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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

z dnia .................... 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 
i mieszkaniach chronionych 

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.1)) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 poz. 1372 z późn. zm.2)), w związku z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 poz. 1876 z późn. zm.3))  uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XIX/185/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (Dz. 
Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 4542) w § 1 skreśla się pkt 3. 

§ 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 stycznia 2022 r. 
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Łukasz Prokorym 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz. 1038 i 1834. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 poz. 1834. 
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2369 oraz z 2021 r. poz. 794 i 803. 
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Uzasadnienie 

Wprowadzenie zmiany do Uchwały Nr XIX/185/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 12 grudnia 2011 r. 
polegającej na wykreśleniu Załącznika Nr 3 „Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Samopomocowym 
Klubie Seniora w Białymstoku” wynika z zakończenia działalności Klubu Seniora Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie w Białymstoku i utworzeniu od dnia 1 stycznia 2022 r. ośrodka wsparcia Klub „Senior+”, 
który będzie działał w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku. Na ten cel Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku otrzymał dotację w ramach wieloletniego programu „Senior+” na 
lata 2021-2025. 
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