
 

 

UCHWAŁA NR ........./............/2022 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 

z dnia ...................... 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Ośrodkowi Polityki 
Społecznej w Lublinie 

Na podstawie art. 18 pkt 20 i art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834), 

art. 11 ust. 2 oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.1) - Sejmik Województwa Lubelskiego 

uchwala, co następuje:  

§ 1. W uchwale nr XIX/286/2016 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 

21 lipca 2016 r. w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej 

w Lublinie (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 3509 oraz z 2018 r. poz. 2302) - w załączniku, 

wprowadza się następujące zmiany:  

1) § 1 otrzymuje brzmienie:  

„§ 1. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, zwany dalej „Ośrodkiem”, działa na 

podstawie:  

1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1668 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834); 

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 

1236, 1535 i 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270); 

3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1282 oraz z 2021 r. poz. 1834); 

4) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 

i 2270 oraz z 2022 r. poz. 1 i 66); 

5) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej   

(Dz. U. z 2020 r. poz. 821 oraz z 2021 r. poz. 159, 1006, 1981, 2270 i 2328); 

6) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981); 

7) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 i 246 oraz z 2022 r. poz. 24); 

8) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 2050 oraz z 2021 r. poz. 2469); 

9) ustawy z dnia 13 czerwca  2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 176); 

10) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  (Dz. U. z 2021 

r. poz. 1249); 

11) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535 i 2490); 

12) innych obowiązujących w zakresie funkcjonowania Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej przepisów; 

13) niniejszego statutu.”; 

2) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 
1773, 1927, 1981, 2054 i 2270. 



 

 

„2. W ramach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie działa Ośrodek 

Adopcyjny.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubelskiego.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubelskiego. 


