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ZARZĄDZENIE NR 489/2022  

PREZYDENTA MIASTA KIELCE 

z dnia 23 grudnia 2022 r. 

 

zmieniające Zarządzenie nr 5/2022 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 3 stycznia 2022r. w sprawie zlecenia 

realizacji zadań własnych gminy w zakresie programu polityki zdrowotnej  

pn.: „Program profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata 2021 - 2024”. 

Na podstawie § 3 ust. 11 Zarządzenia Nr 48/2021 Prezydenta Miasta Kielce z 22 lutego 2021 roku w sprawie 

ogłoszenia Konkursu Ofert i powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację programu 

polityki zdrowotnej pn.: „Program profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata 2021-2024”, zarządza się, 

co następuje: 

§ 1. 

W Zarządzeniu nr 5/2022 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 3 stycznia 2022r. w sprawie zlecenia realizacji 

zadań własnych gminy w zakresie programu polityki zdrowotnej pn.: „Program profilaktyki zakażeń 

meningokokowych na lata 2021 - 2024”, zmienionego Zarządzeniem nr 409/2022 z dnia 30 września 2022r. 

oraz Zarządzeniem nr 456/2022 z dnia 24 listopada 2022r., dokonuje się następujących zmian w § 1:  

Treść : „ Zleca się w terminie 03.01.2022-31.12.2022r. realizację programu polityki zdrowotnej pn.: „Program 

profilaktyki zakażeń meningokokowych" u dzieci urodzonych w roku 2020, 2021 oraz 2009 podmiotom 

leczniczym, według poniższego zestawienia”  

Zstępuje się treścią : "Zleca się w terminie 03.01.2022-31.03.2023r. realizację programu polityki zdrowotnej 

pn.: „Program profilaktyki zakażeń meningokokowych" u dzieci urodzonych w roku 2020, 2021 i 2022 oraz 

2009 i 2010 podmiotom leczniczym, według poniższego zestawienia"  

Ponadto dokonuje się zmian w § 1 

1) w tabeli wiersz czwarty określony jako  l.p. 2 w kolumnie trzeciej kwotę 87.100,00 zł zastępuje się kwotą 

93.900,00 zł 

2) w tabeli wiersz dwunasty określony jako l.p. 10 w kolumnie trzeciej kwotę 98.000,00 zł zastępuje się kwotą 

101.400,00 zł. 

3) w tabeli wiersz czternasty określony jako l.p. 12 w kolumnie trzeciej kwotę 84.000,00 zł zastępuje się 

kwotą 92.500,00 zł.  

4) w tabeli wiersz szesnasty określony jako l.p. 14 w kolumnie trzeciej kwotę 122.500,00 zł zastępuje się 

kwotą 144.600,00 zł. 

5) w § 1 w tabeli wiersz dwudziesty kolumna trzecia w pozycji „Razem” kwotę 1.249.500,00 zł zastępuje się 

kwotą 1.290.300,00 zł. 

 

§ 2. 

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom wydziałów: Edukacji, Kultury i Sportu oraz Budżetu 

i Księgowości Urzędu. 

 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


