
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 26/9/2019

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 11 września 2019 r.

w sprawie powołania  komisji  konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu
ofert na realizację programu polityki zdrowotnej na lata 2019-2021 w zakresie
zdrowego odżywiania dla dzieci klas I-III szkół podstawowych w Lublinie „Jedz
z  głową”  oraz   ustalenia  regulaminu  jej  pracy  i  szczegółowych  warunków
konkursu ofert

Na podstawie art.  33 ust.  3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o  samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571 i 1696), art. 48 i 48b ustawy z dnia
27 sierpnia  2004  r.  o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej  finansowanych  ze  środków
publicznych  (Dz.  U.  z 2019  r.  poz.  1373,  1394,  1590  i  1694)  oraz  §  22  ust.  1
Regulaminu  Organizacyjnego  Urzędu  Miasta  Lublin  stanowiącego  załącznik  do
zarządzenia  nr  32/12/2018  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  21  grudnia  2018  r.
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin z późn. zm.
zarządzam, co następuje:

§ 1

1. W celu  przeprowadzenia  konkursu  ofert  na  wybór  realizatora  programu polityki
zdrowotnej na lata 2019-2021 w zakresie zdrowego odżywiania dla dzieci klas I-III
szkół podstawowych w Lublinie „Jedz z głową”, zwanym dalej Programem powołuje
się komisję konkursową w składzie:

1) Przewodniczący  komisji  –  Grażyna  Jackowska  –  główny  specjalista
ds. promocji i ochrony zdrowia;

2) Zastępca  Przewodniczącego  komisji  –  dr  Barbara  Danieluk  –  Zastępca
Dyrektora Wydziału Zdrowia i Profilaktyki;

3) Członek komisji – Bartosz Dąbek  – inspektor ds.  promocji i ochrony zdrowia;

4) Członek  komisji  –  Danuta  Gancewska  –  inspektor  ds.   promocji  i  ochrony
zdrowia;

5) Członek  komisji  –  Magdalena  Kowalczyk  -  główny  specjalista  ds.  promocji
i ochrony zdrowia;

6) Członek  komisji  –  Jerzy  Kuliński  –  główny  specjalista  ds.  promocji
i ochrony zdrowia;

7) Członek  komisji  –  Piotr  Majcher  –  podinspektor  ds.  promocji
i ochrony zdrowia.

2. Regulamin pracy komisji konkursowej stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

3. Treść  ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

4. Szczegółowe warunki konkursu stanowią załącznik nr 3 do zarządzenia.
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5. Wyciąg z programu polityki  zdrowotnej  na lata 2019-2021 w zakresie zdrowego
odżywiania  dla  dzieci  klas  I-III  szkół  podstawowych  w  Lublinie  „Jedz  z  głową”
stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia. 

§ 2

Wykonanie  zarządzenia  powierzam  Dyrektorowi  Wydziału  Zdrowia  
i Profilaktyki.

§ 3

Nadzór  nad  realizacją  zarządzenia  powierzam  Zastępcy  Prezydenta  
ds. Społecznych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Lublin

                (-) dr Krzysztof Żuk

Rozdzielnik:
1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.

2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu.

Strona 2 z 2 Nr dokumentu: 101742/07/2019
WZP-OZ-I.8010.7.2019

http://www.bip.lublin.eu/

	1. W celu przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej na lata 2019-2021 w zakresie zdrowego odżywiania dla dzieci klas I-III szkół podstawowych w Lublinie „Jedz z głową”, zwanym dalej Programem powołuje się komisję konkursową w składzie:
	1) Przewodniczący komisji – Grażyna Jackowska – główny specjalista ds. promocji i ochrony zdrowia;
	2) Zastępca Przewodniczącego komisji – dr Barbara Danieluk – Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Profilaktyki;
	3) Członek komisji – Bartosz Dąbek – inspektor ds. promocji i ochrony zdrowia;
	4) Członek komisji – Danuta Gancewska – inspektor ds. promocji i ochrony zdrowia;
	5) Członek komisji – Magdalena Kowalczyk - główny specjalista ds. promocji i ochrony zdrowia;
	6) Członek komisji – Jerzy Kuliński – główny specjalista ds. promocji i ochrony zdrowia;
	7) Członek komisji – Piotr Majcher – podinspektor ds. promocji i ochrony zdrowia.
	2. Regulamin pracy komisji konkursowej stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
	3. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
	4. Szczegółowe warunki konkursu stanowią załącznik nr 3 do zarządzenia.
	5. Wyciąg z programu polityki zdrowotnej na lata 2019-2021 w zakresie zdrowego odżywiania dla dzieci klas I-III szkół podstawowych w Lublinie „Jedz z głową” stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.
	1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.
	2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu.

