
Załącznik do uchwały Nr XIII/74./99 
Sejmiku Województwa Opolskiego 
z dnia 26 października 1999 r. 
w sprawie utworzenia Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej 

 

STATUT 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

w Opolu 

Dział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, zwany dalej „Ośrodkiem" działa na 

podstawie: 

 Uchwały Nr XIII/74/99 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 października 1999 r. w 

sprawie utworzenia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. 

 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 91 z 1998 r. poz. 
576 z późn. zm.) 

 Ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 414 z późn. zm.) 

 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 
z późn. zm.) 

§2 

 

1. Ośrodek jest jednostką budżetową samorządu województwa opolskiego. 

2. Siedzibą Ośrodka jest miasto Opole. 

3. Obszarem działania Ośrodka jest teren województwa opolskiego. 

4. Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Zarząd Województwa Opolskiego. 

§3 

1. Do zadań Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej należy przede wszystkim: 

1) Sporządzanie bilansu potrzeb i środków w zakresie pomocy społecznej we współpracy z 

gminami i powiatami oraz opracowywanie strategii rozwoju; 

2) Opracowywanie i wdrażanie celowych programów służących realizacji zadań pomocy 

społecznej i ich dofinansowywanie; 

3) Organizowanie kształcenia, w tym prowadzenie szkół służb społecznych oraz szkolenia 

zawodowego kadr pomocy społecznej; 

4) Identyfikowanie przyczyn ubóstwa oraz wspieranie i prowadzenie działań na rzecz 

wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa; 

5) Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie polityki społecznej, w tym 

pomocy społecznej; 

 



2. Ośrodek wykonuje określone w ustawach inne zadania z zakresu pomocy społecznej 

w tym również zadania województwa z zakresu administracji rządowej wykonywane 

przez Zarząd Województwa. 

§4 

 

1. Przy realizacji swych zadań Ośrodek współpracuje z organami administracji rządowej, 

organami jednostek samorządu terytorialnego. 

2. Ośrodek może zlecać w drodze umowy, organizacjom społecznym, Kościołowi 

Katolickiemu i innym kościołom, i związkom wyznaniowym, fundacjom, 

stowarzyszeniom, pracodawcom oraz osobom fizycznym i prawnym zadania z zakresu 

pomocy społecznej oraz wspierać je w tym finansowo. 

3. Ośrodek może zlecić podmiotom, o których mowa w ust. 2, realizację swych zadań 

w drodze konkursu którego regulamin ustali Zarząd Województwa. 

Dział II 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA 

 

§5 

 

1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor powoływany i odwoływany przez Zarząd Województwa 

Opolskiego. 

Dyrektor ponosi odpowiedzialność za realizację zadań Ośrodka określonych ustawami oraz 

niniejszym statutem, a w szczególności za: 

1) określenie i wdrożenie odpowiedniej struktury organizacyjnej, 

2) dobór kadr i podział zadań 

3) współpracę z podmiotami o których mowa w §4 ust. 1. 

 

2. Dyrektor Ośrodka jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników Ośrodka. 

 

§6 

 

Szczegółową strukturę organizacyjną i zakres działania Ośrodka określa regulamin 

organizacyjny ustalany przez dyrektora jednostki. 

 
§7 

 

Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Zarząd Województwa, który dokonuje okresowej 

oceny działalności Ośrodka pod kątem wypełniania przez niego ustalonych zadań. 

 

Dział III 

 

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ 

 

§8 

 

1. Działalność Ośrodka finansowana jest z budżetu województwa opolskiego. 

2. Podstawą gospodarki finansowej jest plan dochodów i wydatków, ustalony na okres roku 

kalendarzowego. 

3. Księgowość Ośrodka jest prowadzona według planu kont dla jednostek budżetowych. 



Dział IV 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§9 

1. Ośrodek stosuje odpowiednio instrukcję kancelaryjną obowiązującą organy samorządu 

województwa. 

2. Ośrodek używa pieczęci nagłówkowej o treści: „Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w 

Opolu". 

3. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania. 

§10 

Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


