WÓJT GMINY JABLONNA
05-110 Jabłonna
ul. Modlińska 162

W.0050.1.2017
Zarządzenie

nr 1/2017

Wójta Gminy Jabłonna
z dnia 2 stycznia 2017 r.

Zarządzenia

w sprawie zmiany
2016 r. w sprawie

ogłoszenia

Jabłonna

nr 156/2016 Wójta Gminy

z dnia 22 grudnia

otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów Gminnego

Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia na rok 2017

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
(Dz.U.2016.446 z
2004r. o

późno

o

działalności

Rady Gminy

późno

opieki zdrowotnej finansowanych ze

późno

Uchwały

Nr XXVIII/276/2016

z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie

przyjęcia

Gminnego Programu

§ 1.W Zarządzeniu Nr 156/2016 Wójta Gminy

zarządzam

Jabłonna

co

następuje:

z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie

otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów Gminnego Programu Profilaktyki

i Promocji Zdrowia na rok 2017, wprowadza
1)

publicznych

zm.) oraz

Profilaktyki i Promocji Zdrowia na lata 2017-2018,

ogłoszenia

środków

zm), art 114 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku

leczniczej (Dz.U.2016.1638 z

Jabłonna

gminnym

zm.), art. 7 pkt. 1, art. 8 pkt. 1 oraz art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia

świadczeniach

(Dz. U .2016.1793 z

samorządzie

Załącznik

nr 1 do

Wysokość środków

się następujące

powyższego zarządzenia,

zmiany:

pkt. II Przedmiot konkursu ppkt.

planowanych na realizację programu otrzymuje brzmienie:

Zadanie 1: "Kwota przeznaczona na realizację zadania.: 35 900,00"
Zadanie 2.1 - "Kwota przeznaczona na realizację zadania.: 51 880,00"
Zadanie 2.2 - "Kwota przeznaczona na realizację zadania.: 51 880,00"
2)

Załącznik

"

nr 4 do

Podstawę

powyższego zarządzenia

do przekazania środków

VAT wystawiona na
każdego miesiąca.

Z

stanowić będzie prawidłowo sporządzona

Zamawiającego

faktura

przez Realizatora Programu w terminie do 10

wyjątkiem miesiąca

realizacji programu, fakturę należy

§ 7 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

złożyć

grudnia w którym

następuje zakończenie

do 22 grudnia 2017 r. "
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