
ZARZĄDZENIE NR 57/2016 
Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy 

z dnia 20/09/2016 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizatora zadania 
w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia "Programu profilaktyki wad postawy 
dla uczniów ldas IV szkół podstawowych z terenu Gminy i Miasta Drzewica 
na lata 2016-2018" 

Na podstawie mt. 7 ust. l pktl oraz 48 ust. l ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r. poz.581 z późn. zm.), 
art.3 O ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmi1mym (t. j. Dz. U. z 20 16r. 
poz. 446), w związku z Uchwałą Nr XIX/162/2016 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 

24. 08. 2016r. w sprawie przyjęcia "Programu profilaktyki wad postawy dla uczniów klas IV 
szkół podstawowych z terenu Gminy i Miasta Drzewica na lata 2016-2018" zarządzam, 
co następuje: 

§l 

l. W celu przeprowadzenia Konkursu powołuje się Komisję Konkursową w następującym 
składzie: 

l. Janina Rosłaniec- przewodniczący Komisji 

2. Atma Warda-sekretarz Komisji 
3. Andrzej Krzyżanowski- członek Komisji 

2. Członek Komisji Konkursowej podlega wyłączeniu od udziału w Komisji, gdy oferentem 
jest: 

l) jego małżonek oraz krewny i powinowaty drugiego stopnia, 

2) osoba związana z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli , 

3) osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej, 

4) osoba, której małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia albo osoba 
związana z nią z tytułu przysposobienia opieki lub kurateli pozostającej wobec mego 
w stosunku nadrzędności służbowej. 

3. W sytuacji, o której mowa w ust.2 Burmistrz Gminy i Miasta w Drzewicy, dokonuje 
wyłączenia i powołania nowego członka Komisji Konkursowej. 
4. Przewodniczący kieruje pracą Komisji i zwołuje jej posiedzenia. 
5. Komisja pracuje w terminach i miejscu określonym przez Przewodniczącego. 

6. Do ważności podjętych przez Komisję rozstrzygnięć konieczna jest obecność co naJ mm eJ 
połowy składu Komisji. 

7. Rozstrzygnięcia Komisji zapadają zwykłą większością głosów. 



8. Komisja Konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniętych bez udziału Oferentów. 

9. Pracami Komisji kieruje i posiedzenia prowadzi przewodniczący Komisji. W przypadku 
nieobecności Przewodniczącego pracami Komisji kieruje sehetarz. 

l O. W przypadku równego rozkładu głosów, głos rozstrzygający należy 

do Przewodniczącego a w przypadkuj ego nieobecności - sehetarza. 
11. Z przebiegu posiedze11 Komisji sporządza się protokół. 

12. Protokół, o którym mowa w ust.11 sporządza sekretarz Komisji i przedkłada do podpisu 
wszystkim członkom Komisji obecnym na posiedzeniu. 

13. Komisja może zasięgnąć opinii specjalistów z danej dziedziny medycyny w sprawach 
dotyczących przedmiotów konkursu. 
14. W ramach swoich prac Komisja: 

• stwierdza liczbę otrzymanych ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego, 

• otwiera koperty z ofertami złożonymi w terminie i zapoznąje się z treścią każdej 
z nich. 

15. Komisja odrzuca oferty nie odpowiadające warunkom oheślonym w Regulaminie 
konkursu lub zgłoszone po wyznaczonym terminie. 

16. Komisja tworzy listę ofe1i spełniających wymogi formalne oraz listę ofert, które me 
kwalifikują się do konkursu, wraz z podaniem przyczyny. 

17. Każda oferta, która spełnia wymogi formalne, może zostać wybrana do realizacji. 

18. Komisja przeprowadza dyskusję na temat każdej z ofert. Każdy z członków Komisji ma 
prawo do wypowiedzenia się. 

19. Komisja przygotowuje propozycję wyboru ofert lub nie wybrania żadnej z ofert. 

20. Swoje stanowisko Komisja przedstawia w protokole Burmistrzowi Gminy i Miasta 
w Drzewicy do zatwierdzenia. 

21. W razie gdy na konkurs ofert zostanie zgłoszona tylko jedna oferta, może zostać w-ybrana, 
jeśli spełnia wymagania określone w warunkach konkursu. 

22. Komisja Konkursowa rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert. 

§2 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Drzewicy. 

§3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


