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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

z dnia .................... 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Obsługi Placówek 
Opiekuńczo-Wychowawczych w Białymstoku, nadania jej statutu oraz nadania statutów placówkom 

opiekuńczo-wychowawczym prowadzonym przez Miasto Białystok 

Na podstawie art. 6b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 511 ze zm.1)) w związku z art. 97 ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 ze zm.2)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXI/331/20 Rady Miasta Białystok z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia 
jednostki budżetowej Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Białymstoku, nadania jej 
statutu oraz nadania statutów placówkom opiekuńczo – wychowawczym prowadzonym przez Miasto Białystok 
(Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2020 r. poz. 1327) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 wyrazy: „1 kwietnia 2020 r.” zastępuje się wyrazami: „1 stycznia 2021 r.”; 

2) w § 9 wyrazy: „1 kwietnia 2020 r.” zastępuje się wyrazami: „1 stycznia 2021 r.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2020 r. 

 

  
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
 

Łukasz Prokorym 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1571 i 1815. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1818. 
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Uzasadnienie

Na wniosek Pełnomocnika Prezydenta Miasta Białegostoku do spraw utworzenia Centrum Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Białymstoku, po analizie szczególnej sytuacji panującej w kraju
spowodowanej wprowadzeniem rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie
ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem
wirusem SARS-CoV-2 oraz etapu przygotowań do zamierzonej reorganizacji, uznaje się za zasadne zmianę
terminu utworzenia jednostki organizacyjnej Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Białymstoku na podstawie uchwały Nr XXI/331/20 Rady Miasta Białystok z dnia 27 lutego 2020 r.
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Białymstoku, nadania jej statutu oraz nadania statutów placówkom opiekuńczo-wychowawczym
prowadzonym przez Miasto Białystok, z ustalonego pierwotnie dnia 1 kwietnia 2020 r. na proponowany -
1 stycznia 2021 r.
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