UCHWAŁA NR XXVII/220/2013
RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE
Z DNIA 10 GRUDNIA 2013 R.
w sprawie przystąpienia do porozumienia w zakresie partnerskiej współpracy w ramach wsparcia rodzin
wielodzietnych i zastępczych oraz osób starszych w województwie opolskim zawartego pomiędzy
Województwem Opolskim a Gminami z terenu Województwa Opolskiego
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594, 645 i poz. 1318) Rada Gminy w Świerczowie uchwala, co następuje:
§ 1. Gmina Świerczów celem współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego zawiera porozumienie
w zakresie partnerskiej współpracy w ramach wsparcia rodzin wielodzietnych i zastępczych oraz osób starszych, na
zasadach określonych w porozumieniu – jak załącznik do niniejszej uchwały
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerczów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Wiesław Cieplik
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Załącznik do Uchwały Nr XXVII/220/2013
Rady Gminy w Świerczowie
z dnia 10 grudnia 2013 r.

Porozumienie
w sprawie przystąpienia gmin z terenu województwa opolskiego do Porozumienia z 17 września 2013 r.
w zakresie partnerskiej współpracy w ramach wsparcia
rodzin wielodzietnych i zastępczych oraz osób starszych
w województwie opolskim
zawartego pomiędzy Województwem Opolskim
a gminami z terenu województwa opolskiego
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W dniu …… grudnia 2013 roku w Opolu,
uwzględniając Program Polityki Rodzinnej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Dobry klimat dla rodziny”
oraz koncepcję Programu Specjalnej Strefy Demograficznej w Województwie Opolskim,
Województwo Opolskie, reprezentowane przez PanaAndrzeja Bułę,
Marszałka Województwa Opolskiego
oraz
gmina Biała reprezentowana przez Pana Arnolda Hinderę – Burmistrza Białej,
gmina Branice reprezentowana przez Panią Marię Krompiec – Wójta Branic,
gmina Byczyna reprezentowana przez Pana Ryszarda Grüner – Burmistrza Byczyny,
gmina Cisek reprezentowana przez Pana Alojzego Parysa – Wójta Ciska,
gmina Głogówek reprezentowana przez Panią Barbarę Wróbel – Zastępcę Burmistrza Głogówka,
gmina Grodków reprezentowana przez Pana Marka Antoniewicza –Burmistrza Grodkowa,
gmina Komprachcice reprezentowana przez Pana Pawła Smolarka – Wójta Komprachcic,
gmina Korfantów reprezentowana przez Pana Zdzisława Martynę – Burmistrza Korfantowa,
gmina Pakosławice reprezentowana przez Pana Jarosława Nosala – Wójta Pakosławic,
gmina Strzelce Opolskie reprezentowana przez Pana Tadeusza Goca – Burmistrza Strzelec Opolskich,
gmina Świerczów reprezentowana przez Panią Barbarę Bednarz – Wójta Świerczowa,
gmina Ujazd reprezentowana przez Pana Tadeusza Kaucha – Burmistrza Ujazdu,
gmina Wilków reprezentowana przez Pana Bogdana Zdyba – Wójta Wilkowa
podpisują niniejsze Porozumienie.
Strony, dostrzegająckonieczność realizacji konsekwentnych działań przyjaznych rodzinie i osobom
starszym, wspierając rodzicielskie aspiracje mieszkańców, mając na uwadze zmiany demograficzne jakie
zachodzą w województwie opolskim, w tym wzrost populacji osób starszych, zgadzają się że:
1. zapobieganie i przeciwdziałanie procesom depopulacji stanowi kluczowe, horyzontalne
i najważniejsze wyzwanie, przed którym stanęło województwo opolskie;
2. polityce odnowy demograficznej, traktowanej jako inwestycja w potencjał rozwojowy województwa
opolskiego,towarzyszyć powinno wzmacnianie samodzielności finansowej rodzin wychowujących
dzieci, zwłaszcza rodzin wielodzietnych;
3. rosnąca populacja osób starszych, wynikająca głównie z wydłużania się przeciętnego trwania
życia,wymaga intensyfikacji działań skierowanych do osób starszych i niesamodzielnych,
w tym aktywnego i szerokiego włączeniawymienionych grup osób w przestrzeń społecznogospodarczą.
Gminywojewództwa opolskiego deklarują wolę partnerskiej współpracy w ramach wsparcia rodzin
wielodzietnych i zastępczych oraz osób starszych w województwie opolskim.

Działania Województwa Opolskiego
Porozumieniaobejmują w szczególności:

oraz

gmin

województwa

opolskiego

w

ramach

1. inicjowanie oraz realizację kompleksowych projektów lub działań wspierających rodziny wielodzietne
i zastępczea także osoby starsze;
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2. współpracę w zakresie wdrażania przez Województwo Opolskie działań na rzecz rodzin
wielodzietnychi zastępczych oraz osób starszych;
3. wymianę wiedzy i doświadczeń z zakresu działań skierowanych do rodzin wielodzietnych
i zastępczych oraz osób starszych.
Pierwszą i najważniejszą wspólną inicjatywąsygnatariuszy Porozumienia jest przygotowanie
i realizacja działań w ramach Opolskiej Karty Rodziny. Celem inicjatywy jest wsparcie rodzin
wielodzietnych i zastępczych oraz osób starszych, zwłaszcza poprzez wprowadzenie powszechnych zniżek
za usługi publiczne.
Zasady i formy realizacji powyższych działań zostaną określone w umowach zawartych pomiędzy
Województwem Opolskim a gminami będącymi stronami niniejszego Porozumienia.
Gminy z terenu województwa opolskiego, niebędące sygnatariuszami Porozumienia, będą mogłyprzystąpićdo
niniejszego Porozumienia w terminie późniejszym.
Każda ze stron otrzymuje po jednobrzmiącym egzemplarzu Porozumienia.
W imieniu Województwa Opolskiego
…………………….
Andrzej Buła
Marszałek Województwa Opolskiego
W imieniu Gminy

…………………….
Arnold Hindera
Burmistrz Białej

…………………….
Maria Krompiec
Wójt Branic

…………………….
Ryszard Grüner
Burmistrz Byczyny

…………………….
Alojzy Parys
Wójt Ciska

…………………….
Barbara Wróbel
Zastępca Burmistrza Głogówka

…………………….
Marek Antoniewicz
Burmistrz Grodkowa

…………………….
Paweł Smolarek
Wójt Komprachcic

…………………….
Zdzisław Martyna
Burmistrz Korfantowa

…………………….
Jarosław Nosal
Wójt Pakosławic

…………………….
Tadeusz Goc
Burmistrz Strzelec Opolskich

…………………….
Barbara Bednarz
Wójt Świerczowa

…………………….
Tadeusz Kauch
Burmistrz Ujazdu

…………………….
Bogdan Zdyb
Wójt Wilkowa
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