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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

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

w sprawie sposobu rozpatrzenia inicjatywy uchwałodawczej 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 z późn. zm.1))  w związku z § 5 ust. 2 uchwały Nr X/139/19 Rady Miasta Białystok z dnia 15 kwietnia 
2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 2359 z późn. 
zm.2)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Postanawia się odmówić rozpatrzenia inicjatywy uchwałodawczej z dnia 27 stycznia 2022 r. zgłoszonej 
przez Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVI/680/21 Rady 
Miasta Białystok z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie założenia Zespołu Przedszkoli nr 2 w Białymstoku z powodu 
braku wykazania, że projekt uzyskał poparcie wymaganej liczby mieszkańców. 

§ 2. 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 tekstu wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 2740 
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UZASADNIENIE 

 

 Dnia 27 stycznia 2022 roku Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej projektu uchwały w sprawie 

uchylenia uchwały Nr XLVI/680/21 Rady Miasta Białystok z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie założenia 

Zespołu Przedszkoli nr 2 w Białymstoku złożył dokumentację do Rady Miasta Białystok.  

 

 Po dokonaniu analizy złożonej dokumentacji stwierdzono, że dołączona pierwsza karta listy 

podpisów jest skanem a nie oryginałem dokumentu, a na żadnej z pozostałych 14 kart tego wykazu nie 

umieszczono nazwy Komitetu i tytułu projektu uchwały, której mieszkaniec udziela poparcia. 

 

 Wobec braku możliwości ustalenia jakiemu projektowi uchwały mieszkańcy udzielali poparcia 

stwierdzono, że zgłaszany przez Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej projekt uchwały nie uzyskał poparcia 

wymaganej liczby mieszkańców. 
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