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Przemyśl, dnia 30.11.2021r.  

SPO.8120.1.169.2021 

 
                   Pan Dariusz Lasek 
                     Radny Rady Miejskiej  
                     w Przemyślu 

  
W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 17.11.2021r. dot. włączenia do Programu współpracy                                   

z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz rozważenia ujęcia 

w Programie promocji rodzicielstwa zastępczego na terenie miasta Przemyśla, uprzejmie wyjaśniam,                                       

co następuje:  

Na terenie miasta Przemyśla organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej jest Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej. Rodzinami zastępczymi opiekuje się również Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, a dokładniej Koło TPD 

Rodzin Zastępczych „DOM”, które corocznie organizuje obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w naszym 

mieście.   

MOPS jest współorganizatorem ww. pikniku dla rodzin zastępczych z terenu miasta Przemyśla                                 

i pokrywa część kosztów związanych z zakupami np. artykułów spożywczych, czy też różnego rodzaju nagród dla 

uczestników pikniku w ramach własnego budżetu ( jest to kwota do 2 tys. zł ).  Dodatkowo pomaga przy jego 

organizacji, a pracownicy MOPS służą swoją pomocą i wiedzą w tym zakresie – w dniu uroczystości. Ponadto, 

Prezydent Miasta Przemyśla obejmuje Patronat Honorowy nad tym szczególnym Dniem.  

Pragnę poinformować, iż w celu włączenia Dnia Rodzicielstwa Zastępczego do Programu współpracy                          

z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 oraz podjęcia jakichkolwiek czynności związanych z promocją 

rodzicielstwa zastępczego w ww. Programie, w budżecie miasta Przemyśla muszą być zabezpieczone środki 

finansowe na ten cel. Z przykrością muszę stwierdzić, że w chwili obecnej miasto nie posiada dodatkowych 

funduszy, które mogłyby zostać przeznaczone na to przedsięwzięcie.  

Niemniej jednak nie wykluczam takiej możliwości w późniejszym czasie. Być może na początku przyszłego 

roku (np. w I kwartale 2022r.) pojawią się wolne środki finansowe, które będzie można przeznaczyć na ten cel                        

i wówczas będzie można wprowadzić to działanie do Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 

rok 2022. Z chwilą jakichkolwiek zmian w tym zakresie, zostanie Pan poinformowany odrębnym pismem,                                           

w terminie późniejszym.  

                                                                                                                                        PREZYDENT 

                                                                                                                                          MIASTA PRZEMYŚLA 

                                                                                                       

                                                                                                                        Wojciech Bakun 
                                                                                                                                      (Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym) 

 

 

Otrzymują: 

1. Adresat 

2. Biuro Rady Miejskiej i Współpracy z Zarządami Osiedli w/m 

3. a/a   
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