Zarządzenie Nr 242/2019
Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry
z dnia 03.04.2019 roku
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia
publicznego pn.: „Profilaktyka zdrowotna dzieci w związku z narażeniem środowiskowym na
ołów”
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 13, art. 14 ustawy z dnia 11 września
2015r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1492 z późn. zm.), § 4 ust 1 Załącznika do
Zarządzenia Nr 1057/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 2 marca 2017r. w sprawie
ustalenia procedury postępowania przy realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego oraz § 66 ust. 1
pkt. a) Regulaminu Organizacyjnego, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2019
Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 10 stycznia 2019r. w sprawie Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach z późniejszymi zmianami.
Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry zarządza:
§1
Rozstrzygnąć otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego
pn.: „Profilaktyka zdrowotna dzieci w związku z narażeniem środowiskowym na ołów”.
§2
1. Przyznać środki finansowe w wysokości 40.000,00 zł (słownie: czterdzieścitysięcyzłotych 00/100)
dla Fundacji Na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie”.
2. Zlecenie realizacji zadania nastąpi na podstawie umowy na powierzenie realizacji zadania
publicznego zawartej z uwzględnieniem wymogów art. 151 i 152 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 3 ustawy
z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1492 z późn. zm.).
§3
Ogłosić na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej Miasta oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej informację o rozstrzygnięciu konkursu.
§4
Zobowiązać Naczelnika Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia do przygotowania dokumentacji
niezbędnej do zawarcia umowy z wybranym Podmiotem.
§5
1. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia.
2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełni Zastępca Burmistrza Miasta ds. Społecznych.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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