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ZarządzenieN r Oss.0050.. . . . .,iCI.0
Burmistrza Miasta Darłowo

zdnia.../;"0.0l,,,.,<_.s.,.,, .,,.2022r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwańego konkursu ofeń na świadczenie usług w zakresie
rehabilitacji teczniczej dla mieszkańców Miasta Darłowa w 2022 r. w wieku powyŻej 60 lat

'1
Na podstawie ań.7 ust. 1 pkt 5 iart.30 ust. ustawy z dnia B marca 1990 r, o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U,z2021r. poz. 1372,zpóżn,zm,), art. 9a,9b iart,4Bb ustawy z dnia 27 sierPnia

2004r.o świadczeniach opieki zdrowotnejfinansowanych ze środkow publicznych (t.j. Dz. U,z 2021 r.
poz, 1285, z późn. zmj orazw związku z Uchwałą nr XLV|/3B0 t2022 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia
4 lutego 2022 roku w sprawie przyjęcia Programu Polityki Zdrowotnej pn. ,,Program zwiększania
+
dostępności do świadczeńgwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej wŚrod seniorow 60
mieszkańcow Miasta Darłowo w 2022 roku" , zarządzam, co następuje:

§ 1.

się

rozstrzygnięcia otwańego konkursu ofeń, ogłoszonego Zarządzeniem
nr OSS.0050,1038.2022 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 14 lutego 2022r. na Świadczenie usług w
zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańcow Miasta Darłowa w 2022 r, w wieku PowYzej 60 lat, w
Dokonuje

formie udzielenia dotacji na jego realizację,

§
z

2

Wykaz podmiotow, ktorych ofeńy zostały wybrane

w

postępowaniu konkursowYm, wraz

przyznanymi kwotami dotacji, stanowi załącznikdo zarządzenia,

Darłowo, BiuletYnie lnformacji
§3,Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Miasta
publicznej Urzędu Miejskiego w Darłowie- zakładka Ogłoszenia Qraz na tablicY ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Darłowie.
Referatu Oświaty i Spraw SPołecznYch.
§ 4. Wykonaniezarządzenia powierzam Kierownikowi
podpisania.
§ 5, Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem

Zup. BURMI
Tbmasz
SEKRETA

Załącznik
do Zarządzenia Nr OSS.0050... ...,.. -...2022
Burmistrza Miasta Darłowo
z

dnia

""2022r,

w zakresie rehabilitacji
Rozstrzygnięcie otwańego konkursu ofeń na świadczenie usług
powyżej 60 lat
leczniczej dla mieszkańców Miasta Darłowa w 2022 r, w wieku

Lp,

ofeńv

Kwota
wnioskowana

Nazwa i adres oferenta

Wysokośc
przvznanej dotacji

DAR-ACTlVE Usługi Fizjoterapeutyczne
,l.

Agata Kapczyńska- Gontarz
ul, M.C. Skłodowskiej 32,

7

50.000,00

50 000,00

6,150 Darłowo

Ogołem

50,000,00

50,000,00
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