
UCHWAŁA  NR XIV/111/12 
RADY   GMINY   W   WILKOWIE 

z dnia  22 marca  2012 r. 
 
 

w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy z Opolską Fundacją 
Antynowotworową na zorganizowanie kompleksowej opieki  

z zakresu profilaktyki onkologicznej dla mieszkańców Gminy Wilków 
 

 
 
 

Na podstawie art. 6 i art. 7 ust. 1 pkt 5 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca  
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,  
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806,  
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457,  
z 2006 r. Nr 17, poz. 128  i  Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 
r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, 
poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, 
poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) Rada Gminy w Wilkowie uchwala,  
co następuje: 
  

§ 1 
 

Zawrzeć porozumienie o współpracy z Opolską Fundacją Antynowotworową  
na zorganizowanie kompleksowej opieki z zakresu profilaktyki onkologicznej  
dla mieszkańców Gminy Wilków. 

 
§ 2 

 
Upoważnia Wójta Gminy Wilków do podpisania przedmiotowego porozumienia. 

 
§ 3 

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilków. 

 
§ 4 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 
 

 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY  

 

                                                                                                                               
Wiesław Kowalczyk 

 
 

 
 



 
Załącznik 
do uchwały Nr XIV/111/12 
Rady Gminy w Wilkowie  
z dnia 22 marca 2012 r. 

 

 
 

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY 
 
 
 

zawarte w dniu ............................................. 2012 r. w Wilkowie pomiędzy:  

Opolską Fundacja Antynowotworową zwaną dalej OFA, reprezentowaną przez: 

- Pana Janusza Patyka – Dyrektora Zarządu OFA 

- Panią Marlenę Kucharz – Główną Księgową 

a 

Gminą Wilków reprezentowaną przez: 

- Pana mgr Bogdana Zdyba – Wójta Gminy Wilków 

 

 

   Zarząd OFA realizując statutowe cele Fundacji polegające m.in. na modelowaniu  

działań profilaktyki onkologicznej na Opolszczyźnie (§ 3 pkt. 1 Statutu) i Gmina 

Wilków wykonując ustawowe zadania własne w zakresie ochrony zdrowia  

art. 6 i art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) postanawiają zorganizować 

kompleksową opiekę z zakresu profilaktyki onkologicznej dla mieszkańców Gminy 

Wilków w 2012 roku. 

 

     § 1. Do  zadań Opolskiej Fundacji Antynowotworowej będzie należało:  

1. Propagowanie profilaktyki onkologicznej wśród mieszkańców:  

1) badań cytologicznych, mammograficznych, usg, PSA, 

2) spotkania z mieszkańcami nt. profilaktyki onkologicznej, 

3) prowadzenie lekcji nt. profilaktyki onkologicznej w klasach gimnazjalnych  

i licealnych,  

4) dystrybucja materiałów propagujących profilaktykę onkologiczną (ulotki, stendy, 

broszury),  

5) organizowanie dowożenia busem do badań cytologicznych i mammografii, 

wykonywanych zgodnie z programami przesiewowymi NFZ, 

6) organizowaniem odpłatnych i nieodpłatnych badań usg na terenie Gminy (jama 

brzuszna, piersi, tarczyca, narząd rodny) – nieodpłatne udostępnienie  

aparatu usg. 

2. Upowszechnienie wśród lekarzy rodzinnych i średniego personelu medycznego 

wiedzy nt. wczesnego wykrywania nowotworów: 

1) zorganizowanie kursu dla lekarzy rodzinnych, 

2) zorganizowanie kursu (szkolenia) dla pielęgniarek szkolnych i POZ. 

 



 

3. Propagowanie, współfinansowanie i współorganizowanie z Gminą Wilków 

profilaktyki pierwotnej:  

1) prowadzenie spotkań z rodzicami, 

2) wybór rocznika do szczepień przeciwko wirusowi HPV, 

3) szczepienia anty HPV, 

4) sfinansowanie szczepień anty HPV ( 3 dawki)  w roku 2012 dla dziewcząt  

z rocznika 1997. 

4. Nadzór merytoryczny nad programem będzie sprawowała dr med. Maria 

Pamucka – Prezes Opolskiej Fundacji Antynowotworowej.  

 

§ 2. Do zadań Gminy będzie należało: 

1. Organizowanie spotkań z mieszkańcami Gminy i uczniami  nt. profilaktyki. 

2. Zapewnienie – nieodpłatnie - odpowiednich pomieszczeń  na ww. spotkania. 

3. Zapewnienie środka transportu do nieodpłatnych badań cytologicznych  

i mammografii (wg potrzeb), przeprowadzanych w gabinetach ginekologicznych  

w Namysłowie i pracowniach mammograficznych w Brzegu lub w Kluczborku. 

4. Ustalenie zasad współpracy z Przychodnią Zdrowia MEDYK – Grupowa 

Praktyka Lekarska w Wilkowie przy ul. Kościelnej 6 w zakresie ww. profilaktyki 

onkologicznej, udostępnienia gabinetu do badań usg, zorganizowanie naboru 

uczestnictwa w kursach (szkoleniach). 

 

§ 3. Sposób realizacji niniejszego porozumienia będzie ustalany przez strony   

w trybie roboczym.  

 

§ 4. Niniejsze porozumienie sporządzone zostaje w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 

 
 
 
 
 
Za Opolską Fundację                                                                     Za Gminę Wilków 
  Antynowotworową 
   
 
                                    
 
 


