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ZARZĄDZENIE Nr 1499/2021 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 
z dnia 1 czerwca 2021 r.  

«TableEnd:SzablonAktyKierowania» 
 

w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny i wyboru ofert na realizację  
w 2021 roku programów polityki zdrowotnej w ramach zadań Dzielnic Miasta Krakowa 

z zakresu ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, określonych  
w Miejskim Programie Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2019 - 2021”  

 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 48b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.  
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, 1492, 
1493, 1578, 1875, 2112, 2345, 2401, z 2021 r. poz. 97, 159 i 694) oraz zarządzenia nr 1386/2021 Prezydenta 
Miasta Krakowa z dnia 19 maja 2021 r. w  sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu ofert na realizację  
w 2021 roku programów polityki zdrowotnej w ramach zadań Dzielnic Miasta Krakowa z zakresu ochrony 
zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, określonych w Miejskim Programie Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 
2019-2021” oraz określenia wymagań, kryteriów i zasad wyboru ich realizatorów oraz środków finansowych  
na ich realizację, zarządza się, co następuje:  
 
 § 1. Powołuje się Komisję konkursową do oceny i wyboru ofert na realizację  
w 2021 roku programów polityki zdrowotnej w ramach zadań Dzielnic Miasta Krakowa  
z zakresu ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, określonych w Miejskim Programie 
Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2019-2021” zwaną dalej „Komisją”, w następującym 
składzie: 
 
Przewodniczący Komisji:  
1) Przemysław Cichy – Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia; 
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji:  

2) Maria Piętak-Frączek – Kierownik Referatu ds. Zdrowia w Wydziale Polityki Społecznej  
     i Zdrowia; 
 
Członkinie Komisji: 
3) Agnieszka Markielowska – przedstawicielka Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia; 
4) Joanna Jabłońska  – przedstawicielka Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia; 
5) Agnieszka Mysińska – przedstawicielka Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia. 
                      

§ 2. 1. Szczegółowy zakres zadań oraz tryb pracy Komisji określa załącznik  
do zarządzenia Nr 1386/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 maja 2021 r. w  sprawie 
ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu ofert na realizację w 2021 roku programów polityki 
zdrowotnej w ramach zadań Dzielnic Miasta Krakowa z zakresu ochrony zdrowia  
i profilaktyki zdrowotnej, określonych w Miejskim Programie Ochrony Zdrowia „Zdrowy 
Kraków 2019-2021” oraz określenia wymagań, kryteriów i zasad wyboru ich realizatorów  
oraz środków finansowych na ich realizację. 

2. Obsługę administracyjno-biurową Komisji prowadzą pracownicy Wydziału Polityki 
Społecznej i Zdrowia, a obsługę prawną Komisji zapewnia radca prawny Joanna Górak  
lub osoba ją zastępująca. 
 



§ 3.  Komisja zakończy prace po dokonaniu oceny i wyboru ofert oraz przedstawieniu 
wyników Konkursu ofert do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta Krakowa. 

 
§ 4.  Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej  

i Zdrowia. 
 
 § 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 


