Zarządzenie Nr 228/ZiSS/16
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 8 kwietnia 2016 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego
obejmującego edukację i profilaktykę wczesnego wykrywania czerniaka skóry
pn.

„Zdążyć przed czerniakiem”, adresowanego do mieszkańców Słupska w wieku

30-50 lat

Na podstawie:

-

art. 30

ust. 1

ustawy

z

dnia

8

marca

1990 r.

o

samorządzie

gminnym

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890),
-

art. 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o działalności leczniczej (Dz. U z 2015 r.
poz. 618 z późn. zm.),

-

art. 13 pkt 3 oraz art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym
(Dz. U. z 2015 r. Poz. 1916),

-

art. 48 oraz art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581
z późn. zm.),

-

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie priorytetów
zdrowotnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 137, poz. 1126 z późn. zm.),

-

Zarządzenia Nr 168/ZiSS/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 10 marca 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wspieranie
realizacji zadań publicznych Miasta Słupska z zakresu profilaktyki zdrowotnej
i promocji zdrowia.

zarządzam, co następuje:

§ 1.
1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert z zakresu zdrowia publicznego obejmującego edukację
i profilaktykę wczesnego wykrywania czerniaka skóry pn. „Zdążyć przed czerniakiem”,
adresowany do mieszkańców Słupska w wieku 30-50 lat.

2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
Urzędu Miejskiego w Słupsku.

§ 3.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Słupsku oraz na tablicy ogłoszeń Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu
Miejskiego w Słupsku.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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