
     

UCHWAŁA NR 803 / 2018 

ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

  z dnia  12  września 2018 roku 
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki   zdrowotnej 

pn. „Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 

31, 33, 45, 52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022” oraz powołania Komisji Konkursowej 
 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. 

U. z 2018r., poz. 995 ze zm.) oraz art. 8 pkt 1 i art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1938 ze zm.) Zarząd 

Powiatu uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej na lata 2018, 

2019, 2020 pn.: „Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 

16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022”. Treść ogłoszenia o konkursie 

stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Oferty mogą składać podmioty wykonujące działalność leczniczą działające na podstawie ustawy z dnia 

15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej. 

 

§ 3. 1. Powołuje się Komisję Konkursową w składzie: 

1)  Barbara Linetty   – Przewodniczący/a 

2)  Piotr Pałczyński   – członek Komisji  

3)  Alicja Żabska-Szymańska   – członek Komisji  

4)  Marzena Rozmarynowska – członek Komisji  

5)  Danuta Liske – członek Komisji  

6)  Marta Sońta-Mirecka – członek Komisji  

7)  Agnieszka Ćwik – członek Komisji  

8)  Alicja Kędracka – członek Komisji  

9) Katarzyna Przybysz – członek Komisji  

10) Sylwia Repczyńska – członek Komisji 

 

2. Komisja Konkursowa, o której mowa w ust. 1 dokonuje sprawdzenia i oceny ofert, przygotowuje 

propozycję wyboru oferty lub nie wskazuje wyboru żadnej z ofert.  

 

3. Zarząd Powiatu Wągrowieckiego dokonuje ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu ofert lub zamknięcia 

konkursu bez dokonania wyboru. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wągrowieckiemu. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                                                      

                                                                                                                         Starosta Wągrowiecki 

____________________________ 

/ Tomasz Kranc / 

 

                       Wicestarosta 

______________________ 

/ Michał Piechocki / 

 

Jacek Brzostowski       ___________________________ 

Jerzy Springer  ___________________________ 

Robert Woźniak ___________________________ 

 


