
ZARZĄDZENIE NR B.0050.247.2022 
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA 

z dnia 20 grudnia 2022 r. 

w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej 
na 2023 r. pn. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych 

z terenu Gminy Bieruń w warunkach domowych” 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., 
poz. 559 z późn. zm.), uchwały XII/7/2022 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie 
przyjęcia programu polityki zdrowotnej na 2023 rok „Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie 
rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bieruń w warunkach domowych” 

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA 
postanawia: 

§ 1. Powołać Komisję do rozpatrzenia ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej na 2023 r. 
pn. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy 
Bieruń w warunkach domowych” w składzie: 

a) Jolanta Sałęga – Sekretarz Miasta, 

b) Wioletta Nieckarz - Młodszy referent Wydziału Nadzoru i Spraw Społecznych, 

c) Daria Rusek - Podinspektor Wydziału Nadzoru i Spraw Społecznych. 

§ 2. Sposób i tryb pracy Komisji określa regulamin, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Wykonanie i aktualizację treści zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Nadzoru i Spraw 
Społecznych. 

§ 4. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzyć Sekretarz Miasta. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Regulamin pracy Komisji do rozpatrzenia ofert na wybór realizatora programu polityki 

zdrowotnej na 2023 rok  pn. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dzieci 

niepełnosprawnych z terenu Gminy Bieruń w warunkach domowych” 

 

§ 1.Komisja zobowiązana jest do rozpatrzenia ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej 

na 2023 rok pn. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych 

z terenu Gminy Bieruń w warunkach domowych” na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

§ 2.1. Osoby wchodzące w skład Komisji powołuje i odwołuje Burmistrz. 

2. Posiedzenia Komisji muszą odbywać się w pełnym składzie. 

3. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych bez udziału oferentów. 

4. Z przebiegu posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który powinien zawierać w szczególności: 

a) imiona i nazwiska członków Komisji, 

b) wskazanie liczby złożonych ofert i nazw oferentów, 

c) wskazanie ofert odpowiadających warunkom określonym w Zarządzeniu nr B.0050.229.2022 

Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 1 grudnia 2022 r., 

d) wskazanie ofert nieodpowiadających warunkom określonym w Zarządzeniu 

nr B.0050.229.2022  Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 1 grudnia 2022 r., 

e) wskazanie oferty najkorzystniejszej albo stwierdzenie, że żadna z ofert nie spełnia warunków 

określonych w Zarządzeniu nr B.0050.229.2022 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 1 grudnia 

2022 r. (wraz z uzasadnieniem), 

f) podpisy członków komisji. 

5. Komisja przedstawia Burmistrzowi Miasta Bierunia rekomendacje co do wyboru ofert. 

6. Wybór ofert zatwierdza Burmistrz Miasta Bierunia. 

§ 3.Komisja ulega rozwiązaniu z chwilą podpisania umowy z wybranym realizatorem programu 

polityki zdrowotnej na 2023 rok. 

 

Załącznik do zarządzenia Nr B.0050.247.2022

Burmistrza Miasta Bierunia

z dnia 20 grudnia 2022 r.
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