UCHWAŁA NR IV/81/18
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji projektu partnerskiego
w ramach Regionalnego Programu Profilaktyki Zdrowotnej Dotyczącej Prewencji Cukrzycy Typu
2 finansowanego przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014- 2020 –
mechanizm ZIT
Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r.,
poz.994 z późń. zm.1)) oraz § 2 pkt 2 Porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych w Obszarze Metropolitalnym z dnia 14 lutego 2014 roku, uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Wyraża się wolę zawarcia porozumienia z Powiatem Wejherowskim oraz Powiatem Puckim
określającego zasady współpracy przy realizacji projektu partnerskiego dotyczącego prewencji cukrzycy typu
2 dla mieszkańców miasta Gdyni oraz powiatów wejherowskiego i puckiego.
2. Projekt realizowany będzie w ramach przedsięwzięcia Regionalny Program Polityki Zdrowotnej
Dotyczący Prewencji Cukrzycy Typu 2 wynikającego ze Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot do roku 2020.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Joanna Zielińska

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432.
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UZASADNIENIE
Zgodnie ze Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Metropolitalnego Gdańsk –
Gdynia – Sopot do roku 2020 (dalej Strategia ZIT) przeprowadzona w województwie pomorskim analiza
epidemiologiczna wskazała, że istotnym problemem zdrowotnym w województwie, w tym także na terenie
Obszaru Metropolitalnego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ZIT jest cukrzyca typu 2 oraz jej
późniejsze powikłania. Szczególne znaczenie w przypadku tej choroby ma profilaktyka oraz zwiększanie jej
wykrywalności. W związku z tym w ramach Strategii ZIT wsparciem objęta będzie realizacja działań
wynikających z programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki cukrzycy typu 2 opracowanego na
poziomie regionalnym. Mając powyższe na uwadze stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-GdyniaSopot zdecydowało o wyborze przedsięwzięcia „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej dotyczący
prewencji cukrzycy typu 2” (RPZ) opracowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego, jako w
najpełniejszym stopniu realizującego cele określone w Strategii ZIT.
Projekt dotyczący prewencji cukrzycy typu 2 na terenie miasta Gdyni oraz powiatów wejherowskiego
i puckiego wskazany został w Strategii ZIT jako jeden z projektów planowanych do realizacji w ramach
przedsięwzięcia Regionalny Program Polityki Zdrowotnej Dotyczący Prewencji Cukrzycy Typu 2. Gmina
Miasta Gdyni wskazana została Liderem, a Powiat Wejherowski i Powiat Pucki partnerami w ww.
przedsięwzięciu. Jednostki realizujące projekt ubiegać się będą o dofinansowanie ze środków funduszy Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 20142020 Oś Priorytetowa 5 Zatrudnienie Działanie 5.4 Zdrowie na rynku pracy Poddziałanie 5.4.1. Zdrowie na
rynku pracy – mechanizm ZIT.
W celu realizacji projektu zasadne jest zawarcie porozumienia określającego zasady współpracy i podział
zadań pomiędzy jednostkami uczestniczącymi w projekcie.
Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym wykonywanie zadań publicznych może być
realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.
Mając powyższe na uwadze proponuje się podjecie uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia
porozumienia z Powiatem Wejherowskim i Powiatem Puckim.
Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym przedmiotowa uchwała powinna zostać
przedłożona Wojewodzie Pomorskiemu w terminie 7 dni od daty jej podjęcia.

Sygn. Sprawy DZ.041.1.2018
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