
UCHWAŁA Nr IX/71/2003 

Sejmiku Województwa Opolskiego 

z dnia 24 czerwca 2003 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 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) w związku z art. 11b ust. 2 
ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r., Nr 64, poz. 414 z 
późn. zm.) i §3 ust. 2 Statutu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu Sejmik 
Województwa Opolskiego uchwala, co następuje: 

 
§1 

 
Wprowadza się następujące zmiany w statucie Regionalnego Ośrodka Polityki  Społecznej 
będącym załącznikiem do uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego nr XIII/74/99 z dnia 
26 października 1999 r. w sprawie utworzenia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
1. w§ 3 ust. 1 dodaje się pkt 6) do 14) w brzmieniu: 

” 
6) Opracowywanie i realizacja wojewódzkich programów dotyczących wyrównywania 

szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu; 
7) Opiniowanie wniosków o wpis do rejestru ośrodków uprawnionych do 

organizowania turnusów lub przyjmujących grupy turnusowe; 
8) Opracowywanie i realizacja wojewódzkich programów pomocy w realizacji zadań na 

rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych; 
9) Udzielanie pomocy zakładom pracy chronionej; 

10) Dofinansowanie budowy i rozbudowy obiektów służących rehabilitacji; 
11) Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej; 
12) Współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz 

osób niepełnosprawnych; 
13) Opracowywanie Zarządowi Województwa Opolskiego informacji o prowadzonej 

działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przeznaczonej dla Pełnomocnika 
Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych; 

14) Opracowywanie Zarządowi Województwa Opolskiego sprawozdań rzeczowo 
finansowych o zadaniach zrealizowanych z otrzymanych z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środków, 

 
jako zadania samorządu województwa realizowane w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r., Nr 123, poz. 776 z późn. zm.)." 
 

§2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Opolskiego. 
 

§3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



 


