UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Przyjęcie wstępnego projektu programu wojewódzkiego pt. „Równe szanse. Program
działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 r.” i skierowanie go do konsultacji
z jednostkami samorządu terytorialnego oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi,
a także przygotowanie raportu ewaluacyjnego, zawierającego uprzednią ewaluację
skuteczności i efektywności realizacji programu.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721
z późn. zm.) do zadań samorządu województwa należy opracowanie i realizacja
wojewódzkich programów dotyczących wyrównywania szans osób niepełnosprawnych
i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz
zatrudniania osób niepełnosprawnych.
Art. 15 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) wskazuje, iż programem rozwoju,
realizującym cele zawarte w strategii rozwoju jest program wojewódzki, który na podstawie
art. 15 ust. 6 tejże ustawy wymaga przygotowania raportu ewaluacyjnego.
Zgodnie z art. 18 pkt 3 ww. ustawy, projekt programu przyjmowany jest przez Zarząd
Województwa w drodze uchwały.
Ponadto zgodnie z art. 19a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju projekty
programów podlegają konsultacjom z jednostkami samorządu terytorialnego oraz partnerami
społecznymi i gospodarczymi.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Projekt programu przed jego prezentacją Zarządowi Województwa na podstawie § 2
Zarządzenia nr 21/2012 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 03 kwietnia
2012 r. w sprawie sporządzania dokumentów polityki rozwoju o charakterze operacyjnym,
został przedstawiony Departamentowi Rozwoju Regionalnego w celu uzyskania opinii co do
przydatności dla realizacji celów Strategii rozwoju województwa.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Program wojewódzki pt. „Równe szanse. Program działania na rzecz osób
niepełnosprawnych do 2020 r.” przedstawia uwarunkowania i określa główne kierunki
działań samorządu województwa kujawsko-pomorskiego, w najbliższych latach, w zakresie
działań podejmowanych na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie województwa
kujawsko-pomorskiego. Realizacja programu zamierzona jest na lata 2011-2020. Czasookres
ten wynika z komplementarności ze Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2020. Program realizuje w pełnym zakresie postulat Strategii Rozwoju
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
zakładający
wyrównywanie
szans
osób
niepełnosprawnych (Działanie 3.5.2.).
We wstępnym projekcie programu uwzględniony został cel główny i cele szczegółowe,
kierunki interwencji, sposób monitorowania, plan finansowy, podstawowe założenia systemu
realizacji oraz diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej, która w postaci odrębnego
opracowania pt. „Diagnoza sytuacji osób niepełnosprawnych w województwie kujawskopomorskim w okresie 2003-2010”, szczegółowo określa oszacowane efekty przedsięwzięć
podejmowanych na rzecz osób niepełnosprawnych, w latach poprzednich.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania formalno-prawne, procedura przyjęcia wstępnego
projektu Programu przez Zarząd, nakłada na niego obowiązek skierowania projektu programu
do konsultacji z jednostkami samorządu terytorialnego oraz partnerami społecznymi
i gospodarczymi.
Ponadto program wymaga także sporządzenia raportu ewaluacyjnego, zawierającego
uprzednią ewaluację skuteczności i efektywności jego realizacji. Raport ewaluacyjny zostanie
przygotowany przez ekspertów wybranych przez Dyrektora Departamentu Spraw
Społecznych.
5. Ocena skutków regulacji:
Podjęcie niniejszej uchwały nie powoduje zmian innych uchwał lub zarządzeń oraz nie
powoduje skutków finansowych.

