
UCHWAŁA Nr XXXIX/773/13 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 25 listopada 2013 roku 

zmieniaj ąca uchwał ę w sprawie uchwalenia Statutu Regionalnego O środka Polityki 

Społecznej w Poznaniu 

 

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

W § 2 załącznika do uchwały Nr XL/569/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia           

26 października 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Poznaniu zmienionej uchwałą Nr XVI/246/11 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2011 roku i uchwałą Nr XXIII/413/12 Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 czerwca 2012 roku wprowadza się następujące 

zmiany: 

1)  po pkt 3 dodaje się pkt 3a  w brzmieniu: 

 „3a) diagnozowanie i monitorowanie wybranych problemów społecznych w regionie;”, 

2) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: 

 „4a) koordynowanie działań na rzecz sektora ekonomii społecznej w regionie;”. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIX/773/13 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 25 listopada 2013 roku 

 
 
 
Nowelizacja ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, 
poz. 1362, z późn. zm.), wprowadziła zmianę w zadaniach samorządu województwa dodając 
dwa nowe zadania: diagnozowanie i monitorowanie wybranych problemów społecznych w 
regionie oraz koordynowanie działań na rzecz sektora ekonomii społecznej w regionie. 
Z tych powodów niezbędne jest dokonanie zmiany Statutu Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Poznaniu, przyjętego przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą 
Nr XL/569/09 z dnia 26 października 2009 roku i zmienionego uchwałą Nr XVI/246/11 
z dnia 28 listopada 2011 roku i uchwałą Nr XXIII/413/12 z dnia 25 czerwca 2012 roku. 
 
Wobec powyŜszego podjęcie niniejszej uchwały przez Sejmik Województwa 
Wielkopolskiego jest zasadne. 


