
UCHWAŁA NR LIV/826/18
RADY MIASTA BIAŁYSTOK

z dnia 24 września 2018 r.

w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy rodzinie w Białymstoku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994)1)  w związku z art. 73 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach 
oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 276), art. 17 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 609)2)  oraz art. 11, 
art. 13 ust. 1, 2, 3 i 5, art. 15, art. 17 i art. 18a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450)3) i art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508) uchwala się, co następuje:

§ 1. W statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku stanowiącym załącznik do uchwały 
nr IX/77/03 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 26 maja 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 2397) 
wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

a) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

„8a) z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat wynikające z ustawy o kombatantach 
oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego w zakresie 
usług opiekuńczych, pomocy w przygotowywaniu udokumentowanych wniosków o przyznanie 
w drodze wyjątku emerytur i rent, a także analizy sytuacji życiowej kombatantów i osób 
represjonowanych oraz podejmowania w tym zakresie stosownych inicjatyw;”,

b) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) z zakresu administracji rządowej związane z wypłatą repatriantom świadczeń na pokrycie kosztów 
przejazdu, pomocy na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie, poniesionych w związku 
z osiedleniem się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiących równowartość pomocy, 
o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji;”;

2) w § 6:

a) pkt 26 otrzymuje brzmienie:

„26) sprawowanie kontroli nad placówkami opiekuńczo-wychowawczymi działającymi na terenie 
Miasta Białegostoku oraz koordynacja spraw związanych z funkcjonowaniem tych placówek;”,

b) po pkt 28 dodaje się pkt 28a w brzmieniu:

„28a) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem kombatantom i osobom represjonowanym usług 
opiekuńczych, pomoc w przygotowywaniu udokumentowanych wniosków o przyznanie w drodze 
wyjątku emerytur i rent oraz analiza sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych 
i podejmowanie w tym zakresie stosownych inicjatyw;”,

c) po pkt 29 dodaje się pkt 29a i 29b w brzmieniu:

„29a) wykonywanie czynności dotyczących przeprowadzania otwartych konkursów ofert dla organizacji 
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na realizację zadania w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, 
w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349 i 1432.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1669.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz.650, 723 i 1365.
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opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zadania w zakresie świadczenia 
specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi;

29b) wykonywanie czynności dotyczących przeprowadzania otwartych konkursów ofert dla organizacji 
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej - prowadzenie 
domów pomocy społecznej;”,

d) pkt 33 otrzymuje brzmienie:

„33) wypłata repatriantom świadczeń na pokrycie kosztów przejazdu, pomocy na zagospodarowanie 
i bieżące utrzymanie, poniesionych w związku z osiedleniem się na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, stanowiących równowartość pomocy, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o repatriacji;”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

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

 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY

Mariusz Krzysztof Gromko
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