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ZARZĄDZENIE Nr 1887/2020 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

z dnia 10.08.2020 r. 
«TableEnd:SzablonAktyKierowania» 

 

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu ofert na realizację w 2020 roku 

programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień ochronnych przeciw grypie po 

65 roku życia”, określonego w Miejskim Programie Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 

2019-2021” oraz określenia wymagań, kryteriów i zasad wyboru realizatorów oraz 

środków finansowych na jego realizację. 

 
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), 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. 48 ust. 1 i ust. 5, art. 48b ust. 1, ust. 2-4 i ust. 6 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1373, 1394, 1590, 1694, 1726, 1818, 1905, 2020, 2473, z 2020 r. poz. 695, 945) oraz uchwały nr VI/106/19 

Rady Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia 

„Zdrowy Kraków 2019-2021” zarządza się, co następuje:  

 

 

§ 1. Postanawia się ogłosić i przeprowadzić konkurs ofert na realizację w 2020 roku 

programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień ochronnych przeciw grypie po 65 roku 

życia”, określonego w Miejskim Programie Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2019-2021”. 

  

§ 2. Ogłoszenie o konkursie ofert, które zawiera w szczególności opis zlecanego  

do realizacji programu polityki zdrowotnej, formularz ofertowy, wymagania stawiane 

oferentom, kryteria i zasady wyboru realizatorów programu polityki zdrowotnej, stanowi 

załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 3. 1. Planowana wysokość środków publicznych na realizację zlecanego programu 

polityki zdrowotnej wynosi 800 000 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100). 

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1 zostały ujęte w planie finansowym Urzędu 

Miasta Krakowa na rok 2020, Dz. 851, Rozdz. 85149, § 4280, zadanie nr SZ/RPZ/02, nazwa 

zadania: „Realizacja i sprawozdawczość programów polityki zdrowotnej” (GWSMK)  

w wysokości 800 000 zł. 

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej  

i Zdrowia. 

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


