
ZARZĄDZENIE Nr 167/VII /2017 

BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 12 września 2017 roku 

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na 

wybór realizatora do wykonania Szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób w wieku 

65 lat  i starszych zameldowanych w Milanówku, posiadających zaświadczenie od lekarza 

pierwszego kontaktu o braku przeciwskazań na wykonanie szczepienia w roku 2017. 

 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 9a, 9b i 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2014 r.  

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1793 ze zm.) zarządzam co następuje: 

§ 1. 

W celu przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatora do wykonania Szczepień 

ochronnych przeciw grypie dla osób w wieku 65 lat i starszych zameldowanych w Milanówku, 

posiadających zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwskazań na 

wykonanie szczepienia w roku 2017 powołuje się Komisję Konkursową w składzie: 
 

1) Katarzyna Wąsińska - Jano - przewodnicząca, 

2) Bożena Ciesielka - członek, 

3) Agnieszka Grzanka- członek, 

4) Katarzyna Stelmach - członek. 

§ 2. 

1. Zadaniem Komisji jest opiniowanie ofert i przedłożenie Burmistrzowi Miasta Milanówka 

propozycji wyboru podmiotu, któremu zostaną zlecone do realizacji usługi w zakresie 

wykonania szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Milanówka, 

finansowanych z budżetu Gminy Milanówek. 

2. Komisja pracować będzie zgodnie z Regulaminem Pracy Komisji Konkursowej, 

stanowiącym załącznik do zarządzenia. 
 

§ 3. 

Komisja ulega rozwiązaniu z dniem rozstrzygnięcia konkursu. 

 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Burmistrz Miasta Milanówka 

                      /-/ 

    Wiesława Kwiatkowska 



 

UZASADNIENIE 

 

Niniejszym zarządzeniem Burmistrz Miasta Milanówka powołuje Komisję 

Konkursową oraz określa regulamin jej prac w celu rozstrzygnięcia konkursu na wybór 

realizatora do wykonania Szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób w wieku 65 lat  

i starszych zameldowanych w Milanówku, posiadających zaświadczenie od lekarza 

pierwszego kontaktu o braku przeciwskazań na wykonanie szczepienia w roku 2017. 

 


