
Uchwała Nr 996/294/21 

Zarządu Województwa Pomorskiego  

z  dnia 19 października  2021 r .  

w sprawie przyjęcia Raportu z przebiegu konsultacji społecznych projektu 

Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata  

2021–2030 

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 6 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.  poz. 1249), art. 14 ust. 1, art. 41 ust. 1 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1668, zm. Dz. U z 2020 r. poz. 1378, Dz. U. z 2021 r. poz. 1038), art. 21 ust. 1 ustawy  

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, zm. 

Dz. U. z 2020 r. poz. 2369, Dz. U. z 2021 r. poz. 794 i 803), uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Przyjmuje się Raport z przebiegu konsultacji społecznych projektu Wojewódzkiego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021–2030, zwany dalej 

Raportem. Raport stanowi załącznik do niniejszej uchwały.   

§ 2.  

Raport zostanie podany do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony 

internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.  

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

W dniu 20 lipca 2021 r. Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą Nr 713/268/21 

przyjął projekt Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

na lata 2021-2030 i skierował projekt do konsultacji społecznych. Celem konsultacji 

było zaprezentowanie projektu Programu mieszkańcom województwa pomorskiego, 

podmiotom wymienionym w ustawie o samorządzie województwa i podmiotom 

działającym w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zebranie uwag, 

opinii i propozycji dotyczących treści zawartych w opracowanym dokumencie.  

Konsultacje społeczne trwały od 21 do 30 lipca 2021 r. (łącznie 10 dni). Ogłoszenie  

o konsultacjach zostało umieszczone w BIP oraz na stronie i profilu Facebook ROPS.  

Projekt Programu został przekazany do zaopiniowania Wojewódzkiej Społecznej 

Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych, Pomorskiej Radzie Działalności Pożytku 

Publicznego i Pomorskiej Radzie ds. Polityki Senioralnej.  

Raport z przebiegu konsultacji społecznych projektu Programu uwzględnia wszystkie 

uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


