
Projekt

UCHWAŁA NR ..............................

RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia .............................. 2016 r.

w sprawie  udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Oleckiemu na realizację projektu pn. „Profilaktyka raka szyjki 
macicy na lata 2009-2020”

Na podstawie art. 10 ust. 2 , art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r., 
poz. 15151)), w związku z art. 216 ust.2 pkt 5 oraz art.220 ust.1 i 2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.2))  Rada Miejska w Olecku uchwala co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Olecko pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu na realizację projektu pn. „Profilaktyka 
raka szyjki macicy na lata 2009-2020”.

§ 2. Pomoc  finansowa, o której mowa w §1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy 
Olecko na rok 2016 w wysokości 33.617,50 zł (słownie złotych: trzydzieści trzy tysiące sześćset siedemnaście 50/100 ).

§ 3. Warunki przekazania środków oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia zostaną określone w odrębnej umowie 
zawartej między Gminą Olecko a Powiatem Oleckim.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Sobczak

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015 r. poz. 1045, 1890.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 

1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150.
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Uzasadnienie

Powiat Olecki realizuje projekt pn. „Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009 -2020”.

Profilaktyką w ramach programu zostaną objęte dziewczęta w wieku 14 lat z gminy Olecko. Szczepienie szczepionką
czterowalentną jest ukierunkowane na profilaktykę przeciwdziałania czynnikom ryzyka m.in. raka szyjki macicy. Cykl
szczepień będzie się składać z 3 dawek podawanych odpowiednio w 0, 2, i 6 miesiącu.

Osobą decyzyjną będą rodzice lub opiekunowie prawni dziewcząt, którzy przed przystąpieniem do programu zobowiązani
będą podpisać zgodę na szczepienie. Na terenie gminy Olecko figuruje 113 dziewcząt rocznika 2002. Przewidywany w 2016
r. koszt zakupu szczepionki dla 1 osoby wynosi 375 zł. Na całkowity koszt składa się koszt zakupu szczepionki oraz koszt
usługi. Powiat planuje zrealizować 30% kosztów, natomiast gmina 70%.
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