
UCHWAŁA Nr XII/155/2011 
Sejmiku Województwa Opolskiego 

z dnia 29 listopada 2011 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.), 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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 113 ust. 1 w związku z art. 11b. ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 
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 2001 r., 

Nr 142, poz. 1590 z późn, zm.), 
3) ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 

175, poz. 1362 z późn. zm.), 
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 

1240 z późn. zm), 
5) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz.887)."; 
 

2) w §3 ust. 1 po punkcie 14 dodaje się pkt 15 do 21 w brzmieniu: 
15) Prowadzenie spraw dotyczących realizacji świadczeń rodzinnych w ramach 

koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku 
przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego; 

16) Tworzenie, współtworzenie i realizacja projektów współfinansowanych lub 
finansowanych ze środków Unii Europejskiej; 

17) Współdziałanie z instytucjami zarządzającymi i pośredniczącymi w tworzeniu i 
realizacji projektów w zakresie polityki społecznej, współfinansowanych ze 
środków Unii Europejskiej; 

18) Ocena zasobów pomocy społecznej regionu w oparciu o analizę lokalnej 
sytuacji społecznej i demograficznej sporządzanej przez gminy i powiaty z 
obszaru województwa opolskiego, uwzględniającego kwestie i problemy 
społeczne wynikające z przyjętej strategii i przekazywanie ich wojewodzie do 
31 lipca każdego roku; 

19) Prowadzenie ośrodka adopcyjnego dla województwa opolskiego; 
20) Nadzór nad podmiotami którym zlecono prowadzenie ośrodków adopcyjnych 

na terenie województwa opolskiego; 
21) Prowadzenie dokumentacji osób zgłaszających gotowość 



przysposobienia dziecka oraz prowadzonych procedur 
przysposobienia. "; 

 
3) §3 ust 2 otrzymuje brzmienie: 

„Ośrodek wykonuje inne zadania określone odrębnymi ustawami oraz zlecane 
przez Sejmik Województwa Opolskiego, Zarząd Województwa Opolskiego i 
Marszałka Województwa Opolskiego." 
 

§2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Opolskiego. 
 

§3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


