
 
UCHWAŁA Nr XVI/246/11 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 28 listopada 2011 roku 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Regionalnego Ośrodka 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. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w związku z art. 185 i 241 ust. 1 ustawy 
z dnia  9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149,                       
poz. 887) , Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
W załączniku 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 wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 w pkt 12 kropkę zastępuje się przecinkiem i po pkt 12 dodaje się pkt 13                     
w brzmieniu: 
„13) realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej.” 

2) w § 3 w ust. 4 lit. j kropkę zastępuje się przecinkiem i po lit. j dodaje się lit. k                     
w brzmieniu: 
„k) składanie Zarządowi Województwa corocznych sprawozdań z działalności 
interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, regionalnej placówki opiekuńczo-
terapeutycznej oraz ośrodka adopcyjnego, a takŜe przedstawianie planów działań tych 
jednostek na kolejny rok.”; 

3) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. W skład Ośrodka wchodzą następujące komórki organizacyjne:  

1) Wydział Koordynacji  Integracji Społecznej, 
2) Wydział Świadczeń Rodzinnych, 
3) Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny, 
4) Biuro Obsługi PFRON, 
5) Dział Organizacyjny, 
6) Dział Księgowości.” 

 
§ 2 

 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 
 

§ 3 
 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2012 roku.,                  
z wyjątkiem § 1 pkt 3, który wchodzi w Ŝycie z dniem 31 grudnia 2011 roku. 
 
 

  
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
Uzasadnienie do Uchwały Nr XVI/246/11 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 28 listopada 2011  roku 
 
 
 

  
 
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej             
(Dz. U. Nr 149, poz. 887), zgodnie z art. 185, nałoŜyła na regionalny ośrodek polityki 
społecznej wykonywanie zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej      
w województwie, oraz nałoŜyła na kierownika regionalnego ośrodka polityki społecznej 
obowiązek składania zarządowi województwa corocznego sprawozdania z działalności 
interwencyjnego ośrodka  preadopcyjnego,  regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej 
oraz ośrodka adopcyjnego, a takŜe przedstawiania planów działań tych jednostek na kolejny 
rok. 
 
Z tego powodu 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, w zakresie rozszerzenia  zadań Ośrodka i 
jego Dyrektora oraz utworzenia nowej  komórki organizacyjnej pod nazwą Wielkopolski 
Ośrodek Adopcyjny, której przedmiotem działania będzie prowadzenie procedur 
przysposobienia oraz przygotowanie osób zgłaszających gotowość do przysposobienia 
dziecka. 
 
Wobec powyŜszego podjęcie niniejszej uchwały przez Sejmik Województwa 
Wielkopolskiego jest zasadne. 

  
 
 

 
 


