
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 51/12/2017

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 22 grudnia 2017 r.

w  sprawie  ogłoszenia  konkursu  ofert  na  realizację  zadania  wynikającego
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
dla Miasta Lublin na 2018 rok  Obszaru 2 – Profilaktyka uniwersalna, profilaktyka
selektywna,  profilaktyka  wskazująca  –  zadanie  2  –  Realizacja  programów
i  działań  profilaktycznych  w  okresie  wypoczynku  dzieci  i  młodzieży  ze
szczególnym uwzględnieniem programów z systemu rekomendacji

Na podstawie  art.  33  ust.  3  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie
gminnym (Dz.  U.  z  2017 r.  poz.  1875 z późn.  zm.),  art.  14  ust.  1  ustawy z  dnia
11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2237), § 22 ust. 1
Regulaminu  Organizacyjnego  Urzędu  Miasta  Lublin  stanowiącego  załącznik  do
zarządzenia nr 100/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie
nadania  Regulaminu  Organizacyjnego  Urzędu  Miasta  Lublin  (j.t.  Obwieszczenie
Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  20  października  2017 r.  z  późn.  zm.) oraz
rozporządzenia  Rady Ministrów z  dnia  4  sierpnia  2016  r.  w  sprawie  Narodowego
Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1492) zarządzam, co
następuje:

§ 1

Ogłaszam  konkurs  ofert  na  realizację  zadania  wynikającego  z  Gminnego
Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  na  2018  rok
Obszaru  2  –  Profilaktyka  uniwersalna,  profilaktyka  selektywna,  profilaktyka
wskazująca – Zadanie 2 – Realizacja programów i działań profilaktycznych w okresie
wypoczynku  dzieci  i  młodzieży  ze  szczególnym  uwzględnieniem  programów
z systemu rekomendacji.

§ 2

1. Treść ogłoszenia o konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Wzór oferty konkursowej stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

3. Wzór  sprawozdania  końcowego  z  realizacji  zadania  stanowi  załącznik  nr  3  do
zarządzenia.

§ 3

Nadzór  nad  realizacją  zarządzenia  powierzam  Dyrektorowi  Wydziału  Zdrowia
i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin.
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Prezydent Miasta Lublin

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                       Prezydent Miasta Lublin

                                                                                                  (-) Krzysztof Żuk

Rozdzielnik:
1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.

2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu.
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