
   
        
   

  

UCHWAŁA Nr 701/22 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 10 maja 2022 r. 

 

w sprawie przyjęcia programu pn. „Regionalny Program Rozwoju Ekonomii 
Społecznej w Województwie Małopolskim do 2030 roku” 

 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 547 ze zm.), art. 21 pkt 4a ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 

ze zm.) oraz art. 19a ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 4-6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. 

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1057 

ze zm.), mając na uwadze postanowienia Uchwały Nr XXXI/422/20 Sejmiku 

Województwa Małopolskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji 

Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 pn. Strategia 

Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” oraz Uchwały Nr  1423/21 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 7 października 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu 

Zarządzania Strategią Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”, Zarząd 

Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Przyjmuje się program pn. „Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej 

w Województwie Małopolskim do 2030 roku” w brzmieniu załącznika do niniejszej 

uchwały. 

 
§ 2. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Krakowie. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 



   

       

UZASADNIENIE: 

 

 

Celem niniejszej uchwały jest przyjęcie „Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii 

Społecznej w Województwie Małopolskim do 2030 roku”. Podstawą tworzenia 

Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (RPRES) jest art. 21 ust. 4a 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z którym zadaniem 

samorządu województwa jest: „koordynowanie działań na rzecz sektora ekonomii 

społecznej w regionie”. Obowiązek tworzenia RPRES wynika również z „Krajowego 

Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności 

Społecznej”: „Do zadań samorządu województwa w zakresie wspierania rozwoju 

ekonomii społecznej i solidarnej należy w szczególności przygotowanie, realizacja 

i monitorowanie Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, 

przyjmowanego przez zarząd województwa, uwzględniającego regionalną specyfikę 

i uwarunkowania, a także kierunki rozwoju ekonomii społecznej wyznaczone na 

szczeblu krajowym.” „Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej 

w Województwie Małopolskim do 2030 roku” spełnia wymogi określone dla programu 

rozwoju określone w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju. 

 

W dniu 21 grudnia 2021 roku Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę 

nr 1878/21 w sprawie przyjęcia projektu programu pn. „Regionalny Program Rozwoju 

Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim do 2030 roku”. Od 22 grudnia 

2021 r. do 28 lutego 2022 r. trwały konsultacje społeczne programu. Dnia 27 kwietnia 

2022 roku uzyskano pozytywną opinię Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego dla projektu programu. Sprawozdanie z przebiegu i wyników 

konsultacji, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag 

wraz z uzasadnieniem, zamieszczone będzie po przyjęciu niniejszej uchwały na 

stronie internetowej Województwa Małopolskiego www.malopolska.pl w zakładce 

KONSULTACJE SPOŁECZNE oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa 

Małopolskiego w dziale KONSULTACJE SPOŁECZNE. 


