIE

Ja,

niżej podpisany, ………………………………………………………………..

oświadczam, że
1. nie pozostaję w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa ani nie jestem związany/a
z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z oferentem;
2. nie pozostaję w stosunku podrzędności służbowej z oferentem;
3. nie pozostaję w takim stosunku prawnym lub faktycznym z oferentem, który może
budzić wątpliwości co do mojej bezstronności.

…………………………………
/podpis/

