UCHWAŁA NR XII/214/2019
RADY GMINY LUZINO
z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XLV/504/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2014 r. w sprawie
przyjęcia gminnego programu zdrowotnego pod nazwą
„Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Luzino na lata 2015 – 2019”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1696, 1815) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 48 ust. 1 i art. 48a
ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1373, z późn. zm.1))
Rada Gminy Luzino,
uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały nr XLV/504/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2014 r.,
stanowiącym „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Luzino na lata 2015 – 2019” wprowadza
się następujące zmiany:
1) zmienia się tytuł programu, który po zmianie otrzymuje brzmienie: „Program przeciwdziałania rakowi szyjki
macicy w Gminie Luzino, styczeń 2015 – 30 kwiecień 2020”;
2) w pkt II.4. programu, dotyczącego dostępnych szczepionek, dodaje się ósmy akapit
o następującej treści: „W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie szczepień,
szczepionką dwuwalentną lub czterowalentną dopuszcza się możliwość wyboru innego produktu leczniczego,
spełniającego założenia programu oraz wykonanie szczepień według zaleceń producenta przy uwzględnieniu
możliwości finansowych budżetu gminy.”
3) zmienia się ppkt 1 lit. „e” III punktu programu, dotyczącego celów programu, który po zmianie otrzymuje
brzmienie: „2006 nastąpi poprzez dwukrotne podanie szczepionki w określonym czasie, w schemacie 0-6-12
miesięcy tj. pierwszej szczepionki w roku 2019, a drugiej w terminie do 30 kwietnia 2020 r.”;
4) w pkt IV programu, dotyczącym sposobu realizacji i finansowania programu:
a) w akapicie drugim zmienia się ppkt 5, który po zmianie otrzymuje brzmienie: „2006 w roku 2019 w liczbie
89”;
b) w akapicie trzecim zmienia się ppkt 4, który po zmianie otrzymuje brzmienie: „wykonaniu pełnego cyklu
szczepień, obejmującego trzykrotne podanie szczepionki w określonym czasie dla dziewcząt z rocznika
2002, 2003, 2004, 2005 oraz obejmującego dwukrotne podanie szczepionki w określonym czasie dla
dziewcząt z rocznika 2006”;
c) po akapicie trzecim dodaje się akapit czwarty w brzmieniu: „Planowany szacunkowy koszt cyklu szczepienia
jednej osoby z rocznika 2006 dwoma dawkami szczepionki stanowi kwotę 800 zł. Koszt ten obejmuje zakup
szczepionki, koszt kwalifikacji do szczepienia oraz koszt akcji informacyjno – edukacyjnej. Szacunkowa
wartość całkowita cyklu szczepień wyniesie 71.200,00 zł, z tym, że kwota w wysokości 36.000,00 zł,
została zabezpieczona w budżecie na rok 2019, a pozostała kwota w wysokości 35.200,00zł na rok 2020.
Sprawozdanie z realizacji zadania, w zakresie rocznika 2006 nastąpi w terminie do dnia 15 maja 2020 r.;
d) dotychczasowy akapit czwarty i piąty, staje się odpowiednio akapitem – piątym i szóstym;
e) piąty wers, piątego akapitu otrzymuje brzmienie: „Program będzie realizowany w okresie od stycznia do
grudnia każdego roku, z wyjątkiem rocznika dziewcząt 2006, którego realizacja zakończy się w terminie do
30 kwietnia 2020 r.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Luzino.

1) Dalsze

zmiany opublikowano w Dz. U. z 2019r. poz. 1078, 1394, 1590, 1694, 1726, 1905
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Bartłomiej Formela
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