UCHWAŁA Nr 788/157/12
Zarządu Województwa Pomorskiego
z dnia 3 lipca 2012 roku
w sprawie realizacji zadań samorządu województwa polegających na
inspirowaniu i promowaniu nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej
poprzez ustanowienie nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego za
wybitne i nowatorskie rozwiązania w dziedzinie pomocy społecznej
Na podstawie art. 21 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 ze
zm.)1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590
ze zm.)2, uchwala się co następuje:

§ 1. Realizując zadanie samorządu województwa polegające na inspirowaniu i promowaniu nowych
rozwiązań w zakresie pomocy społecznej ustanawia się nagrodę Marszałka Województwa
Pomorskiego za wybitne i nowatorskie osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej.
§ 2. Ustala się Regulamin przyznawania nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego za wybitne i
nowatorskie osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na nagrody będzie corocznie określała uchwała
budżetowa.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
§ 5. Traci moc uchwała Nr 1040/151/08 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 14 października
2008 roku w sprawie realizacji zadań samorządu województwa polegających na inspirowaniu i
promowaniu nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej poprzez ustanowienie nagrody
Marszałka Województwa Pomorskiego za wybitne i nowatorskie rozwiązania w dziedzinie pomocy
społecznej, zmieniona Uchwałą Nr 983/338/10 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 20 lipca
2010 roku.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Zmiany ogłoszone w: Dz. U. z 2009 r. Nr 65 poz. 554, Nr 157 poz. 1241, Nr 202, poz. 1551, Nr 219 poz. 1706, Nr 221 poz.
1738, Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 229, Nr 81 poz. 527, Nr 125 poz. 842, Nr 217 poz. 1427, Dz. U. z 2011 r. Nr
81 poz. 440, Nr 106 poz. 622, Nr 149 poz. 887, Dz. U. z 2012 r. Nr 579.
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Zmiany ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r.
Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1206, Dz. U. z 2006 r. Nr 126 poz. 875, Nr 227 poz. 1658, Dz.
U. z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 216 poz. 1370, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 157
poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz.113, Nr
149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281.

Uzasadnienie
Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w dziedzinie pomocy społecznej stanowi jedno
z zadań własnych samorządu województwa wynikających z ustawy o pomocy społecznej (art. 21 pkt 4
ustawy o pomocy społecznej). Tym samym celowe jest propagowanie dobrej praktyki pracy socjalnej
oraz wszelkiego rodzaju wysiłków zmierzających do podniesienia efektywności tego sektora życia
publicznego. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera wyróżnianie i nagradzanie osób
stanowiących wzór profesjonalizmu i innowacyjności w środowisku zawodowym pomocy społecznej.
Zmiana organizacji pomocy społecznej, która rozpoczęła się ponad dwadzieścia lat temu była
niezwykle ważnym elementem przebudowy całego systemu. Dzięki profesjonalizmowi dużej liczby
pracowników tego sektora, ich wiedzy i doświadczeniu proces zmian nadal postępuje. Uhonorowanie
działań osób, które stanowią przykład godny naśladowania, przyczyni się nie tylko do wzmocnienia
zawodu pracownika pomocy społecznej, ale będzie zarazem narzędziem do kreowania nowatorskich
rozwiązań. Dlatego też zasadnym jest kontynuowanie proponowanego wyróżnienia, które pozwoli na
uhonorowanie osób, które od lat zaangażowane są w działania na rzecz osób znajdujących się w
trudnej sytuacji życiowej.
Podjęcie niniejszej uchwały zostało podyktowane koniecznością wprowadzenia nowych
zapisów w treści regulaminu przyznawania nagród, związanych m. in. z uaktualnieniem listy osiągnięć
za jakie można otrzymać nagrodę, jak również poszerzeniem składu Kapituły Nagrody.
Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za zasadne.

