Elektronicznie podpisany przez:
Elżbieta Genowefa Piniewska
dnia 8 kwietnia 2020 r.

UCHWAŁA NR XVIII/305/20
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 8 kwietnia 2020 r.
w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Polityki Społecznej
Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2030
Na podstawie Na podstawie art. 12a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U.
z 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815) oraz art.16b i art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690, 1818 i 2473) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się zasady, tryb i harmonogram opracowania Strategii Polityki Społecznej Województwa
Kujawsko-Pomorskiego do roku 2030, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Sejmiku
Elżbieta Piniewska
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Załącznik do uchwały Nr XVIII/305/20
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 8 kwietnia 2020 r.
ZASADY, TRYB I HARMONOGRAM OPRACOWANIA STRATEGII POLITYKI SPOŁECZNEJ
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DO ROKU 2030
Wstępne założenia procesu opracowania Strategii Polityki Społecznej
§ 1. 1. Strategia Polityki Społecznej, zwana dalej Strategią, jest niezbędnym dokumentem strategicznym oraz
kluczowym narzędziem w realizacji celów rozwojowych województwa, wyznaczającym najważniejsze
priorytety, cele oraz działania zmierzające do rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców
województwa, włączenia społecznego osób i rodzin wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym
oraz wyrównywania poziomu życia mieszkańców.
2. Okres obowiązywania aktualnej Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego
upływa wraz z końcem 2020 r. W związku z powyższym zachodzi konieczność opracowania nowej Strategii,
zawierającej zaktualizowane zmiany społeczno-demograficzne w województwie kujawsko-pomorskim.
3. Dokument dostosowany do aktualnej sytuacji regionu zawierać będzie w szczególności:
1) diagnozę kluczowych obszarów polityki społecznej województwa;
2) nawiązanie do problemów i wyzwań zidentyfikowanych w Strategii Rozwoju Województwa KujawskoPomorskiego do roku 2030;
3) planowane działania;
4) główne kierunki interwencji;
5) wskaźniki osiągnięcia celów strategicznych;
6) określenie systemu realizacji, finansowania, wdrażania, monitoringu.
Zasady prac nad opracowaniem Strategii Polityki Społecznej
§ 2. Opracowanie Strategii odbywać się będzie zgodnie z następującymi zasadami:
1) wieloletniego planowania rozwoju oznaczającego potrzebę długofalowego planowania rozwiązywania
problemów społecznych w oparciu o obowiązującą Strategię Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego
do 2030 roku oraz ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań i wniosków wynikających z oceny
dotychczasowych efektów realizacji Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do
roku 2020;
2) spójności oznaczającej, że elementem procesu opracowania Strategii będzie analiza istotnych dla rozwoju
województwa kujawsko-pomorskiego celów zawartych w dokumentach strategicznych na poziomie
europejskim, krajowym i wojewódzkim, w celu zapewnienia odpowiedniej harmonizacji planowania rozwoju
na wszystkich poziomach;
3) transparentności oznaczającej, że proces opracowania Strategii będzie prowadzony w sposób otwarty
wobec obywateli, instytucji i organizacji, które będą informowane o bieżących działaniach i pracach
związanych ze sporządzeniem Strategii;
4) partnerstwa i partycypacji społecznej, rozumianymi jako sposób definiowania, konsultowania,
uzgadniania wizji oraz celów rozwoju regionu w ramach otwartej debaty publicznej, przy aktywnej współpracy
władz samorządu województwa z podmiotami wymienionymi w szczególności w art. 12 ustawy o samorządzie
województwa, mieszkańcami województwa oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w rozwój regionu.
5) systematycznej weryfikacji, oznaczającej uwzględnienie bieżącej oceny rezultatów pojawiających się na
kolejnych etapach prac związanych z opracowaniem nowej Strategii.
Zadania organów samorządu województwa przy określaniu Strategii Polityki Społecznej
§ 3. W procesie opracowania Strategii Polityki Społecznej:
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1) Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
a) przyjmuje zasady, tryb i harmonogram opracowania Strategii,
b) uczestniczy (poprzez członków Komisji Pracy Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego) w opracowaniu projektu Strategii i konsultacjach jej zapisów,
c) uchwala Strategię;
2) Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
a) powołuje Zespół do spraw opracowania Strategii, składający się z przedstawicieli organizacji i instytucji
realizujących cele aktywnej polityki społecznej,
b) przyjmuje projekt Strategii i kieruje do konsultacji społecznych,
c) przyjmuje projekt Strategii z uwzględnieniem uwag zgłoszonych podczas konsultacji społecznych,
d) kieruje założenia nowej Strategii pod obrady Sejmiku Województwa;
3) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu:
a) zapewnia obsługę organizacyjną Zespołu do spraw opracowania Strategii,
b) przygotowuje wstępny projekt Strategii na podstawie materiałów opracowanych przez Zespół,
c) przeprowadza konsultacje społeczne projektu Strategii,
d) opracowuje wersję projektu Strategii z uwzględnieniem uwag zgłoszonych podczas konsultacji
społecznych.
