
       Zarządzenie Nr 51/2015 

             Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski 

        z dnia 7 maja 2015 roku 

 

w sprawie ogłoszenia zamówienia na realizację przez Miasto Sokołów Podlaski zadań własnych z 
zakresu ochrony i promocji zdrowia w roku szkolnym 2015/2016 na terenie Miasta Sokołów Podlaski. 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z poźn. zm.) w związku z art. 41, ust. 1, pkt 3. ustawy z dnia 26 
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2012 
r. poz. 1356/ zarządza się, co następuje: 

§ 1 

1. Ogłasza się zamówienie na złożenie oferty cenowej na realizację zadania należącego do zadań 
własnych Miasta Sokołów Podlaski tj. przeprowadzenia w roku szkolnym 2015/2016 

a. programów: profilaktyczno-wychowawczych dla uczniów szkół podlegających Miastu 
Sokołów Podlaski. 

b. programów: pozalekcyjne zajęcia sportowe jako elementu oddziaływań profilaktycznych na 
terenie szkolnych i pozaszkolnych placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych w 
Sokołowie Podlaskim, 

2. Szczegółowy zakres zadań, będących przedmiotem postępowania ofertowego, a także zasady 
postępowania i kryteria ocen określa ogłoszenie, stanowiące załącznik do Zarządzenia. 

3. Ustala się termin składania ofert do dnia 02.06.2015 r. 
 

§ 2 

1. Do oceny złożonych ofert powołuje się komisję konkursową w składzie: 

1. Maria Truszkowska   – Przewodnicząca Komisji (pracownik Urzędu Miasta) 
2. Zofia Czarnocka   – członek MKRPA 
3. Elżbieta Świszczewska  – pracownik Urzędu Miasta 
4. Janusz Tokarski  – pracownik Urzędu Miasta 
5. Pogorzelska Anna  – pracownik Urzędu Miasta 

2. Przewodniczący Komisji przedłoży wyniki konkursu Burmistrzowi Miasta w terminie do dnia 22.06.2015r.  
 

§ 3 

Członkowi Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w pracach Komisji 
otrzymują wynagrodzenie takie jak za udział w posiedzeniu Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Sokołowie Podlaskim. 

§4 

Odpowiedzialny za wykonanie Zarządzenia: Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który zobowiązany jest ogłosić niniejsze Zarządzenie w 
Biuletynie Informacji Publicznej oraz ogłoszenie stanowiące załącznik do Zarządzenia w prasie lokalnej, 
a także w siedzibie Urzędu Miasta w Sokołowie Podlaskim w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie 
ogłoszeń. 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

      Burmistrz Miasta  

(-) Bogusław Karakula 


