
UCHWAŁA Nr XXXVII/444/2013 
Sejmiku Województwa Opolskiego 

z dnia 20 grudnia 2013 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 2013 r., poz. 596 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.) art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 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) w §3 ust. 1 wykreśla się pkt. 9; 
2) w §3 ust. 1 pkt. 12 otrzymuje brzmienie: 

„ 
12) Współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na 

rzecz osób niepełnosprawnych, w tym zlecanie zadań organizacjom 
pozarządowym w formie otwartego konkursu ofert."; 

3) w §3 ust. 1 pkt. 13 otrzymuje brzmienie: 
„ 
13) Opracowywanie informacji dla Pełnomocnika Rządu Do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych o prowadzonej działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych."; 

4) w §3 ust. 1 pkt. 14 otrzymuje brzmienie: 
„ 
14) Sporządzanie sprawozdawczości z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji 

społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz sprawowanie kontroli 
w zakresie wydatkowania środków PFRON przyznanych w celu realizacji 
zadań."; 

5) w §8 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 
„ 
4. Ośrodek prowadzi sprawy związane z rozliczeniem środków pozabudżetowych 

pozyskanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, w tym obsługę bankową środków PFRON.". 
 

§2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Opolskiego. 
 

§3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku. 


