UCHWAŁA NR XVII/109/2015
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 21 grudnia 2015 r.
zmieniająca Uchwałę Nr VII/32/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia
Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciw bakteriom
meningokokowym serogrupy C
Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 5 oraz art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 1 i 4, art. 48 ust. 1 i ust. 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 581) oraz Uchwały Nr VII/32/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie przyjęcia Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciw
bakteriom meningokokowym serogrupy C
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do Uchwały Nr VII/32/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie
przyjęcia Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciw
bakteriom meningokokowym serogrupy C, na wniosek Realizatorów Programu, pkt VII "Okres realizacji
Programu" otrzymuje brzmienie:
„Program będzie realizowany w okresie od kwietnia 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Krzysztof Klonek
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UZASADNIENIE
Do zadań własnych gminy wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 581) należy
m.in. opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z
rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy.
Rada Miejska w Toszku podjęła Uchwałę Nr VII/32/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie
przyjęcia Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciw
bakteriom meningokokowym serogrupy C. Programem zostały objęte dzieci urodzone w roku 2010. Czas
realizacji Programu został ustalony na okres od kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. W/w Uchwała
w

pkt

VII

zakłada

możliowść

przedłużenia

terminu

zakończenia

szczepień

na

wniosek

Realizatora/Realizatorów Programu. O przedłużenie terminu realizacji Programu zwrócił się Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Usług Medycznych AA "Rememdium" Awramienko Spółka jawna
z siedzibą przy ul. Paderewskiego 11, 44-120 Pyskowice oraz B. Błaszczyńska i E. Kołodziej Spółka
Partnerska Lekarzy z siedzibą przy ul. Górnośląskiej 1, 44-180 Toszek, wnioskujący, aby termin realizacji
Programu przedłużyć do dnia 30 kwietnia 2016 r. Jako przyczynę Realizator Programu: B. Błaszczyńska i
E. Kołodziej

Spółka Partnerska Lekarzy z siedzibą przy ul. Górnośląskiej 1, 44-180 Toszek, podał

wzmożony okres zachorowań pacjentów, co uniemożliwia przeprowadzenie szczepienia i zakończenie
realizacji Programu z dniem 31 grudnia 2015r.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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