
UCHWAŁA Nr XV/168/2016 
Sejmiku Województwa Opolskiego 

z dnia 30 marca 2016 r. 
 

w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie utworzenia 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. 

 
 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1392 z późn. zm.), art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 2 
w związku z ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. 
U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.), Sejmik Województwa 
Opolskiego uchwala, co następuje: 
 

§1 
 

W statucie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu, stanowiącym 
załącznik do uchwały Nr XIII/74/99 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 
października 1999 r. w sprawie utworzenia Regionalnego Ośrodka Polityki   
Społecznej, wprowadza się następujące zmiany: 
1) §1 otrzymuje brzmienie: 

„Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, zwany dalej „Ośrodkiem" działa 
na podstawie: 
1) uchwały Nr XIII/74/99 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 

października 1999 r. w sprawie utworzenia Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej, 

2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 1392 z późn. zm.), 

3) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 
z późn. zm.), 

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 
885 z późn. zm.), 

5) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 332 z późn. zm.), 

6) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 
2015 r., poz. 1390), 

7) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 
r., poz. 114 z późn. zm.), 

8) ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 
opiekunów (Dz. U. z 2016 r., poz. 162), 

9) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. 
U. z 2016 r., poz. 195)."; 

2) w § 3 ust. 1 po pkt 24 dodaje się pkt 25 i 26 w brzmieniu: 
„ 
25) realizacja zadań, w tym prowadzenie postępowań, z zakresu zasiłku dla 

opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 04 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i 
wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r., poz. 162), w ramach 
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku 
przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego; 

26) realizacja zadań, w tym prowadzenie postępowań, z zakresu świadczenia 
wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy 



państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195), w ramach 
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku 
przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego.". 
 

§2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Opolskiego. 
 

§3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 roku. 


