
ZARZĄDZENIE NR 613/245/21 
BURMISTRZA MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI 

z dnia 10 czerwca 2021 r. 

w sprawie zamknięcia konkursu ofert na wybór realizatora Programu 
Polityki Zdrowotnej „Profilaktyka raka szyjki macicy i innych chorób 

wywołanych przez zakażenie wirusem HPV dla Miasta Mińsk Mazowiecki 
na lata 2021-2022” w  latach 2021-2022 

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 5 i art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), 
art. 48 ust. 1 i art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1398 z późn. zm.) w związku z art. 70³ § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r., poz. 740 z późn. zm.) oraz 
zarządzeniem nr 579/237/21 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 
10 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora 
Programu Polityki Zdrowotnej „Profilaktyka raka szyjki macicy i innych chorób 
wywołanych przez zakażenie wirusem HPV dla Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 
2021-2022”  w latach 2021-2022 oraz powołania Komisji konkursowej – 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ogłaszam  zamknięcie bez dokonania wyboru oferty otwartego konkursu 
ofert na wybór realizatora Programu Polityki Zdrowotnej „Profilaktyka raka szyjki 
macicy i innych chorób wywołanych przez zakażenie wirusem HPV dla Miasta 
Mińsk Mazowiecki na lata 2021-2022” ogłoszonego zarządzeniem nr 579/237/21 
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie 
ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora Programu Polityki Zdrowotnej 
„Profilaktyka raka szyjki macicy i innych chorób wywołanych przez zakażenie 
wirusem HPV dla Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2021-2022” w latach 2021-
2022 oraz powołania Komisji konkursowej, ponieważ na konkurs nie wpłynęła 
żadna oferta. 

§ 2. Zarządzenie o zamknięciu konkursu ofert podaje się do publicznej 
wiadomości poprzez zamieszczenie w: 

1) Biuletynie Informacji Publicznej; 

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki; 

3) na stronie internetowej Miasta Mińsk Mazowiecki. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Mińskiego Centrum 
Profilaktyki. 
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§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Burmistrz Miasta 
 
 

Marcin Jakubowski 
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