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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

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

w sprawie nadania nazwy rondu, położonemu w Białymstoku na osiedlu nr 20 – Starosielce 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 ze zm.1)) uchwala się, co następuje: 

§ 1.  Rondu, położonemu w Białymstoku na osiedlu nr 20 – Starosielce, obejmującemu części działek 
o numerach geodezyjnych: 167 i 170/4 w obrębie nr 6 – Starosielce Płd., oznaczonemu kolorem żółtym na mapie 
stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały, nadaje się nazwę – Rondo Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

§ 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. 

 

  
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
 

Łukasz Prokorym 

 
1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378. 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miasta Białystok 

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

Propozycja nadania nazwy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy rondu na osiedlu Starosielce to
wyraz uznania dla wielkiego charytatywnego dzieła, pracy setek tysięcy wolontariuszy oraz milionów
Polaków biorących udział i wspierających zbiórki w całej Polsce i za granicą.

Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w ciągu 28 lat zebrała i przekazała na wsparcie
polskiej medycyny sumę ponad 1,2 mld zł. Nie ma w Polsce szpitala, który nie korzystałby ze sprzętu
medycznego zakupionego z tych pieniędzy. Co roku dzięki fundacji, pracy setek tysięcy wolontariuszy oraz
ofiarności milionów Polaków do systemu opieki zdrowotnej trafiają setki milionów złotych. Dzięki takiemu
wsparciu polscy pacjenci mogą korzystać z najnowocześniejszego sprzętu medycznego.

Pierwszy finał WOŚP odbył się 3 stycznia 1993 r. Fundacja została zarejestrowana
w Warszawie 2 marca 1993 roku. Celem Fundacji jest działalność w zakresie ochrony zdrowia, polegająca
na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci, i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia,
jak również na działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Cel ten Fundacja realizuje
poprzez zbiórki finałowe, zakup sprzętu na oddziały medyczne szpitali w całej Polsce, a także przez
prowadzenie siedmiu ogólnopolskich programów medycznych i jednego edukacyjnego. Fundacja posiada
status organizacji pożytku publicznego.
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