UCHWAŁA NR VII/78/15
RADY MIASTA BIAŁYSTOK
z dnia 30 marca 2015 r.
w sprawie zmiany Statutu Miasta Białegostoku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt l i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), uchwala się, co następuje:
§ 1. W Statucie Miasta Białegostoku, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXII/221/96 Rady Miejskiej
Białegostoku z dnia 5 lutego 1996 r. w sprawie ustalenia Statutu Miasta Białegostoku (Dz. Urz. Województwa
Podlaskiego z 2014 r. poz. 69), wprowadza się następujące zmiany:
- w Regulaminie Rady Miasta Białystok, stanowiącym załącznik Nr 3 do Statutu Miasta Białegostoku:
1) w § 19 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Przewodniczący udziela głosu osobie nie będącej radnym na wniosek klubu radnych, a ponadto może udzielić
głosu innym osobom nie będącym radnymi. Wniosek klubu radnych, o którym mowa powyżej, może obejmować
nie więcej niż 3 osoby w odniesieniu do danego punktu obrad”;
2) § 25 otrzymuje brzmienie:
„§ 25. 1. Z inicjatywą podjęcia uchwały mogą wystąpić:
1) komisje Rady;
2) grupa co najmniej 5 radnych;
3) Prezydent;
4) Przewodniczący Rady;
5) Kluby radnych,
6) grupa co najmniej 1.000 mieszkańców Miasta mających prawo wybierania do Rady.
2. Projekt uchwały wnoszony na sesję musi posiadać opinię radcy prawnego co do zgodności uchwały
z prawem.
3. Projekt uchwały wnoszony przez Prezydenta lub przez grupę 1.000 mieszkańców, z zastrzeżeniem ust. 4,
musi posiadać opinię właściwej komisji Rady.
4. Opinii komisji Rady nie wymagają projekty uchwał zgłaszane przez Prezydenta w sprawach osobowych
odnośnie Skarbnika.
5. Projekty uchwał wnoszone przez Komisje Rady, grupę radnych, Kluby radnych, Przewodniczącego i grupę
co najmniej 1.000 mieszkańców kierowane są w celu wydania opinii do Prezydenta Miasta z wyjątkiem projektów
uchwał w sprawach ustrojowych Rady oraz wyboru i odwołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady.
6. Niewydanie opinii, o których mowa w ust. 3 i ust. 5, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wystąpienia o ich
wydanie, traktuje się jako brak zastrzeżeń do projektu uchwały.
7. Wniosek o podjęcie uchwały musi wskazywać osobę odpowiedzialną za należyte przedstawienie projektu
komisjom i Radzie (referent uchwały).”;
3) w § 27 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Projekty uchwał zawierające braki formalne pozostawia się bez rozpatrzenia, informując o tym fakcie
wnioskodawcę, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu wnioskodawcy do usunięcia tych braków w terminie
14 dni.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Krzysztof Gromko
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