
Projekt 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

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

w sprawie sposobu rozpatrzenia inicjatywy uchwałodawczej 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 41a ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.1))  uchwala się, co następuje: 

§ 1. Postanawia się odmówić rozpatrzenia inicjatywy uchwałodawczej z dnia 1 lutego 2022 r. zgłoszonej przez 
Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVI/681/21 Rady 
Miasta Białystok z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie założenia Zespołu Przedszkoli nr 3 w Białymstoku z powodu 
jej wniesienia przez podmiot nieuprawniony. 

§ 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. 
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UZASADNIENIE 

 

 Dnia 1 lutego 2022 roku Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej projektu uchwały w sprawie 

uchylenia uchwały Nr XLVI/681/21 Rady Miasta Białystok z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie założenia 

Zespołu Przedszkoli nr 3 w Białymstoku złożył dokumentację do Rady Miasta Białystok.  

 

 Po dokonaniu analizy złożonej dokumentacji stwierdzono, że na złożonych listach poparcia ww. 

projektu uchwały figurują 294 podpisy mieszkańców Miasta Białegostoku. Ustalono bowiem w toku 

weryfikacji, że część podpisów nie może zostać uwzględniona ze względu na zamieszkiwanie podpisujących 

się osób poza terenem Miasta Białystok lub podanie niepełnego adresu zamieszkania. 

 

 Wobec tego, że listy obejmują mniej niż 300 podpisów osób popierających projekt uchwały 

w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVI/681/21 Rady Miasta Białystok z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

założenia Zespołu Przedszkoli nr 3 w Białymstoku stwierdzono, że projekt uchwały został wniesiony przez 

podmiot nieuprawniony tj. grupę mniejszą, niż 300 mieszkańców Miasta Białegostoku posiadających czynne 

prawa wyborcze do Rady Miasta Białystok. 
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