Projekt
z dnia 9 czerwca 2022 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU
z dnia .................... 2022 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemuna realizację
zadania„Zaszczepienie populacji rocznika 2016 przeciwko meningokokom typu C”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oaz art. 216 ust.2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)
§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Kluczbork pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu
z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z zaszczepieniem populacji rocznika 2016 przeciwko
meningokokom typu C.
§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze
środków budżetu na 2022 rok, w wysokości 25.000,00 zł.
§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenia i zasady rozliczenia
środków określone zostaną w umowie, pomiędzy Gminą Kluczbork a Powiatem Kluczborskim.
Do zawarcia umowy upoważnia się Burmistrza Miasta Kluczborka.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kluczborku
Janusz Kędzia
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Uzasadnienie
Zadaniem własnym gminy, w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej
jest opracowywanie i realizacja programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb
zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy. Niniejsze obowiązki wynikają w szczególności
z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy
z dnia
8 marca
1990 r.
o samorządzie
gminnym
oraz
z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Gmina podejmuje działania zmierzające do polepszenia stanu zdrowia mieszkańców, za cel priorytetowy
stawiając sobie zdrowie dzieci i młodzieży.
W nawiązaniu do kontynuacji rozpoczętej w 2008 roku corocznej akcji szczepień profilaktycznych
przeciwko meningokokom grupy C dla dzieci w wieku 6-ciu lat, w celu właściwego zabezpieczenia
mieszkańców Naszej Gminy na lata następne podjęto decyzję o zaszczepieniu kolejnego rocznika
znajdującego się w grupie wysokiego ryzyka, a mianowicie dzieci urodzonych w 2016 roku. Szczepienia
profilaktyczne podobnie jak w roku ubiegłym odbędą się jednocześnie we wszystkich gminach Powiatu
Kluczborskiego i pozwolą na właściwe zabezpieczenie w przyszłości populacji dzieci i młodzieży przed
groźnym dla zdrowia i życia zakażeniem meningokokowym.
Mając powyższe na względzie przedkładam Radzie niniejszy projekt uchwały
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