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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

z dnia .................... 2021 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 2020 r. poz. 920) 
w związku z art. 97 ust. 1a  ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 8211) ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXI/331/2020 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. 13272)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w Statucie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Jedynka” w Białymstoku, stanowiącym załącznik Nr 2 do 
uchwały: 

a) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  „1. Placówka jest placówką opiekuńczo-wychowawczą, zapewniającą 
dzieciom całodobową opiekę oraz wychowanie, która realizuje zadania przewidziane dla placówki 
opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego i interwencyjnego. ” 

b) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  „1. Placówka jest placówką przeznaczoną na pobyt 14 dzieci do 18 roku 
życia. ” 

2) w Statucie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej im. dr Ireny Białówny w Białymstoku, stanowiącym 
załącznik Nr 4 do uchwały: 

a) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  „1. Placówka jest placówką opiekuńczo-wychowawczą, zapewniającą 
dzieciom całodobową opiekę oraz wychowanie, która realizuje zadania przewidziane dla placówki 
opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego i interwencyjnego.” 

b) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Placówka jest placówką przeznaczoną na pobyt 14 dzieci do 18 roku 
życia.” 

3) w Statucie Pogotowia Opiekuńczego w Białymstoku, stanowiącym załącznik Nr 8 do uchwały: 

a) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Placówka jest placówką opiekuńczo-wychowawczą, zapewniającą 
dzieciom całodobową opiekę oraz wychowanie, która realizuje zadania przewidziane dla placówki 
opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego i interwencyjnego.” 

b) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Placówka jest placówką przeznaczoną na pobyt 14 dzieci do 18 roku 
życia.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

 
1) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz. 159. 
2) Zmiany tekstu wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2020 r. poz. 1847. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podlaskiego. 

 

   

PRZEWODNICĄCY RADY 
 
 

Łukasz Prokorym 
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UZASADNIENIE

W związku z błędami w trzech statutach placówek opiekuńczo-wychowawczych i zmianami, które nakłada
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2020.0.821 t.j.) wymagana jest
aktualizacja uchwały 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.
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