
UCHWAŁA Nr XXXVII/404/2018 
Sejmiku Województwa Opolskiego 

z dnia 30 stycznia 2018 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 2017 r., poz. 2096), 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 2017 r., poz. 
2077) oraz art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1769 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 2017 r., 
poz. 2096), 

3) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 
1769 z późn. zm.), 

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2077), 

5) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 697 z późn. zm.), 

6) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.), 

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

2) w §3 ust. 1 skreśla się punkt 15 oraz punkty 25-27. 
 

§2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Opolskiego. 
 

§3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


