UCHWAŁA Nr 302/V/10
Rady Miasta Józefowa
z dnia 11 marca 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia profilaktycznego programu
edukacyjno-społecznego pn. „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy
w Mieście Józefowie”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku
z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008 Nr 164, poz. 1027
z późn. zm.) oraz art. 55 ust. 1 pkt.1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r.
o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.) - Rada
Miasta Józefowa uchwala, co następuje:
§1
W uchwale Nr 213/V/09 Rady Miasta Józefowa z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie
uchwalenia profilaktycznego programu edukacyjno-społecznego pn. „Program
przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Mieście Józefowie” i załączniku do uchwały
wprowadza się następujące zmiany:
1) §2 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§2 Przyznaje się dotację budżetową na rok 2010 dla Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Józefowie na realizację
profilaktycznego programu, o którym mowa w § 1 w kwocie 65.000,00 zł (słownie:
sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych)”.
2) W Załączniku do uchwały § 2 ust 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) W pierwszym roku obowiązywania programu działaniem zostaną objęte
dziewczęta w wieku gimnazjalnym, zameldowane na terenie miasta Józefowa. Do
programu zostanie zaproszonych około 140 dziewcząt. Natomiast w każdym
kolejnym roku będzie to już tylko jeden rocznik dziewcząt, z pierwszych klas
gimnazjalnych – około 60 rocznie”.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Józefowa.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zmiana uchwały podyktowana jest inną kwotą dotacji w budżecie na 2010.
Ww. kwota jest zabezpieczona w pozycji : dział 851, rozdział 85149, § 2560.
Natomiast zmiana załącznika wynika z błędnie podanego rocznika dziewcząt, który
może zostać poddany szczepieniom.

