
Projekt 

 

UCHWAŁA NR ……………… 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia ……………… 2021 r. 

 w sprawie uchwalenia programu „Samorząd dla Rodziny - Wojewódzki Program Wspierania 
Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2030” 

 

Na podstawie art. 183 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy 
zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.) oraz art.14 ust. 1 i art. 18 pkt 20 ustawy z dnia  
5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm.) 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
uchwala, co następuje: 

§ 1 

Uchwala  się  program „Samorząd dla Rodziny - Wojewódzki Program Wspierania Rodziny  
i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2030”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 183 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy 

zastępczej Samorząd Województwa zobowiązany jest do opracowania programów dotyczących 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.  

Poprzedni Program został sporządzony na lata 2014-2020, zaistniała więc potrzeba opracowania 

nowego Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 

2021-2030. Program jest wyrazem troski Samorządu Województwa o jakość życia i przyszłość 

rodziny. Wskazuje kierunki polityki regionalnej zmierzającej do odbudowy wartości rodziny, 

poprawy jej wizerunku i kondycji. Ujęte w Programie założenia mają na celu ukierunkować   

i zdynamizować działania administracji rządowej, samorządowej, organizacje pozarządowe oraz 

społeczność lokalną do budowania kompleksowego systemu wsparcia koncentrującego się wokół 

działań nakierowanych na (re)integrację rodziny oraz przekształceń systemowych w kierunku usług 

świadczonych w środowisku lokalnym.  

Program opracowany został przez Zespół powołany Uchwałą Nr 205/4144/20 Zarządu 

Województwa Podkarpackiego z dnia 22 września 2020 r. 

Na mocy Uchwały Nr 268/5331/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z  dnia  

13 kwietnia 2021 r. przeprowadzono w dniach 14 kwietnia 2021 r. do 4 maja 2021 r. konsultacje 

społeczne projektu programu „Samorząd dla Rodziny - Wojewódzki Program Wspierania Rodziny  

i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2030”. Do udziału w konsultacjach zostały zaproszone 

organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie oraz dodatkowo jednostki samorządu terytorialnego województwa 

podkarpackiego. Ogłoszenie o konsultacjach zamieszczono na stronie internetowej Regionalnego 

Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie www.rops.rzeszow.pl w zakładce Aktualności oraz  

w Biuletynie Informacji Publicznej. Zainteresowane organizacje oraz jednostki samorządu 

terytorialnego województwa podkarpackiego mogły przekazać swoje uwagi na Formularzu 

zgłaszania uwag i wniosków, dostarczając go do Regionalnego Ośrodku Polityki Społecznej 

w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9, 35–045 Rzeszów lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

W okresie trwania konsultacji wpłynęły uwagi z dwóch uprawnionych podmiotów. Wszystkie 

zgłoszone wnioski były przedmiotem obrad Zespołu Roboczego ds. opracowania projektu 

Programu. Wyniki konsultacji zostały opublikowane na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka 

Polityki Społecznej w Rzeszowie www.rops.rzeszow.pl w zakładce Aktualności oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej ROPS. 

Projekt Programu uzyskał również pozytywną opinię Rady Działalności Pożytku Publicznego 

Województwa Podkarpackiego (Uchwała nr 6/4/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r.). 

W związku z powyższym przedkłada się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego projekt Uchwały 

zatwierdzającej Program „Samorząd dla Rodziny - Wojewódzki Program Wspierania Rodziny 

i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2030”. 

 

 

 

 

 

  

 
 


