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Uchwała Nr 758/271/21 
Zarządu Województwa Pomorskiego 

z dnia 29 l ipca 2021 r .  

w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie 
bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej, Uzasadnienia oraz 
Podsumowania do Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie 
bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej 

Na podstawie art. 6a, art. 15 ust. 4 pkt 2, art 18 pkt 3, oraz art. 19 ust. 3 i ust. 8 ustawy z dnia 
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 
1057) w związku z art. 11 ust. 3, art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 
samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. 2020 r., poz. 1668 z późn. zm.1), art. 21 pkt 1 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. 2020 r., poz. 1876 z 
późn. zm.2), art. 42 pkt 2, art. 43 pkt 1 i 2 art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 55 ust. 1, ust. 3 i 4 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (tekst jedn. Dz.U z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.3), uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Przyjmuje się Regionalny Program Strategiczny w zakresie bezpieczeństwa 
zdrowotnego i wrażliwości społecznej w brzmieniu, jak w załączniku nr 1 do niniejszej 
Uchwały.  

§ 2.  

Przyjmuje się komunikat o podjęciu uchwały o przyjęciu Regionalnego Programu 
Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej w 
brzmieniu, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały i przekazuje się go do 
ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym. 

§ 3.  

Do Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego 
i wrażliwości społecznej przyjętego niniejszą uchwałą przyjmuje się: 

                                                           

1 Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1378, Dz. U. z 2021 r., poz. 1038.  

2 Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r., 
poz. 2369, Dz. U. z 2021 r., poz. 794, poz. 803. 

3 Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r., 
poz. 784, poz. 922.  
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1) Uzasadnienie w brzmieniu jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, 
2) Podsumowanie w brzmieniu jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 4.  

Regionalny Program Strategiczny w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i 
wrażliwości społecznej przyjęty niniejszą uchwałą wraz z Podsumowaniem do 
Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i 
wrażliwości społecznej, o którym mowa w § 3, przekazuje się: 

1) Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Gdańsku; 
2) Pomorskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu; 
3) Dyrektorowi Urzędu Morskiego w Gdyni. 

§ 5.  

Postanawia się podać do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w dzienniku o 
charakterze regionalnym, na stronie internetowej, w tym w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz na tablicy 
ogłoszeń informacje, o przyjęciu przez Zarząd Województwa Pomorskiego 
Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i 
wrażliwości społecznej oraz o możliwościach zapoznania się z jego treścią oraz 
Uzasadnieniem i Podsumowaniem, o których mowa w § 3 niniejszej uchwały. 

§ 6.  

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, który pełni rolę kierownika 
Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i 
wrażliwości społecznej. 

§ 7.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

Regionalny Program Strategiczny w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i 
wrażliwości społecznej (RPS) jest dokumentem realizującym Strategię Rozwoju 
Województwa Pomorskiego 2030 (SRWP) przyjętą uchwałą Sejmiku Województwa 
Pomorskiego nr 376/XXXI/21 z dnia 12 kwietnia 2021 r. SRWP 2030 pełni 
jednocześnie funkcję Strategii Polityki Społecznej, której obowiązek opracowania 
przez samorząd województwa wynika z art. 21 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej z 
12 marca 2004 roku.  

RPS będzie realizował Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 w 
obszarze celu operacyjnego 1.3 bezpieczeństwo zdrowotne oraz 2.2 wrażliwość 
społeczna. Regionalny Program Strategiczny jest dokumentem dotyczącym działań 
samorządu województwa, który pozwoli na efektywne zarządzanie polityką regionu w 
zakresie ochrony zdrowia oraz polityki społecznej do roku 2030. Osiągnięciu celów 
operacyjnych SRWP mają służyć działania rozwojowe, które w sposób 
wyselekcjonowany i zhierarchizowany wskazane zostały w części projekcyjnej 
dokumentu. Zapisy RPS będą stanowić podstawę m.in. do ukierunkowania 
interwencji instrumentów finansowych pozostających do dyspozycji Samorządu 
Województwa Pomorskiego w latach 2021-2027.  

