
 

          

UCHWAŁA NR XXVII/181/2021 

RADY GMINY ZAWONIA 

z dnia 27 maja 2021 r. 

 

 

w sprawie przyjęcia w Gminie Zawonia programu polityki zdrowotnej pod nazwą:  
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka 

ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18 w Gminie Zawonia na lata 2021-2023 

 

 

 Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 48 

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

finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1398 z późn. zm.), 

Rada Gminy Zawonia uchwala się co następuje: 

 

§ 1. 

 

Przyjmuje się do realizacji w Gminie Zawonia program zdrowotny pod nazwą: Program 

polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) 

typu 6, 11, 16, 18 w Gminie Zawonia na lata 2021-2023, który stanowi załącznik do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia



 

Uzasadnienie 

 

Do zadań własnych gminy należą m.in. zadania w zakresie ochrony zdrowia,                             

a w szczególności opracowanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych dla 

jej mieszkańców, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o  świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1398, 

z późn. zm.). 

 

Programy polityki zdrowotnej, zgodnie z art. 48 ust. 3 wskazanej ustawy, dotyczyć mają               

w szczególności: 

1) ważnych zjawisk epidemiologicznych; 

2) innych niż określone w pkt 1 istotnych problemów zdrowotnych dotyczących całej lub 

określonej grupy świadczeniobiorców przy istniejących możliwościach eliminowania 

bądź ograniczania tych problemów; 

3) wdrożenia nowych procedur medycznych i przedsięwzięć profilaktycznych. 

 

Projekt programu został opracowany według wzoru wskazanego w rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia  z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej, wzoru 

raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej oraz sposobu sporządzenia 

projektu programu polityki zdrowotnej i raportu końcowego z realizacji programu polityki 

zdrowotnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2476). Jednocześnie Gmin Zawonia złożyła w Agencji 

Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, oświadczenie o jakim o którym mowa w art. 

48aa ust. 11 ustawy o  świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków 

publicznych – stąd  w pełni uprawnionym jest rozpoczęcie wdrożenia, realizacji i 

finansowania przyjmowanego programu polityki zdrowotnej.  

 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 
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