
Uchwała Nr XXIX /140 / 2005
Rady Gminy Cisek

z dnia  25  kwietnia 2005r.

w sprawie wieloletniego programu bada� profilaktycznych.

Działaj�c na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703) Rada Gminy Cisek
uchwala, co nast�puje:

§ 1

W latach 2005 – 2009 Gmina Cisek zorganizuje i sfinansuje nast�puj�ce badania
profilaktyczne, z których b�d� mogli skorzysta� nieodpłatnie mieszka�cy Gminy:
1) badania mamograficzne,
2) badania raka szyjki macicy,
3) badania wad postawy u uczniów szkół podstawowych,
4) badania chorób tarczycy,
5) badania chorób gruczołu krokowego,
6) badania astmy oskrzelowej u dzieci,
7) badania astmy oskrzelowej u dorosłych,
8) badania raka jelita grubego,
9) badania osteoporozy,
10) badania chorób serca i układu kr��enia,
11) badania jaskry.

§ 2

Na sfinansowanie bada�, o których mowa w ust. 1, przeznaczone zostan� w poszczególnych
latach okresu  2005 – 2009r. nast�puj�ce kwoty:
1) w 2005r. -  30.000,- zł,
2) w 2006r. -  30.000,- zł,
3) w 2007r. –  30.000,-zł,
4) w 2008r  -  30.000,- zł,
5) w 2009r  -  32.000,- zł,
tj. ł�cznie kwota 152.000 zł.

§ 3

Rodzaje bada� profilaktycznych organizowanych w poszczególnych latach okresu 2005 –
2009, kategorie osób podlegaj�cych tym badaniom oraz kwoty �rodków na sfinansowanie
poszczególnych bada� organizowanych w danym roku okre�la Wójt Gminy w corocznych
zarz�dzeniach, których projekty podlegaj� zaopiniowaniu przez wła�ciw� komisj� Rady
Gminy.
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§ 4

Badania profilaktyczne, o których mowa w § 1, zlecane b�d� publicznym i niepublicznym
zakładom opieki zdrowotnej w trybie okre�lonym w odr�bnych przepisach.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała stanowi integraln� cz��� Gminnej Strategii Rozwi�zywania Problemów
Społecznych ze szczególnym uwzgl�dnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i
rozwi�zywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin
z grup szczególnego ryzyka dla gminy Cisek na lata 2005-2015 podj�tej Uchwał�
XXVI/120/2005 Rady Gminy Cisek dnia 31 stycznia 2005r.

§ 7

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia.

Przewodnicz�cy
Rady Gminy Cisek

/-/ Paweł Ryborz


