
UCHWAŁA NR VI/9/1/2019
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

z dnia 20 maja 2019 r.

w sprawie przyjęcia oświadczenia dotyczącego Rodziny jako wspólnoty pokoju

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity 
Dz. U. z 2019 roku, poz. 512) oraz § 18 a ust. 2 pkt 4 Statutu Województwa Śląskiego (Dz. Urz. Woj. Śl. 
z 2017 roku, poz. 6351 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1. Przyjmuje się oświadczenie dotyczące Rodziny jako wspólnoty pokoju, stanowiące załącznik 
do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Sejmiku 
Województwa Śląskiego

Jan Kawulok
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Załącznik do uchwały Nr VI/9/1/2019

Sejmiku Województwa Śląskiego

z dnia 20 maja 2019 r.

Oświadczenie
Rodzina – wspólnota pokoju

My, Radni Sejmiku Województwa Śląskiego, składamy serdeczne podziękowania wszystkim rodzinom
za ich działania na rzecz naszej śląskiej wspólnoty. Wyrażamy szacunek i podziw dla matek i ojców za ich
codzienny trud i wysiłek. Dziękujemy dzieciom za opiekę nad swoimi rodzicami i dziadkami. Zachęcamy
ludzi młodych do zakładania rodzin. Rodzina to nie tylko podstawowa komórka społeczeństwa, to także
miejsce, gdzie łatwiej się żyje, pracuje i rozwiązuje nawet najtrudniejsze problemy. Miejsce, w którym
miłość i szacunek pozwalają lepiej znieść chorobę, niepowodzenie, ale i miejsce, w którym sukces nasz,
współmałżonków i dzieci przeżywany jest wielokrotnie. Miejsce, gdzie uczymy się wzajemnego szacunku
oraz pokonywania pokoleniowych barier.

Deklarujemy w swojej pracy podejmowanie wszelkich działań na rzecz rodziny. Wsłuchiwanie się
uważnie w jej potrzeby. Taką organizację życia społecznego i publicznego, aby funkcjonowanie rodziny
było priorytetem. To mądrze wspomagana rodzina jest najlepszą formą pomocy zarówno dla najmłodszych,
jak i najstarszych. Jesteśmy w pełni świadomi, iż pełna realizacja śląskiej polityki senioralnej, programu
Śląskie dla Kobiety, możliwa jest w rodzinie i z rodziną.

Apelujemy do samorządów powiatowych i gminnych oraz samorządów innych województw
o podejmowanie działań mających na celu obronę i propagowanie modelu rodziny, zgodnego z Konstytucją
i tradycją opartą na chrześcijańskich wartościach.

Dziękujemy Księdzu Arcybiskupowi Wiktorowi Skworcowi, Metropolicie Katowickiemu oraz
Małgorzacie Mańce-Szulik, Prezydent Miasta Zabrze za inicjatywę Metropolitalnego Święta Rodziny.
Dziękujemy za codzienne promowanie rodziny oraz uświadamianie nam, że fundamentalne wartości
są nieprzemijające.
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