
UCHWAŁA NR L/669/2018
RADY GMINY LUBICZ

z dnia 7 września 2018 r.

w sprawie dofinansowania w 2018 roku programu polityki zdrowotnej pn ,,Kujawsko-Pomorski 
Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej”

Na podstawie art.7 ust.1 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., 
poz.994 z późn.zm.) oraz art.48c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018r., poz.1510 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W związku z przystąpieniem Gminy Lubicz do realizacji programu polityki zdrowotnej pn. 
„Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej”, opracowanego 
przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, udziela się z budżetu Gminy Lubicz na 2018 rok dotacji celowej 
w wysokości 3000,- zł, realizatorowi przedmiotowego programu.

2. Realizator programu – Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Chełmży – został wyłoniony przez Województwo 
Kujawsko-Pomorskie.

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji celowej i zasady rozliczenia środków określone zostaną 
w umowie zawartej pomiędzy realizatorem programu, wybranym w drodze konkursu ofert, a Gminą Lubicz.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 65 ust.1 
Statutu Gminy Lubicz.
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Uzasadnienie

Stosownie do art.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz. U. z 2018r. poz.1510 z późn. zm.) opracowywanie i realizacja programów
polityki zdrowotnej należy do zadań własnych gminy. Powyższa ustawa w art. 48c przewiduje również
możliwość dofinansowania programów polityki zdrowotnej opracowanych przez inne jednostki.

Gmina Lubicz przystępuje do realizacji programu polityki zdrowotnej przygotowanego przez
Województwo Kujawsko-Pomorskie pn. ”Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku
Tętniaka Aorty Brzusznej”. Termin realizacji Programu ustalono od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert na
realizatorów Programu do dnia 14 grudnia 2018r. Celem programu jest między innymi zwiększenie
wczesnej wykrywalności tętniaka aorty brzusznej oraz zmniejszenie śmiertelności związanej z pękniętym
tętniakiem aorty brzusznej. Programem zostaną objęci mężczyźni w wieku 65-74 lat, palący papierosy
i zamieszkujący na terenie gminy Lubicz. Zadaniem Gminy będzie prowadzenie kampanii medialnej
w uzgodnieniu z Województwem, nabór uczestników programu i pokrycie kosztów przeprowadzenia badań
diagnostycznych dla 75 mężczyzn Gminy w 50%, tj. w wysokości 3 000,- zł.

Realizatora programu wyłoniono w drodze konkursu ofert. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
uchwałą nr 32/1586/18 z dnia 22 sierpnia 2018 roku rozstrzygnął uzupełniający konkurs ofert na wybór
w 2018 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. ,,Kujawsko-Pomorski Program Badań
Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej” Na realizatora programu dla gminy Lubicz wybrano
Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Chełmży ul. Szewska 23, 87-140 Chełmża.
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