Uchwała Nr XXVIII/307/09
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 24 lutego 2009r.
w sprawie przyjęcia Programu osłonowego z zakresu pomocy osobom
zagrożonym zachorowalnością na wybrane typy chorób.
Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz.1367) uchwala się, co
następuje:
§ 1.
Przyjmuje się Program osłonowy z zakresu pomocy osobom zagrożonym zachorowalnością
na wybrane typy chorób, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard Szczeciński.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały XXVIII/307/09
Rady Miejskiej w Stargardzie
Szczecińskim
z dnia 24 lutego 2009r.

Program osłonowy z zakresu pomocy osobom zagrożonym zachorowalnością na
wybrane typy chorób.

§ 1.1. Celem głównym Programu osłonowego z zakresu pomocy osobom zagrożonym
zachorowalnością na wybrane typy chorób, w tym, w szczególności na grypę, wirusowe
zapalenie wątroby typu B oraz raka szyjki macicy, zwanego dalej Programem, jest ochrona,
poprzez zapewnienie dostępu do szczepień profilaktycznych, osób zagrożonych
zachorowalnością na wskazane choroby.
2. Cele szczegółowe Programu obejmują:
1) zmniejszenie się liczby osób, w tym w szczególności dzieci i osób starszych, chorujących
na określone choroby,
2) uniknięcie powikłań będących skutkiem przebytych chorób, prowadzących
niejednokrotnie do niepełnosprawności,
3) zmniejszenie liczby świadczeń z pomocy społecznej, w szczególności zasiłków na zakup
leków, lub z tytułu niepełnosprawności wywołanej powikłaniami pochorobowymi.
§ 2. Program kierowany jest do mieszkańców Stargardu Szczecińskiego:
1) dzieci do lat 5 i osób powyżej 60 roku życia – w przypadku szczepień przeciw grypie,

2) osób przygotowujących się do zabiegów operacyjnych – w przypadku szczepień przeciw
wirusowemu zapaleniu wątroby typu B,
3) dziewczynek w 12 roku życia – w przypadku szczepień przeciw rakowi szyjki macicy.
§ 3. Realizatorem programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie
Szczecińskim.
§ 4. Pomoc w ramach Programu będzie udzielana w formie finansowej w postaci
zasiłku celowego na zakup szczepień profilaktycznych przeciw:
1) grypie,
2) wirusowemu zapaleniu wątroby typu B,
3) rakowi szyjki macicy.
§ 5.1. Osoby, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2 mogą uzyskać w ramach Programu
pomoc na pokrycie kosztów szczepienia, jeśli dochód na osobę w gospodarstwie domowym
nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ze zmianami), zwanego dalej
kryterium dochodowym.
2. Osoby, o których mowa w § 2 pkt 3 mogą uzyskać w ramach Programu pomoc
w wysokości:
1) 100 % kwoty na pokrycie kosztów szczepienia – jeśli dochód na osobę w gospodarstwie
domowym nie przekracza 100 % kryterium dochodowego,
2) 95 % kwoty na pokrycie kosztów szczepienia - jeśli dochód na osobę w gospodarstwie
domowym stanowi powyżej 100% do 120 % kryterium dochodowego,
3) 85 % kwoty na pokrycie kosztów szczepienia - jeśli dochód na osobę w gospodarstwie
domowym stanowi powyżej 120% do 150 % kryterium dochodowego,
4) 70 % kwoty na pokrycie kosztów szczepienia - jeśli dochód na osobę w gospodarstwie
domowym stanowi powyżej 150% do 200 % kryterium dochodowego,
5) 50 % kwoty na pokrycie kosztów szczepienia - jeśli dochód na osobę w gospodarstwie
domowym stanowi powyżej 200% do 250 % kryterium dochodowego.
§ 6. Osobom, o których mowa w § 2 udziela się pomocy w ramach Programu
na podstawie wniosku oraz dokumentów potwierdzających sytuację materialną a także
innych niezbędnych zaświadczeń bądź dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
ubiegania się o pomoc, np. dokumentu potwierdzającego konieczność odbycia zabiegu
operacyjnego, złożonych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie
Szczecińskim.
§ 7.1. Decyzję o przyznaniu, bądź odmowie przyznania zasiłku celowego
na całkowite bądź częściowe pokrycie kosztów związanych z zakupem szczepień
profilaktycznych
wydaje
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w Stargardzie Szczecińskim.
2. Wydanie decyzji poprzedza przeprowadzenie wywiadu środowiskowego.
§ 8. Analizy, mającej na celu ocenę efektywności Programu, dokonywać będzie
Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim między innymi w
drodze zbierania i interpretacji danych:

1) przekazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej po zakończeniu każdego roku
budżetowego, w szczególności dotyczących liczby osób korzystających z Programu,
z podziałem na kryterium dochodowe oraz z pogrupowaniem na poszczególne
szczepienia profilaktyczne, tj. przeciw:
a) grypie,
b) wirusowemu zapaleniu wątroby typu B,
c) rakowi szyjki macicy,
2) uzyskiwanych z Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej oraz
Zachodniopomorskiego Centrum Organizacji i Promocji Zdrowia.
§ 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Programie stosuje się przepisy
ustawy, o której mowa w § 5 ust. 1.

