
 
ZARZĄDZENIE Nr 370/12 
Prezydenta  Miasta Szczecin 

z dnia 8 sierpnia 2012 r. 
 

 
w sprawie powołania Komisji konkursowej w konkursie ofert na realizatorów 
programów zdrowotnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi pn.: „Program 
zdrowotny dotyczący zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej 
dla osób uzaleŜnionych od alkoholu i współuzaleŜnionych”. 
 
Na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego 
załącznik do Zarządzenia Nr 96/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 marca 2012 r. w 
sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 361/12 
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 lipca 2012 r.), w związku z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 
27 sierpnia o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. 
U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.) zarządzam co następuje: 
 
§ 1.  Powołuję komisję konkursową zwaną dalej komisją w składzie: 
Przewodniczący: 

1) Małgorzata Olejnik – dyrektor Wydziału Spraw Społecznych  
Członkowie: 

2) Anna Budnik – kierownik Referatu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Wydziału Spraw 
Społecznych 

3) Tatiana Duklas – główny specjalista w Wydziale Spraw Społecznych 
4) Kamila Bujel – inspektor w Wydziale Spraw Społecznych. 

 
§ 2. Zadaniem komisji, o której mowa w § 1 jest: 

1) przeprowadzenie postępowania konkursowego, którego celem jest ocena ofert, które 
wpłynęły na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Szczecin na realizatorów 
programu zdrowotnego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i negatywnym 
skutkom alkoholizmu w bieŜącym roku pn.: „Program zdrowotny dotyczący 
zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzaleŜnionych od alkoholu i wspóluzaleŜnionych”, 

2) wybór najkorzystniejszych ofert, 
3) sporządzenie protokołu z posiedzenia komisji, 
4) przekazanie wyników postępowania konkursowego wraz z dokumentacją 

Prezydentowi Miasta Szczecin. 
 

§ 3. Komisja konkursowa przeprowadzi postępowanie konkursowe w dniu 29.08.2012 r., 
otwarcie ofert nastąpi o godz.10.00 w Urzędzie Miasta Szczecin Wydziale Spraw 
Społecznych, pok. 336 G. 
 
§ 4.  Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Uzasadnienie 
 

Powołanie Komisji Konkursowej wynika z realizacji Uchwały Rady Miasta Nr XVI/450/12 z 
dnia 20 lutego 2012 roku, w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok” oraz Uchwały Rady Miasta 
Szczecin Nr XXI/600/12 z dnia 16 lipca 2012 roku, w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
2012 rok”. 
Na realizację zadania będącego przedmiotem postępowania konkursowego Gmina Miasto 
Szczecin w w/w programie oraz budŜecie Miasta na 2012 rok przeznaczyła 68 000,00 zł. 

 
 
 
 

 


