
 
 

Uchwała Nr 42/XXIV/08 
Rady Miejskiej w Cieszanowie 

z dnia 25 czerwca 2008 r. 
 
 
 
w sprawie przystąpienia Gminy Cieszanów do Polskiego Projektu 400 Miast. 
 
 
 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. (Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 
2135) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)  
 

Rada Miejska w Cieszanowie 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 
 
Gmina Cieszanów przystępuje do programu pod nazwą „Polski Projekt 400 Miast”, który 
realizowany jest w zakresie redukcji ryzyka zawałów serca i udarów mózgu wśród 
mieszkańców małych miast i wsi w Polsce. 
 
 

§ 2 
 
Na koordynatora programu powołuje się Panią Barbarę Broź, która będzie upowaŜniona do 
kontaktów z realizatorami projektu. 
 
 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów. 
 
 

§ 4 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Cieszanów do 
Polskiego Projektu 400 Miast: 
 
Polski Projekt 400 Miast jest jednym z największych programów profilaktyki chorób 
sercowo-naczyniowych w Europie. Aktualna edycja jest drugą z kolei. Podobnie jak pierwsza 
– jest finansowana ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu 
Profilaktyki Chorób Sercowo-Naczyniowych POLKARD 2006-2008.  
W ramach programu zostaną zorganizowane bezpłatne badania profilaktyczne dla mieszkanek 
gminy Cieszanów tj. mammografia (dla kobiet od 50-69 lat) i cytologia (dla kobiet od 25-59 
lat).W przypadku wykrycia choroby nowotworowej u kobiety Fundacja SOS śycie sprawuje 
dodatkową opiekę i wsparcie psychologiczne, konsultacyjne w procesie leczenia. 
Zadania gminy uczestniczącej w projekcie: 
- pomoc w rozpowszechnieniu informacji o badaniach na terenie gminy poprzez rozwieszenie 
plakatów i ulotek oraz doręczenie do kobiet imiennych zaproszeń na badania, 
przygotowanych przez fundację 
- nawiązanie współpracy z proboszczami wszystkich parafii w celu zagwarantowania 
odczytania informacji o badaniach podczas ogłoszeń duszpasterskich 
pomoc w sprawnym i skutecznym zainstalowaniu (25 lipca) i odinstalowaniu (30 lipca) 
cytomammobusu przez elektryka 
- zapewnienie transportu naczepy cytomammobusu ciągnikiem siodłowym i pokrycie kosztu 
transportu w dniu 25 lipca z Narola do Cieszanowa o godz. 17.00 
- wytypowanie osoby do kontaktu i współpracy z ramienia gminy 
- dodatkowa pomoc przy sprawnej rejestracji kobiet w dniach przeprowadzania badania 
- ustalenie miejsca wydawania wyników badań dostarczonych przez fundację  
zapewnienie noclegów oraz wyŜywienia 2 osobom personelu medycznego w dniach 28/29, 
29/30. 
W przeprowadzonych w 2006 r. badaniach o podobnym charakterze skorzystało z gminy 
Cieszanów ogółem 358 kobiet, w tym: 
- 253 osoby – skryning mammograficzny  
- 105 osób – skryning cytologiczny. 
Ogółem wykryto 43 zmiany łagodne i 2 podejrzane. 


