
UCHWAŁA NR XXXIX/239/2017 
RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 

z dnia 30 marca 2017 r. 
 
w sprawie: przyjęcia „Strategii potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu 
gnieźnieńskiego na lata 2016-2020”. 
  
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 2, art. 12 pkt. 11, art. 40 ust. 1 i art. 42 ust. 1 ustawy             
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 814 
ze zm.), art. 8 pkt. 1, pkt. 3, pkt. 5  ustawy z dnia 27 sierpnia  2004r.                                    
o świadczeniach  opieki zdrowotnej  finansowanych  ze środków  publicznych  (t. j.  
Dz.   U.   z   2016r.  poz.  1793 ze zm.), Rada Powiatu 
Gnieźnieńskiego postanawia co następuje: 
 

§ 1. 
 

Przyjmuje się „Strategię potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego 
na lata 2016-2020”, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  
 

§ 2. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego. 
 

§ 3. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Przewodniczący Rady Powiatu  
 
 
Dariusz Igliński 



UZASADNIENIE 
DO UCHWAŁY NR XXXIX/239/2017 

RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 
z dnia 30 marca 2017 r. 

 
 
Zgodnie z art.  8   pkt.  1, pkt. 3, pkt. 5  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2004r.                        
o świadczeniach  opieki zdrowotnej  finansowanych  ze środków  publicznych  
stanowiącym, iż opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów polityki 
zdrowotnej wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia 
mieszkańców powiatu jest zadaniem własnym powiatu. W celu realizacji zadań 
wynikających z powyższej ustawy opracowany został dokument pn. „Strategia 
potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego na lata 2016-2020”. 
 
Prace nad tworzeniem dokumentu strategii trwały kilka miesięcy. Zarządzeniem 
Starosty Gnieźnieńskiego nr 41/2016 z dnia 22.07.2016 powołano Zespół do prac 
nad przygotowaniem dokumentu strategicznego, w skład którego wchodzili 
przedstawiciele środowiska medycznego oraz stowarzyszeń i instytucji działających 
w obszarze ochrony zdrowia z terenu Powiatu Gnieźnieńskiego. Proces prac na 
„Strategią potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego na lata 2016-
2020” koordynował zespół konsultantów Centrum Doradztwa Strategicznego s. c. 
 
Projekt dokumentu pn. „Strategia potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu 
gnieźnieńskiego na lata 2016-2020” został poddany konsultacjom społecznym. 
Nadesłane uwagi zostały rozpatrzone przez komisję konsultacyjną  powołaną 
Uchwałą Zarządu Powiatu nr 745/2016  z dnia 28.10.2016r. w sprawie: przyjęcia                  
i przeprowadzenia konsultacji projektu „Strategii potrzeb zdrowotnych mieszkańców 
powiatu gnieźnieńskiego na lata 2016-2020”. 
 
Dokument pn. „Strategia potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego 
na lata 2016-2020” nie wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko zgodnie z pismem nr WOO-III.410.834.2016.MM.2 Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 02.02.2017r. (z upoważnienia 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu Agnieszka Kawicka).  
 
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
 


