ZARZ1\DZENIE NR 264 / 16
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

Na podstawie art. 17 w zwiqzku z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.
o wojewodzie i administracji rzqdowej w wojewodztwie (Dz. U. z 2015 r., poz. 525 i poz. 1960)
zarzqdza siy, co nastypuje:
§ 1.1. Powoluje siy Rady Rodziny przy Wojewodzie Wielkopolskim,
w nastypujqcym skladzie:

zwanq dalej "Radq",

1) Przewodniczqcy: Marlena Malqg - Wicewojewoda Wielkopolski;
2) czlonkowie Rady:
a) Katarzyna Kierstein-Pietrzak,
b) Magdalena Kwiatkiewicz,
c) Elzbieta Lachman,
d) dr hab. Michal Michalski,
e) prof. Ian Paradysz.
f) dr Krzysztof Szwarc,
g) Czeslaw Szymoniak,
h) Malgorzata Tadrzak-Mazurek,
i) dr Pawer Wosicki,
j) Szymon Wytykowski.
2. Do skladu Rady Wojewoda Wielkopolski, zwany dalej "Wojewodq", powoluje dodatkowo
na okres jednego roku przedstawiciela samorzqdow gminnych, wskazanego przez Rady sposrod
grona samorzqdow gminnych, ktore w roku poprzedzajqcym powolanie uzyskaly tytul w konkursie
pn. "Wielkopolska Gmina Przyjazna Rodzinie".
3. Przewodniczqcy Rady moze zapraszac do udzialu w pracach Rady inne osoby wyrozniajqce
siy wiedzq lub uznanym dorobkiem naukowym z zakresu spraw objytych dzialaniem Rady.
§ 2. 1. Rada pelni funkcjy opiniodawczo-doradczq

w sprawach dotyczqcych rodziny.

2. Zadaniem Rady jest w szczegolnosci:
1) zglaszanie propozycji dzialan prorodzinnych dla wojewodztwa;
2) przekazywanie in formacji na temat rodzin w wojewodztwie, w szczegolnosci w zakresie:
dzietnosci, migracji, kondycji finansowej i wychowawczej oraz przeciwdzialania patologii;
3) monitorowanie zmian dotyczqcych rodzin w wojewodztwie;
4) promowanie wartosci rodziny;
5) informowanie

0

glownych potrzebach rodzin w wojewodztwie;

6) tworzenie rekomendacji d1a samorzqd6w w zakresie po1ityki prorodzinnej;
7) opiniowanie wniosk6w 0 przyznanie tytulu w konkursie pn. "Wie1kopo1ska Gmina Przyjazna
Rodzinie".

§ 3.1. Pracami Rady kieruje Przewodniczqcy, kt6ry w szczeg61nosci wyznacza terminy, zwoluje
przynajmniej raz na kwartal posiedzenia Rady oraz przewodniczy jej obradom.
2. W przypadku braku moz1iwosci kierowania pracami Rady przez Przewodniczqcego
Wojewoda wyznacza czIonka Rady na osobtr kierujqcq pracami Rady.

Rady,

3. Przewodniczqcy Rady moze powolywac grupy robocze, jeze1i uzna to za ce10we d1a rea1izacji
zadan Rady.
4. Rada moze uchwalic regu1amin pracy Rady, kt6ry zatwierdza
Przewodniczqcego Rady.

Wojewoda na wniosek

§ 4.1. CzIonkowie Rady nie otrzymujq wynagrodzenia z tytulu uczestnictwa w Radzie.
2. CzIonkom Rady oraz osobom, 0 kt6rych mowa w § 1 ust. 3, przysIuguje zwrot koszt6w
podr6zy na posiedzenia Rady na warunkach usta10nych w rozporzqdzeniu Ministra Pracy i Po1ityki
Spolecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie na1eznosci przysIugujqcych pracownikowi
zatrudnionemu w panstwowej 1ub samorzqdowej jednostce sfery budzetowej z tytulu podr6zy
sluzbowej (Dz.U. poz. 167).
3. Zwrot koszt6w podr6zy, 0 kt6rych mowa w ust. 2, nasttrpuje na wniosek czIonka Rady
z dzialu 750, rozdzialu 75011, paragraf 4300.

§ 6. Powolanie w skIad Rady przedstawicie1a samorzqd6w gminnych, 0 kt6rym mowa w § 1
ust. 2, nie wyrnaga zrniany zarzqdzenia.
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Wojewoda Wielkopolski

Zbigniew Hoffmann

1.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy 0 wojewodzie i administraeji rzqdowej w wojewodztwie wojewoda
moze tworzyc zespoly doradeze.
Wojewoda Wielkopolski powoluje Rady Rodziny przy Wojewodzie Wielkopolskim, kt6ra bydzie
odpowiedzialna za rekomendowanie dzialan prorodzinnyeh d1ajednostek samorzqdu terytoria1nego
w wojew6dztwie wielkopo1skim oraz za dzialania informaeyjne dotyezqee tematyki zwiqzanej
z rodzinq.
W sklad Rady Rodziny przy Wojewodzie Wie1kopo1skim bydq powolywani przedstawieie1e
wojewody, organizaeji pozarzqdowyeh, nauki i rodzin wie10dzietnyeh oraz samorzqd6w gminnyeh.
W przypadku samorzqdow gminnyeh do skladu Rady bydzie powolywany jeden przedstawieiel
(pierwsze powolanie nastqpi w 2017 r.) na kadenejy trwajqeqjeden rok, sposr6d grona samorzqdow
gminnyeh, ktore uzyskaly tytul w konkursie pn. "Wie1kopo1ska Gmina Przyjazna Rodzinie"
(pierwsze nadanie tytulow nastqpi w grudniu br.).
Wprowadzenie
przedmiotowego
zarzqdzenia
nie powoduje
dodatkowyeh
konsekweneji
spoleeznyeh, gospodarezyeh 1ub prawnyeh. W zakresie zwraeania ezlonkom Rady oraz osobom,
o kt6ryeh mowa w § 1 ust. 3 zarzqdzenia, poniesionyeh kosztow podr6Zy na posiedzenia Rady,
srodki finansowe na ten eel poehodzic bydq z budzetu Wie1kopolskiego Urzydu Wojew6dzkiego
w Poznaniu z dzialu 750, rozdzialu 75011, paragrafu 4300. Ponadto nie stwierdza siy mozliwosei
wystqpienia zdarzen korupeyjnyeh w zwiqzku z wprowadzeniem tego aktu.

Pozna6, dnia

00 maja 2016 r.

