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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

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

w sprawie przyjęcia od Powiatu Białostockiego zadania w zakresie świadczenia usług z pomocy społecznej 

Na podstawie art. 8 ust. 2a i art. 18 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.1)), w związku z art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.2)) i § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2020 r. poz. 249) – 
uchwala się co następuje: 

§ 1. 1. Wyraża się wolę przyjęcia od Powiatu Białostockiego zadania publicznego w zakresie pomocy 
społecznej polegającego na objęciu mieszkańców Powiatu Białostockiego usługami świadczonymi przez 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Białymstoku przy ul. 11 Listopada 6. 

2. Przyjecie zadania nastąpi na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Prezydentam Miasta 
Białegostoku a Zarządem Powiatu Białostockiego. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
 

Łukasz Prokorym 

 
1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1690, 1818, 2473. 
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UZASADNIENIE

Na podstawie ustawy o pomocy społecznej, do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
realizowanych przez powiat należy m.in. prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z
zaburzeniami psychicznymi. Powiat Białostocki prowadzi Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w
Łaźniach. Opiekunowie prawni dwóch niepełnosprawnych mieszkańców powiatu białostockiego zwrócili
się z wnioskiem o skierowanie ich do Środowiskowego Domu Samopomocy w Białymstoku przy ul. 11
Listopada 6, gdyż wspomniana placówka położona jest blisko ich miejsca zamieszkania. Nie wyrażają
zgody na skierowanie ich podopiecznych do Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Łaźniach ze
względu na znaczącą odległość od miejsca zamieszkania.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu Białostockiego zwrócił się do Prezydenta Miasta Białegostoku o
rozważenie możliwości zawarcia porozumienia zgodnie z § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, umożliwiającego
skierowanie dwóch mieszkańców powiatu białostockiego do wspomnianego Domu na terenie Miasta
Białegostoku. Prezydent Miasta Białegostoku pismem z dnia 25 czerwca br. przychylił się do prośby
Zarządu. Podpisanie porozumienia pomiędzy Miastem Białystok a Powiatem Białostockim powinno być
poprzedzone podjęciem uchwały przez Radę Powiatu Białostockiego oraz Radę Miasta Białystok w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie wspomnianego porozumienia.
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