
UCHWAU Nr 293/XXV111/2016 

RADY MlEJSKlEJ w SEROCKU 

z dnia 19 grudnia 2016 r. 

w s~rawie ~rzviecia do realizacii Pronramu ~o l i t vk i  zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej 
mieszkaricow Miasta i Gminy Serock na lata 2017-2019 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w zwiazku z art. 7 ust. 1   kt 5 ustawv z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz.446 ze zm.), oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 48 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2004r. o iwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze irodkow publicznych 
(Dz. U. z 2016r., poz. 17932 poin. zm.) Rada Miejska w Serocku uchwala, co nastepuje: 

Przyjmuje siq do realizacji na lata 2017 - 2019 profilaktyczny program polityki zdrowotnej - 
w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkaric6w Miasta i Gminy Serock na lata 2017-2019, 
stanowiqcy zatqcznik do niniejszej uchwaty. 

Przewiduje siq przeznaczenie na realizacje profilaktycznego programu polityki zdrowotnej, 
o ktorym mowa w 91  w budiecie Miasta i Gminy Serock oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Miasta i Gminy Serock na lata 2017 - 2019 irodkow finansowych w kwotach: 

I) 30.000 zt. (trzydzieici tysiecy ztotych) na rok 2017, 
2) 30.000 zt. (trzydzieici tysiecy ztotych) na rok 2018, 
3) 30.000 zt. (trzydzieici tysiqcy ztotych) na rok 2019. 

Wykonanie uchwaty powierza siq Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjqcia. 



Uzasadnienie 

Do zadan dasnych gminy w zakresie zapewnienia rownego dostepu do Jwiadczen opieki 
zdrowotnej naleiy w szczegolnoJci opracowywanie i realizacja oraz ocena efektow programow 
polityki zdrowotnej wynikajqcych z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia 
mieszkaricow gminy. Niniejsze obowiqzki wynikajq w szczegblnoSci z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym oraz z art. 7 ust. 1 pkt I ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. 
o Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Jrodkow publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 
17932 p6in. zm.). Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Jwiadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze Jrodkdw publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 17932 poin. zm.) programy 
polityki zdrowotnej mogq opracowywad, wdraiad, realizowad i finansowat ministrowie oraz 
jednostki samorzqdu terytorialnego. 

Zgodnie z art. 48a. ust. 1. ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Swiadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze Srodkow publicznych jednostka samorzqdu terytorialnego sporzqdza 
projekt programu polityki zdrowotnej na podstawie map potrzeb zdrowotnych. Projekt programu 
polityki zdrowotnej jest przekazywany do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 
AOTMiT) w celu jego zaopiniowania. Projekt ww. programu polityki zdrowotnej przekazano do 
AOTiMT pismem z dnia 5 sierpnia 2016r. (znak: RMP.0053.45.2016) celem zaopiniowania. W dniu 
14 paidziernika 2016r. do Urzedu Miasta i Gminy Serock wptyneto pismo AOTiMT (znak: 
BP.421.193.2016.KW) informujqce, i i  ww. program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji 
leczniczej mieszkaric6w Miasta i Gminy Serock zostat pozytywnie zaopiniowany. 

Realizator ww. programu polityki zdrowotnej zostanie wytoniony w drodze otwartego 
konkursu ofert zgodnie z ww. ustawq z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Jwiadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze Srodkow publicznych. 






















































