UCHWAŁA NR II/16/18
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 13 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Profilaktyki
oraz Uzdrowiskowej Rady Miasta Krakowa.
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 47 ust. 1 i 2 Statutu Miasta Krakowa (tekst jednolity:
Dz. Urz. Woj. Małop. z 2014 r. poz. 6525 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Powołuje się Komisję Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskową Rady Miasta Krakowa.
§ 2. Ustala się następujący przedmiot działania Komisji:
1) profilaktyka zdrowotna ze szczególnym uwzględnieniem chorób układu krążenia i chorób
onkologicznych, promocja zdrowego trybu życia, a zwłaszcza zapobieganie uzależnieniom,
zapobieganie chorobom zakaźnym, stan sanitarny miasta, ochrona zdrowia dziecka od poczęcia,
patologie i choroby społeczne,
2) organizacja ochrony zdrowia, monitorowanie zakładów opieki zdrowotnej (w tym szpitali
miejskich) w zakresie podstawowej opieki medycznej, specjalistyki i diagnostyki, kontraktowania
usług medycznych, praktyki lekarza rodzinnego, lecznictwa uzdrowiskowego,
3) medycyna szkolna i szczepienia ochronne,
4) zagadnienia rehabilitacji osób niepełnosprawnych (dążenie do wspólnego działania służby
zdrowia, towarzystw społecznych i całego społeczeństwa na rzecz osób niepełnosprawnych),
5) funkcjonowanie aptek,
6) nadzór nad utrzymaniem obiektów przeznaczonych do świadczenia usług medycznych (remonty
i inwestycje),
7) opiniowanie:
a) kandydatów na członków rad społecznych szpitali miejskich,
b) projektu operatu uzdrowiskowego,
c) projektu statutu uzdrowiska lub statutu obszaru ochrony uzdrowiskowej,
d) projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny
wchodzące w skład stref ochronnych,
e) gminnych programów ochrony środowiska,
f) projektów programów zamierzeń inwestycyjnych gminy dotyczących obszaru uzdrowiska oraz
obszaru ochrony uzdrowiskowej,
g) innych projektów uchwał i zarządzeń dotyczących spraw, w których wymagana jest opinia
Komisji.
§ 3. Ustala się następujący skład osobowy Komisji:
Nina Gabryś,
Lech Kucharski,
Rafał Komarewicz,
Anna Prokop - Staszecka,
Bolesław Kosior,
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Józef Jałocha,
Alicja Szczepańska.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa
Sławomir Pietrzyk
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