Tryb i zasady współpracy w procesie opracowania Strategii
§ 4. 1. Za prowadzenie prac związanych z opracowaniem Strategii będzie odpowiadał Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej w Toruniu.
2. Strategia zostanie przygotowana w oparciu o zasady opisane w § 2.
3. Do zadań Zespołu opracowującego projekt Strategii będzie należało:
1) analiza materiału z raportu ewaluacyjnego pn. Ocena realizacji Strategii Polityki Społecznej
Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020;
2) analiza materiału z prac paneli branżowych w obszarze społecznym pracujących nas Strategią Rozwoju
Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2030
3) ustalenie celów strategicznych, priorytetów celów operacyjnych i głównych kierunków działań Strategii;
4) określenie wskaźników oceny monitorowania oraz sposobu realizacji Strategii.
Harmonogram opracowania Strategii Polityki Społecznej
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2030
§ 5. Określa się terminy prac nad Strategią:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zadanie
Przyjęcie przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Polityki
Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2030
Powołanie Zespołu do spraw opracowania Strategii Polityki
Społecznej województwa kujawsko-pomorskiego
Opracowanie diagnozy sytuacji społeczno-demograficznej
województwa
Przeprowadzenie warsztatów z udziałem członków Zespołu
mających na celu opracowanie Strategii
Opracowanie materiałów z prac Zespołu
Przygotowanie wstępnego projektu Strategii, zawierającego
materiały powstałe w wyniku prac Zespołu powołanego przez
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
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Termin
kwiecień 2020 r.
czerwiec/lipiec 2020 r.
czerwiec/lipiec 2020 r.
lipiec/ sierpień/ wrzesień 2020 r.
sierpień/ wrzesień 2020 r.
październik/listopad 2020 r.
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7.
8.
9.
9.
10.
11.

Zatwierdzenie wstępnej wersji Strategii wypracowanej przez
Zespół wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody na przeprowadzenie
konsultacji społecznych projektu Strategii
Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Strategii
Opracowanie raportu z konsultacji, w tym uzyskanie
wymaganych prawem opinii i uzgodnień
Przygotowanie ostatecznego projektu Strategii
Przyjęcie przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
projektu Strategii
Uchwalenie przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Strategii Polityki Społecznej Województwa KujawskoPomorskiego do roku 2030
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listopad 2020 r.
grudzień 2020 r. / luty 2021 r.
marzec 2021 r.
marzec 2021 r.
marzec 2021 r.
marzec/ kwiecień 2021 r.
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Uzasadnienie
1.Przedmiot regulacji:
Przedmiotem regulacji jest określenie zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Polityki
Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2030.
2.Podstawa prawna:
Do zadań samorządu województwa na mocy art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690, 1818) należy opracowanie, aktualizowanie i realizacja
strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej będącej integralną częścią strategii rozwoju
województwa.
W tym celu, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U.
z 2019 r. poz. 512, 1571, 1815) Sejmik województwa określa zasady, tryb i harmonogram opracowania
strategii rozwoju województwa, uwzględniając w szczególności:
1) zadania organów samorządu województwa przy określaniu strategii rozwoju województwa;
2) tryb i zasady współpracy z podmiotami wymienionymi w art. 12.
Uchwała sejmiku województwa dotycząca ww. spraw podlega publikacji w wojewódzkim dzienniku
urzędowym.
3.Konsultacje ustawowe:
Zgodnie z art. 12 i 12a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa ustalony zostaje tryb
i zasady współpracy z partnerami w procesie opracowania Strategii. Projekt Strategii podlega konsultacjom
społecznym z następującymi podmiotami:
- radnymi Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego z obszaru województwa;
- Wojewodą Kujawsko-Pomorskim;
- organizacjami pozarządowymi (partnerami społecznymi);
- szkołami wyższymi i jednostkami naukowo-badawczymi.
4.Uzasadnienie merytoryczne:
W związku z zakończeniem realizacji „Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego
do roku 2020” istnieje potrzeba opracowania nowej koncepcji programowej polityki społecznej dla
województwa kujawsko-pomorskiego. Ponadto z uwagi na zaktualizowanie dokumentów strategicznych dla
województwa pojawiła się konieczność dostosowania założeń Strategii Polityki Społecznej do zawartości
dokumentów regionalnych, zwłaszcza zapisów Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do
2030 roku i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2027.
Przyjęcie Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2030 powinno być
poprzedzone podjęciem uchwały w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii.
5.Ocena skutków regulacji:
Celem przyjęcia niniejszej uchwały jest uchwalenie Strategii Polityki Społecznej Województwa KujawskoPomorskiego do roku 2030 przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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