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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

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

w sprawie określenia trybu zgłaszania wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej przez Młodzieżową 
Radę Miasta Białystok 

Na podstawie art. 5b ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 5591)) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa tryb zgłaszania wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej przez Młodzieżową Radę 
Miasta Białystok. 

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miasta Białystok; 

2) Młodzieżowej Radzie - należy przez to rozumieć Młodzieżową Radę Miasta Białystok; 

3) Przewodniczącym - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Miasta Białystok; 

4) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Miasta Białystok; 

5) Komisjach - należy przez to rozumieć Komisje Rady Miasta Białystok; 

6) Prezydencie - należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Białystok. 

§ 3. 1. Młodzieżowa Rada może zgłosić wniosek o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej do Prezydenta lub 
Komisji. 

2. Wniosek do Komisji składa się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady, który kieruje go do 
odpowiedniej Komisji zgodnie z zakresem jej działania określonym w Statucie. 

3. Młodzieżowa Rada do wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej załącza projekt uchwały. 

4. Projekt uchwały nie może dotyczyć spraw, dla których ustawy lub odrębne uchwały Rady zastrzegają 
wyłączność inicjatywy uchwałodawczej Prezydentowi lub innym podmiotom. 

5. Projekt uchwały musi zawierać: 

1) tytuł; 

2) podstawę prawną; 

3) ścisłe określenie przedmiotu uchwały i środków realizacji; 

4) datę wejścia w życie; 

5) uzasadnienie, które musi: 

a) wyjaśniać potrzebę i cel podjęcia uchwały; 

b) informować o aktualnym stanie prawnym w dziedzinie, która ma być unormowana uchwałą; 

c) informować o dotychczasowych działaniach w sprawie, której dotyczy projekt uchwały; 

d) przewidywać skutki prawne i finansowe wynikające z przyjęcia uchwały. 

6. Młodzieżowa Rada ma prawo wskazać swojego przedstawiciela do reprezentowania w związku ze 
zgłoszonym projektem uchwały. 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 583 
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§ 4. Podmiot uprawniony, do którego Młodzieżowa Rada złożyła wniosek o podjęcie inicjatywy 
uchwałodawczej, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, postanawia w formie pisemnej, 
o jego przyjęciu bądź odrzuceniu. 

§ 5. W przypadku postanowienia o przyjęciu wniosku Młodzieżowej Rady podmiot uprawniony występuje 
z wnioskiem o podjęcie uchwały w terminie 60 dni od daty przyjęcia wniosku. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

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

 

   

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
 

Łukasz Prokorym 
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UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 5b ust. 6  ustawy o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Białystok w 

sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Białystok i nadania jej statutu, młodzieżowa rada gminy 

może zgłosić do uprawnionych podmiotów wniosek o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej. Zgodnie z 

zapisami statutu Młodzieżowej Rady Miasta Białystok tryb zgłaszania wniosku określa odrębna uchwała 

Rady. 

 

Mając powyższe na uwadze przedstawiony projekt uchwały określa zasady i tryb zgłoszenia 

wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej.  
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