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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku do 
prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta Białystok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 ze zm.1)) oraz art. 90m ust. 2 w związku z art. 90n ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 ze zm.2)) w związku z art. 53 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 marca 
2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 583) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Upoważnia się Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku do prowadzenia 
postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla obywateli Ukrainy 
przebywających na terenie Miasta Białystok, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznawany 
jest za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy 
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583), w tym do 
wydawania decyzji administracyjnych. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podlaskiego. 

 

   

PRZEWODNICZĄCY 
RADY 

 
 

Łukasz Prokorym 

 

 
1) Zmiany Tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz .U. z 2022 r. poz. 583. 
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Uzasadnienie 

Na podstawie upoważnienia udzielonego Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w drodze   
Uchwały Nr XI/153/19 Rady Miasta Białystok z dnia 20 maja 2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 
w Białymstoku kompleksowo wykonuje zadanie w zakresie prowadzenia postępowania w sprawach 
świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w stosunku do uczniów zamieszkałych na terenie 
Miasta Białystok zgodnie z art. 90m ust. 2 w związku z art. 90n ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 ze zm.). 

Mając na uwadze powyższe oraz w związku z rozszerzeniem kręgu osób uprawnonych do korzystania 
z powyższych świadczeń na podstawie art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom 
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583), 
upoważnienie przez Radę Miasta Białystok w formie uchwały Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie w Białymstoku do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta Białystok jest 
uzasadnione. 
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