
 
Uchwała Nr XLIII/817/2014 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 31 marca 2014  roku  

 
 
uchylająca uchwałę Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  
w sprawie uchwalenia Strategii Sektorowej w Zakresie Ochrony Zdrowia 
Województwa Wielkopolskiego 

 
 

Na podstawie art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
województwa ( Dz. U. z 2013 r., poz. 596) Sejmik Województwa Wielkopolskiego 
uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1 
 

Traci moc uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXXV/536/2001 z dnia 
27 kwietnia 2001r. w sprawie uchwalenia Strategii Sektorowej w Zakresie Ochrony 
Zdrowia Województwa Wielkopolskiego. 
 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 
 

 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 



 
Uzasadnienie 

do Uchwały Nr XLIII/817/2014 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 31 marca 2014 roku  
 

 
Strategia Sektorowa w Zakresie Ochrony Zdrowia Województwa 

Wielkopolskiego została przyjęta Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  

Nr XXXV/536/2001 z dnia 27 kwietnia 2001r.  

Zgodnie z przyjętą uchwałą Nr XXVI/386/2000 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 10 lipca 2000 roku Strategią Rozwoju Województwa 

Wielkopolskiego miała ona trzy podstawowe funkcje: 

– stanowić bezpośrednią podstawę działań dla organów samorządu 

wojewódzkiego w dziedzinach i zakresach, które podlegają i wynikają  

z kompetencji samorządu, 

– pośrednio oddziaływać (poprzez informację, inspirację itp.) na podmioty 

autonomiczne tak, aby podmioty te poprzez swoją działalność, realizowaną w imię 

własnych dąŜeń, słuŜyły celom rozwoju regionu, 

– pomoc w uzyskaniu i optymalnej alokacji środków finansowych pozyskanych 

zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz województwa. 

W latach 2005-2013, m.in. w związku z wstąpieniem Polski do Unii 

Europejskiej i pracami legislacyjnymi z tym związanymi, przyjęte zostały przez Sejmik 

Województwa Wielkopolskiego następujące regionalne dokumenty, w których 

bezpośrednio znalazły się zaktualizowane zapisy wypełniające wskazane powyŜej 

funkcje w zakresie ochrony zdrowia: 

• Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020   

• Strategia Polityki Społecznej Województwa Wielkopolskiego do roku 2020 

W efekcie zapisy Strategii Sektorowej w Zakresie Ochrony Zdrowia zostały ujęte  

w wymienionych powyŜej dokumentach. 

 
Wobec powyŜszego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 
 


