
ZARZĄDZENIE NR 21.2022 
BURMISTRZA DREZDENKA 

z dnia 4 marca 2022 r. 

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora 
zadania w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia - "Programu polityki zdrowotnej w zakresie 

profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Drezdenko na lata 2021 - 2023" 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 ze zm.), art. 48 ust. 1 i art. 48 b ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.), art. 14 ust. 1 ustawy 
z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1956 t.j.) oraz 
art. 114 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711 ze 
zm.), w związku z uchwałą nr XLIX/322/2021 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 października 2021 r. 
w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem 
brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Drezdenko, na lata 2021 – 2023”, uchwałą nr LI/328/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 2 grudnia 2021r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLIX/322/2021 Rady Miejskiej 
w Drezdenku w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń 
wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Drezdenko, na lata 2021 – 2023” oraz uchwałą nr 
LIV/348/2021 rady miejskiej w Drezdenku z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 
XLIX/322/2021 Rady Miejskiej w Drezdenku w sprawie przyjęcia do realizacji "Programu polityki zdrowotnej 
w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (hpv) w Gminie Drezdenko, na lata 2021-
2023". 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Powołuje się komisję konkursową w celu rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora zwaną 
dalej Komisją. 

2.  W skład Komisji wchodzą: 

1) przewodniczący: Karolina Piotrowska – Burmistrz Drezdenka; 

2) zastępca przewodniczącego: Wiesław Sawicki – Sekretarz Gminy Drezdenko; 

3) sekretarz: Jakub Piasecki – podinspektor ds. promocji w Urzędzie Miejskim w Drezdenku. 

§ 2. Organizację oraz tryb pracy Komisji określa § 10, § 11, § 12 ogłoszenia o konkursie na wybór 
realizatora Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego 
(HPV) w Gminie Drezdenko, na lata 2021 -2023 stanowiącego załącznik do zarządzenia. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu komisji. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Burmistrz Drezdenka 
 
 

Karolina Piotrowska 
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