
1 

 

  

 

Uchwała Nr XVI/431/16 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 21 marca 2016 r. 
 

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 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 zmienionej uchwałą Nr XVI/246/11 Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2011 roku, uchwałą Nr XXIII/413/12 Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 czerwca 2012 roku i uchwałą Nr XXXIX/773/13 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2013 roku, wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w § 2 w pkt 13 kropkę zastępuje się przecinkiem i po pkt 13 dodaje się pkt 14                      
i  pkt 15 w brzmieniu: 
„14) realizacja zadań obronnych wynikających z „Planu Operacyjnego 
Funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego                 
w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa w czasie wojny,”, 
„15) realizacja zadań związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia 
społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej                 
i Europejskiego Obszaru Gospodarczego w zakresie świadczenia wychowawczego.”; 

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

1) Dział Administracyjny, 
2) Dział Koordynacji Integracji Społecznej, 
3) Dział Koordynacji Polityki Społecznej, 
4) Dział Księgowości, 
5) Dział Organizacyjny, 
6) Dział Planowania i Analiz, 
7) Dział Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej, 
8) Dział Świadczeń Rodzinnych, 
9) Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny.”. 
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§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 
 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie do uchwały Nr XVI/431/16 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 21 marca 2016 r. 
 

zmieniaj ącej uchwał ę w sprawie uchwalenia Statutu Regionalnego O środka Polityki 
Społecznej w Poznaniu 
 

Zakończenie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu projektu 
systemowego PO KL pn. „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej                     
w Wielkopolsce” realizowanego w latach 2007-2015, spowodowało konieczność likwidacji 
Działu Rozwoju Kapitału Ludzkiego, który ten projekt realizował. 
 

Zgodnie z § 26 ust. 2 Rozdziału VI Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu pn. „Zadania szczególne przekazywane                     
do realizacji wybranym wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym”               
do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu należy realizowanie zadań 
statutowych i zadań obronnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa 
państwa i w czasie wojny, wynikających z „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia 
państwa w czasie wojny”, przekazywanych w ramach systemu stałego dyżuru Marszałka. 
 

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa                                   
w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) określono warunki nabywania z dniem                 
1 kwietnia br. prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania                               
i wypłacania tego świadczenia, w tym zadania dla marszałka województwa pełniącego 
funkcję instytucji właściwej w związku  z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach 
Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego w zakresie świadczenia 
wychowawczego.  
Jednocześnie art. 53 ust.1 wymienionej ustawy nakłada na organy województwa obowiązek 
wyznaczenia lub utworzenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu 
świadczenia wychowawczego.  
Zarząd Województwa Wielkopolskiego proponuje, aby zadania Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego z zakresu świadczenia wychowawczego były wykonywane przez 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. 
 

Z tych powodów niezbędne jest dokonanie zmian Statutu Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Poznaniu, przyjętego przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą                           
Nr XL/569/09 z dnia 26 października 2009 r. , zmienionego uchwałą Nr XVI/246/11 Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2011 roku, uchwałą Nr XXIII/413/12 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 czerwca 2012 roku i uchwałą                             
Nr XXXIX/773/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2013 roku,                
w celu dostosowania go do aktualnie wykonywanych i nałożonych zadań. 
 

Wobec powyższego przyjęcie niniejszej uchwały przez Sejmik Województwa 
Wielkopolskiego jest zasadne. 


