
PROJEKT 
UCHWAŁA NR  …/..../2017 

RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 
z dnia ……………. 2017 r. 

 

w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej  
„Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców  

Miasta Podkowa Leśna w latach 2018 – 2020” 
 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 48 

ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. Uchwala się do realizacji w latach 2018-2020 program polityki zdrowotnej                          

pn. „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Miasta 

Podkowa Leśna w latach 2018 – 2020” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    /Z wyłączeniem załącznika/                                    

Radca prawny 

/-/ 

Agnieszka Przybylska 

Wa-8424 

 

 



UZASADNIENIE 

do projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej 

„Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców  

Miasta Podkowa Leśna w latach 2018 – 2020” 

 

 

Projekt uchwały dotyczy programu szczepień przeciw grypie skierowany do mieszkańców 

Miasta Podkowa Leśna w wieku powyżej 60 roku życia (biorąc pod uwagę rok urodzenia).  

Projekt programu został skorygowany zgodnie z wnioskami Komisji Kultury, Oświaty                     

i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 25 września 2017 r. o wyrównanie 

wieku uprawnionych do 60 lat, pochodnych od tej zmiany oraz okres obowiązywania 

programu od 2018 r.  

W Podkowie Leśnej akcje szczepień ochronnych przeciw grypie dla tej grupy wiekowej 

Mieszkańców wykonywane są od kilku lat, jednak nie było programu dotyczącego tych 

działań. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych zaleca gminom tworzenie programów i realizowania ich z własnych 

środków budżetowych.  

Program zyskał pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji            

w Warszawie (Nr 195/2017 z dn. 17.08.2017 r.). 

 

 

   Burmistrz Miasta Podkowa Leśna 

  /-/ 

 Artur Tusiński 

 


