Załącznik do uchwały Nr XV/246/11
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 28 listopada 2011 r.

Statut Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Krakowie

Rozdział I Przepisy ogólne

§ 1.
1. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, zwany dalej ROPS, jest
samodzielną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej,
działającą jako wyodrębniona jednostka budŜetowa Samorządu Województwa
Małopolskiego.
2. Siedzibą ROPS jest Miasto Kraków.
3. Obszarem działania ROPS jest Województwo Małopolskie.
4. Nadzór nad ROPS sprawuje Zarząd Województwa Małopolskiego.
5. ROPS działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
w szczególności:
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U.
z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 ze zm.),
2) ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.), w związku z koordynacją systemów
zabezpieczenia społecznego,
3) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy uprawnionym do alimentów
(tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 7 ze zm.), w związku z koordynacją
systemów zabezpieczenia społecznego,
4) ustawy z

29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

(Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz.1493 ze zm.),
5) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887),

6) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 ze zm.),
7) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157 poz. 1240 ze zm.),
8) uchwały Nr VI/49/99 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 marca
1999 r. w sprawie powołania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Krakowie,
9) niniejszego statutu,
10) innych przepisów.
6. W zakresie wynikającym z przepisów, o których mowa w ust. 5, ROPS realizuje
zadania będące zadaniami własnymi samorządu województwa małopolskiego,
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, nałoŜone ustawami oraz
wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
a takŜe z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Rozdział II Cele i zadania

§ 2.
Celem działania ROPS jest realizacja zadań samorządu województwa małopolskiego
w

zakresie

polityki

społecznej,

a

w

szczególności

pomocy

społecznej,

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, przeciwdziałania przemocy, w zakresie
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, wspierania rodziny i pieczy
zastępczej, a takŜe zadań powierzonych na podstawie innych przepisów, porozumień
i umów.

§ 3.
1. Do zadań ROPS naleŜy w szczególności:
1) opracowanie, aktualizowanie i realizacja strategii wojewódzkiej w zakresie
polityki społecznej, będącej integralną częścią strategii rozwoju województwa;
2) organizowanie

kształcenia

oraz

szkolenia

zawodowego

kadr

pomocy

społecznej;
3) rozpoznawanie
programów

przyczyn

pomocy

ubóstwa

społecznej

oraz

opracowywanie

wspierających

w działaniach na rzecz ograniczania tego zjawiska;

regionalnych

samorządy

lokalne

4) inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie polityki społecznej,
w tym pomocy społecznej;
5) sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej i przekazywanie jej
właściwym organom;
6) współpraca

z

podmiotami

organami

administracji

niepublicznymi

celem

rządowej,

opracowania

samorządowej
spójnych

oraz

programów

w zakresie realizacji zadań dotyczących polityki społecznej w województwie
małopolskim;
7) prowadzenie analiz i prognoz społecznych województwa małopolskiego;
8) pełnienie funkcji instytucji właściwej w sprawach świadczeń rodzinnych oraz
świadczeń z funduszu alimentacyjnego w ramach koordynacji systemów
zabezpieczenia

społecznego

w przypadku

przemieszczania

się

osób

w granicach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii;
9) tworzenie, współtworzenie i realizacja projektów współfinansowanych lub
finansowanych

ze

środków

Unii

Europejskiej

oraz

innych

źródeł

zagranicznych;
10) realizacja zadań samorządu województwa małopolskiego, o których mowa w
ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w szczególności:
a) opracowywanie i realizacja wojewódzkiego programu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie,
b) opracowywanie ramowych programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie
oraz ramowych programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla
osób stosujących przemoc w rodzinie;
11) realizacja zadań samorządu województwa małopolskiego, o których mowa w
ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w szczególności:
a) prowadzenie ośrodka adopcyjnego dla województwa małopolskiego
z filiami w Nowym Sączu i Tarnowie, w tym prowadzenie banku danych o
dzieciach

z

terenu

województwa

małopolskiego

oczekujących

na

przysposobienie,
b) monitoring

oraz

koordynacja

przebiegu

procesów

adopcyjnych

w województwie małopolskim,
c) opracowywanie programów dotyczących wspierania rodziny i systemu
pieczy

zastępczej,

będących

województwa małopolskiego;

integralną

częścią

strategii

rozwoju

12) sporządzanie

sprawozdawczości

zgodnie

z

wymogami

wynikającymi

z obowiązujących przepisów oraz przekazywanie jej właściwym organom,
w tym wojewodzie, równieŜ w wersji elektronicznej, z zastosowaniem
odpowiednich systemów teleinformatycznych.
2. Celem realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, ROPS współdziała
z jednostkami samorządu województwa małopolskiego, innymi jednostkami
samorządu terytorialnego, administracją rządową, kościołami i związkami
wyznaniowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, szkołami wyŜszymi i jednostkami
naukowo-badawczymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

§ 4.
ROPS moŜe, w zakresie zleconym przez Zarząd Województwa Małopolskiego,
powierzać w drodze umowy podmiotom niezaliczonym do sektora finansów
publicznych, realizację zadań, o których mowa w § 3 ust. 1, oraz wspierać
finansowo realizację powierzonych zadań, a takŜe nadzorować realizację tych
zadań.

Rozdział III Gospodarka finansowa

§ 5.
1. ROPS jest samorządową jednostką budŜetową działającą na zasadach
określonych przepisami o finansach publicznych.
2. Podstawę gospodarki finansowej ROPS stanowi plan finansowy opracowany
przez Dyrektora ROPS.
3. Działalność ROPS finansowana jest z budŜetu Województwa Małopolskiego.

Rozdział IV Organizacja i władze

§ 6.
1. ROPS w Krakowie kieruje Dyrektor powoływany i odwoływany przez Zarząd
Województwa Małopolskiego.
2. Dyrektor

ROPS,

zgodnie

z

udzielonym

przez

Zarząd

Województwa

Małopolskiego pełnomocnictwem, kieruje jednostką, reprezentuje ją na
zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za jej funkcjonowanie.

3. Zwierzchnikiem słuŜbowym Dyrektora ROPS jest Marszałek Województwa
Małopolskiego.
4. Dyrektor ROPS wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępców Dyrektora.
5. Dyrektor ROPS jest zwierzchnikiem słuŜbowym wszystkich pracowników,
wykonuje uprawnienia pracodawcy w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.).
6. Dyrektor ROPS wydaje zarządzenia wewnętrzne, polecenia słuŜbowe oraz
wprowadza regulaminy dotyczące funkcjonowania jednostki.
7. Organizację wewnętrzną ROPS, a takŜe szczegółowe zasady jego działania,
określa Regulamin Organizacyjny zatwierdzany przez Dyrektora ROPS.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 7.
Zmiany i uzupełnienia statutu dokonuje Sejmik Województwa Małopolskiego w trybie
właściwym dla jego nadania.

