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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

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

w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokali  wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 
Białystok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.  
1372 z późn. zm.1)) w związku z § 21 ust. 2 uchwały nr XXXVII/540/21 Rady Miasta Białystok z dnia 29 marca 
2021 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białystok 
(Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021 poz. 1437 z późn. zm.2))  uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zastosowanie odstępstwa od zasad przewidzianych w uchwale nr XXXVII/540/21 
Rady Miasta Białystok z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Białystok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021 poz. 1437 z późn. zm.2)), na rzecz osób 
wskazanych w ust. 2. 

2. Niniejsza uchwała dotyczy wynajęcia, na czas nieoznaczony, lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu Gminy Białystok i zawarcia umów najmu z Panią Ireną Biernacką oraz Panią Marią Tiszkowską. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
 

Łukasz Prokorym 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834, 
2) Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021 r. poz. 2572. 
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UZASADNIENIE 

Podjęcie proponowanej uchwały jest społecznie uzasadnione. Obie Panie były 
represjonowane przez reżim białoruski za swoją czynną i wieloletnią działalność społeczną na 
rzecz Polaków zamieszkałych na Białorusi.  

Pani Irena Biernacka to działaczka Związku Polaków na Białorusi od 1990 roku. Prezes 
oddziału Związku Polaków w Lidzie od 2011r. W chwili obecnej jest również członkiem Zarządu 
Głównego ZPB. Jako prezes ZPB w Lidzie prowadziła ośrodek nauczania języka polskiego, gdzie 
naukę pobierało ponad 300 dzieci. Oddział pod jej kierunkiem prężnie się rozwinął – liczy ponad 
1000 działaczy. Oddział opiekuje się miejscami polskiej pamięci narodowej w Lidzie i okolicach, 
organizuje imprezy kulturalne i oświatowe dla miejscowej mniejszości polskiej. Działa do dziś, 
wspierany przez Irenę Biernacką, mimo różnych represji. 

Irena Biernacka brała aktywny udział w protestach, które rozpoczęły się w sierpniu 2020 
roku na Białorusi, za co była sądzona 3 razy administracyjnie. Ukarano ją wtedy karą grzywny i 
aresztem. 

Dnia 25 marca 2021 roku została aresztowana na podstawie sprawy karnej wspólnie z 
innymi działaczami Związku Polaków na Białorusi i była przewieziona do aresztu w Mińsku. W 
więzieniu spędziła 2 miesiące, po czym została przewieziona do Polski bez prawa powrotu na 
Białoruś. Na Białorusi Pani Biernackiej grozi do 12 lat więzienia lub kolonii karnej. 

Pani Maria Tiszkowska – działaczka Związku Polaków na Białorusi od 1996 roku związana 
z Wołkowyskiem. Była aktywnie zaangażowana w powstanie polskiej szkoły w Wołkowysku, 
której została dyrektorem. Szkoła powstała by dać możliwość nauki języka polskiego dzieciom, 
które ze względu na rządowe limity nie został przyjęte do istniejącej publicznej polskiej szkoły. 
Dziś w szkole uczy się 160 dzieci i dorosłych. Oddział w Wołkowysku opiekuje się miejscami 
polskiej pamięci narodowej. Członkowie odnowili cmentarz wojskowy. Przy oddziale powstała 
drużyna harcerska, uniwersytet trzeciego wieku i zespół wokalny. Maria Tiszkowska jako prezes 
Oddziału, kieruje nim zdalnie, mieszkając w chwili obecnej w Białymstoku. 

Dnia 25 marca 2021 roku była aresztowana wspólnie z innymi działaczami Związku 
Polaków na Białorusi i przewieziona do aresztu w Mińsku. W więzieniach spędziła 2 miesiące, po 
czym została przewieziona do Polski bez prawa powrotu na Białoruś. Na Białorusi Marii 
Tiszkowskiej grozi 12 lat więzienia lub kolonii karnej. 

Panie posiadają Kartę Polaka. Po przymusowym wyjeździe z Białorusi chcą osiedlić się w 
naszym mieście, by być jak najbliżej swoich poprzednich miejsc zamieszkania oraz nadal 
prowadzić działalność związkową i wspierać pozostałych na Białorusi Polaków. 

Wyrażenie zgody na podjęcie przedmiotowej uchwały przez Radę Miasta wynika z § 21 ust. 
2 uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
Gminy Białystok. 
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