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 Zatwierdzony przez ................................ 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie przyjęcia do realizacji zadań w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za 
życiem” 

Na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.) w związku z art. 90v ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1.  

Przyjmuje się do realizacji w latach 2022-2026 zadanie z zakresu administracji rządowej wynikające 
z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, stanowiącego załącznik do uchwały nr 160 Rady 
Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 
(M.P. z 2016 r. poz. 1250 z późn. zm.) w zakresie zapewnienia na obszarze Powiatu Buskiego: 

1) możliwości kontynuowania nauki przez uczennice w ciąży, 

2) realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego. 

§ 2.  

Zadania, o których mowa w § 1, będą realizowane na podstawie porozumienia zawartego między 
Ministrem Edukacji i Nauki a Powiatem Buskim, regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia 
finansowe i szczegółowy zakres przyjętych zadań. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 4.  

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym do właściwości 
Rady Powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawie m.in. przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej. 

Rada Ministrów w dniu 20 grudnia 2016 r. przyjęła uchwałę w sprawie programu kompleksowego 
wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. z 2016 r. poz. 1250 z późn. zm.). Zgodnie z w/w uchwałą działania 
z zakresu pomocy uczennicom w ciąży oraz wieloaspektowej i kompleksowej pomocy niepełnosprawnemu 
dziecku w okresie od urodzenia do rozpoczęcia nauki realizuje minister właściwy do spraw oświaty we 
współdziałaniu z jednostkami samorządu terytorialnego. 

Powiat Buski zadeklarował współpracę w zakresie realizacji w/w programu i został zakwalifikowany do 
programu w dwóch zadaniach: 1.5. Pomoc uczennicom w ciąży oraz 2.4. Wieloaspektowa i kompleksowa 
pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego 
rodzinie. Na realizację w/w działań zagwarantowano środki w wysokości 281 160 zł, które zostaną przekazane 
Powiatowi Buskiemu w latach 2022 - 2026.   

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie przez Radę Powiatu przedmiotowej uchwały. 
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