UCHWAŁA NR XXVII/313/08
RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU
z dnia 21 kwietnia 2008 r.
w sprawie zmiany Statutu Miasta Białegostoku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337 oraz z
2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Regulaminie Rady Miejskiej Białegostoku, stanowiącym załącznik Nr 3 do
Statutu Miasta Białegostoku, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXII/221/96 Rady
Miejskiej w Białymstoku z dnia 5 lutego 1996 r. w sprawie ustalenia Statutu Miasta
Białegostoku (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z 2003 r. Nr 112. poz. 2112, z 2006 r. Nr
303, poz. 3209, z 2007 r. Nr 130, poz. 1153, Nr 253, poz. 2643) wprowadza się następujące
zmiany:
1) § 6.ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 6.2. O terminie, miejscu i porządku obrad sesji powiadamia się radnych
najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad w odpowiednio skuteczny sposób.”;
2) § 7 skreśla się;
3) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Prezydent zobowiązany jest udzielić Radzie pomocy technicznej i
organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji oraz posiedzeń Komisji.”;
4) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§10. W sesjach Rady są obowiązani uczestniczyć Prezydent, zastępcy Prezydenta,
Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta i Dyrektorzy Departamentów Urzędu
Miejskiego (kierownicy jednostek równorzędnych).”;
5) § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„§16.2. Wcześniejsze opuszczenie sesji przez radnego wymaga pisemnego
poinformowania przewodniczącego obrad o niemożności uczestniczenia w
obradach lub konieczności wcześniejszego ich opuszczenia, z podaniem
przyczyn usprawiedliwiających nieobecność.”;
6) § 19 otrzymuje brzmienie:
„§19.1. Przewodniczący obrad udziela głosu według kolejności zgłoszeń.
2. Prowadzić debatę można również z użyciem systemów i urządzeń do tego
przeznaczonych.
3. W czasie rozpatrywania projektu uchwały Przewodniczący obrad w
pierwszej kolejności udziela głosu referentowi sprawy, przedstawicielom
komisji opiniujących projekt, Prezydentowi lub wyznaczonemu zastępcy,
przedstawicielom klubów radnych w kolejności zgłoszeń, a następnie
pozostałym dyskutantom zgodnie z ust. 1. Radny może zabrać głos z
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własnej inicjatywy tylko dwa razy. Powtórne zabranie głosu w tym samym
punkcie porządku obrad jest możliwe po wyczerpaniu listy mówców.
Ograniczenie to nie dotyczy referenta sprawy i sprawozdawcy komisji.
4. Przewodniczący obrad może udzielić głosu poza kolejnością zgłoszonych
mówców, jeżeli konieczność zabrania głosu wiąże się bezpośrednio z
głosem przedmówcy.
5. Przewodniczący może udzielić głosu osobie nie będącej radnym.
Przewodniczący udziela głosu osobie nie będącej radnym na wniosek klubu
radnych.”;
7) w § 25:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Projekt wnoszony przez Prezydenta lub przez grupę 2.000 mieszkańców, z
zastrzeżeniem ust. 4, wymaga opinii właściwej komisji Rady.”;
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Opinii komisji Rady nie wymagają projekty uchwał zgłaszane przez Prezydenta w
sprawach osobowych odnośnie Skarbnika i Sekretarza Miasta.”;
8) § 27 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 27.4. W przypadku zgłoszenia wniosku o podjęcie uchwały, której realizacja wymaga
wydatkowania środków finansowych nie uwzględnionych w budżecie,
wnioskodawca zobowiązany jest do wskazania sposobu ich pozyskania. Uprawnienia
i obowiązki Prezydenta Miasta określone w odrębnych przepisach pozostają w
mocy.”;
9) w § 28:
a) ust. 2 i 3 skreśla się,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W sprawach nie cierpiących zwłoki Przewodniczący Rady może skierować projekt
uchwały do rozpatrywania bezpośrednio na sesji, przy czym trybu tego nie można
stosować do projektu uchwały budżetowej oraz projektu uchwały w sprawie
zmiany statutu miasta.”;
10) § 30 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 30.2. Rozpatrywanie projektu budżetu miasta odbywa się w dwóch czytaniach.”;
11) w § 32:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki przy równoczesnym
wykorzystaniu urządzenia do liczenia głosów. Za głosy oddane uznaje się te, które
oddano „za”, „przeciw” oraz „wstrzymuję się”.”;
b) dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. W razie niemożności przeprowadzenia głosowania przy pomocy urządzenia do
liczenia głosów, Przewodniczący Rady może zarządzić głosowanie przez
podniesienie ręki i obliczenie głosów przez wyznaczone przez Przewodniczącego
osoby.”;
12) dodaje się § 34a w brzmieniu:
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„§34a.1.W razie gdy wynik głosowania jawnego budzi uzasadnione wątpliwości,
Rada może dokonać reasumpcji głosowania po przegłosowaniu wniosku
formalnego w tym zakresie.
