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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA MYSŁOWICE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie przyjęcia do realizacji w latach 2022-2023  w niezmienionej formie programu polityki 
zdrowotnej pn. ,,Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) 

w mieście Mysłowice na lata 2015-2020" w celu jego kontynuacji. 

Na podstawie art.12 pkt. 11 i art. 92 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022r, poz. 528),  oraz art. 8 pkt. 1, art. 48ab 

ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1285 z późn. zm.) 

Rada Miasta Mysłowice 
uchwala: 

§ 1. Przyjmuję się do realizacji w latach 2022 - 2023 w niezmienionej formie program polityki 

zdrowotnej pn. ,,Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w mieście 

Mysłowice na lata 2015-2020" w celu jego kontynuacji. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Mysłowice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Prezydent Miasta Mysłowice  
(-) Dariusz Wójtowicz 
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z art 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art. 8 pkt. 1 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych realizacja programu wymaga jego przyjęcia. Ponieważ w budżecie miasta zabezpieczono środki 

na kontynuację programu podjęcie tej uchwały jest niezbędne do jego realizacji. Program został pozytywnie 

zaopiniowany przez Agencję Oceny Technologii aMedycznej i Taryfikacji i był realizowany w mieście 

Mysłowice w latach 20215-2020.  Zgodnie z art. 48ab ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych kontynuacja programu, który uzyskał pozytywną opinię Agencji 

OcenyTechnologii Medycznej i Taryfikacji nie wymaga ponownego opiniowania. 

 

 I Zastępca Prezydenta Miasta Mysłowice  

(-) Wojciech Chmiel 
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