Program prezentuje wynikającą ze SRWP politykę rozwoju w obszarze ochrony 
zdrowia oraz polityki społecznej oraz pełni wiodącą rolę w operacjonalizowaniu i 
harmonizowaniu działań Samorządu Województwa w takich obszarach tematycznych 
SRWP jak m.in. system ochrony zdrowia, profilaktyka i usługi zdrowotne, system 
pomocy i integracji społecznej, działalność pożytku publicznego oraz rozwój 
ekonomii społecznej. Ponadto Program zawiera przedsięwzięcia strategiczne, w tym 
wynikające ze zobowiązań Samorządu Województwa Pomorskiego zapisanych w 
SRWP. 

Uchwałą Nr 992/195/20 z dnia 3 listopada 2020 r. Zarząd Województwa 
Pomorskiego przystąpił do opracowania projektu RPS i tym samych rozpoczął 
proces opracowywania dokumentu.  

Uchwałą Nr 45/217/21 z dnia 21 stycznia 2021 roku Zarząd Województwa 
Pomorskiego przyjął projekt Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie 
bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej (RPS) i skierował go do 
konsultacji. RPS został poddany konsultacjom zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 
2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 
1295 z późn. zm.). Konsultacje trwały od 22 stycznia 2021 roku do 5 marca 2021 
roku.  

Uchwała nr 52/218/21 Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie uzgodnienia z 
właściwymi organami stanowiska dotyczącego zakresu i stopnia szczegółowości 
informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko projektu 
Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i 
wrażliwości społecznej została podjęta 26 stycznia 2021 r.  
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Dnia 6 kwietnia 2021 r. Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął uchwałę 
nr 339/239/21 w sprawie przyjęcia Raportu z przebiegu konsultacji projektu 
Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i 
wrażliwości społecznej. W okresie trwania procesu konsultacyjnego, 28 osób i 
instytucji skorzystało z możliwości wyrażenia opinii na temat dokumentu.  

Uchwałą nr 453/249/21 Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 11 maja 2021 r. 
przyjął projekt Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa 
zdrowotnego i wrażliwości społecznej po konsultacjach. Do tego projektu RPS 
została sporządzona Prognoza oddziaływania na środowisko, którą Zarząd 
Województwa Pomorskiego przyjął uchwałą nr 516/255/21 z dnia 1 czerwca 2021r. 
W celu zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie 
oddziaływania na środowisko projektu RPS, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 
odbyły się konsultacje społeczne projektu RPS wraz z Prognozą oddziaływania na 
środowisko, które trwały od 2 do 22 czerwca 2021 r. 

Po przyjęciu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa 
zdrowotnego i wrażliwości społecznej, zgodnie z art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 6 
grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju zarząd województwa ogłosi 
w wojewódzkim dzienniku urzędowym komunikat o: 

1) podjęciu przez Zarząd Województwa Pomorskiego uchwały o przyjęciu RPS, 
2) adresie strony internetowej, na której zarząd województwa zamieści treść 

Regionalnego Programu Strategicznego, 
3) terminie, od którego Regionalny Program Strategiczny jest stosowany. 

Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U z 2021 r., poz. 247), zwanej 
dalej „ustawą o udostępnianiu” organ opracowujący projekt dokumentu, dołącza do 
przyjętego dokumentu Uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa 
w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim 
zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem 
społeczeństwa. 

Natomiast zgodnie z art. 55 ust. 3 ustawy o udostępnianiu, do przyjętego dokumentu 
załącza się pisemne Podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego 
dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także 
informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały 
uwzględnione: 

1) ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko; 
2) opinie właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58 ustawy o 

udostępnianiu; 
3) zgłoszone uwagi i wnioski; 
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4) wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na 
środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone; 

5) propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu 
skutków realizacji postanowień dokumentu. 

Następnie zgodnie z art. 55 ust. 4 ustawy o udostępnianiu Zarząd Województwa 
Pomorskiego przekazuje przyjęty Regionalny Program Strategiczny w zakresie 
bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej wraz z Podsumowaniem do 
Regionalnego Programu Strategiczny w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i 
wrażliwości społecznej następującym organom: 

1) Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Gdańsku; 
2) Pomorskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu; 
3) Dyrektorowi Urzędu Morskiego w Gdyni. 

Zgodnie z art. 43 ustawy o udostępnianiu, informacje o przyjęciu przez Zarząd 
Województwa Pomorskiego Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie 
bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej oraz o możliwościach 
zapoznania się z jego treścią oraz Uzasadnieniem do RPS i Podsumowaniem do 
RPS zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w dzienniku o 
charakterze regionalnym, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego, w tym w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy 
ogłoszeń. 

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 