2. Wniosek o reasumpcję głosowania może być zgłoszony wyłącznie na sesji,
na której odbyło się głosowanie, przed przystąpieniem do rozpatrywania
kolejnego punktu obrad.
3. Reasumpcji głosowania nie podlegają wyniki głosowania imiennego oraz
tajnego.";
13) §36 otrzymuje brzmienie:
„§ 36.1. W głosowaniu tajnym na kartach do głosowania umieszcza się krótkie,
precyzyjne sformułowanie pytania dotyczące poddawanej głosowaniu treści
projektu uchwały (stanowiska, wnioski) oraz słowa „za”, „przeciw”,
„wstrzymuję się”. Radny oddaje głos wpisując znak „X” przy wybranej
odpowiedzi. Wpisanie więcej niż jednego znaku „X”, brak znaku „X”,
dopiski lub skreślenia na karcie unieważniają głos. Tryb ten stosuje się
również
przy
wyborze
i
odwołaniu
Przewodniczącego
i
Wiceprzewodniczących Rady.
2. W pozostałych przypadkach głosowania tajnego nad wyborem osób innych
niż wskazanych w ust. 1 na karcie do głosowania umieszcza się w porządku
alfabetycznym pod pytaniem: „Czy jesteś za wyborem ...” nazwiska i
imiona zgłoszonych kandydatów. Radny oddaje głos przez postawienie
znaku „X” przy wybranych nazwiskach. Postawienie znaku „X” przy
większej ilości nazwisk niż jest miejsc mandatowych, dopiski lub skreślenia
na karcie powodują unieważnienie głosu. W przypadku gdy kandydaci
otrzymają tę samą liczbę głosów, o wyborze rozstrzyga losowanie
przeprowadzone przez komisję skrutacyjną.”;
14) w § 47 ust.1 pkt 8 i 10 skreśla się;
15) w § 68:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Interpelacja dotyczy spraw o zasadniczym znaczeniu dla Miasta Białegostoku.
Interpelacja obejmuje wskazanie konieczności rozwiązania problemu i żądania
zajęcia stanowiska. Składana jest w formie pisemnej a jej zasadnicze motywy
mogą zostać przedstawione również ustnie na sesji.”;
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Radny składa interpelację, nie później niż 10 dni przed wyznaczonym terminem
sesji.”;
16) w § 70:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Jeżeli został zachowany termin określony w § 68 ust. 2 odpowiedzi udziela się w
formie pisemnej do najbliższej sesji Rady.”;
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Na interpelację wniesioną w sposób określony w § 68 ust. 3 udziela się
odpowiedzi pisemnej w terminie 21 dni.”;

2019-12-17 13:00:51

17) § 72 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„§72.2. Odpowiedzi na zapytania skierowane do zastępców Prezydenta, Sekretarza i
Skarbnika udzielają te osoby, bądź wskazany przez nich Dyrektor
Departamentu Urzędu lub kierownik jednostki organizacyjnej miasta, ustnie
na sesji. Jeżeli odpowiedzi na zapytanie nie można udzielić na sesji, należy
ją udzielić w formie pisemnej w terminie 21 dni.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Włodzimierz Leszek Kusak
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