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UCHWAŁA NR XXIX/188/2021 

RADY GMINY ZAWONIA 

z dnia 05 sierpnia 2021 r. 

 

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIV/152/2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 

17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia w Gminie Zawonia programu polityki 

zdrowotnej pod nazwą: "Program profilaktyki schorzeń narządu ruchu dzieci, 

młodzieży i dorosłych w Gminie Zawonia" 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) w związku z art. 48 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285) Rada Gminy Zawonia uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Uchyla się Uchwałę Nr XXIV/152/2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 17 grudnia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia w Gminie Zawonia programu polityki zdrowotnej pod nazwą: „Program 

profilaktyki schorzeń narządu ruchu dzieci, młodzieży i dorosłych w Gminie Zawonia”. 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

 Zgodnie z art. 9a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285) w celu zaspokojenia potrzeb wspólnoty 

samorządowej w zakresie ochrony zdrowia, jednostka samorządu terytorialnego, przy 

uwzględnieniu regionalnej mapy potrzeb zdrowotnych, priorytetów dla regionalnej polityki 

zdrowotnej oraz stanu dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej na obszarze 

województwa, może finansować dla mieszkańców tej wspólnoty świadczenia gwarantowane 

na podstawie umowy ze świadczeniodawcą.  

 Zgodnie z art. 9b świadczenia gwarantowane są finansowane na podstawie umowy 

zawartej pomiędzy jednostką samorządu terytorialnego, a świadczeniodawcą wyłonionym 

w drodze konkursu ofert. 

 Jednak w przypadku, gdy jednostka samorządu terytorialnego jest w rozumieniu 

przepisów o działalności leczniczej podmiotem tworzącym dla podmiotu leczniczego, który 

udziela świadczeń gwarantowanych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi umowy, 

umowę tę zawiera się w pierwszej kolejności z tym podmiotem. 

 Biorąc pod uwagę wyżej wymienione, nie ma konieczności przygotowywania w tym 

zakresie programu polityki zdrowotnej. 

 
W związku z  powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 

 


