Uchwała Nr 365/XXXVII/2021
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 29 kwietnia 2021r.

w sprawie: rozpatrzenia petycji w sprawie planów zabudowy wielorodzinnej zlokalizowanej
przy ulicy Amarantowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2020 r. poz. 713) w zw. z art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U.
z 2018 r., poz. 870) uchwala się, co następuje:
§1
Postanawia uznać za zasadną petycję Pani Marty Podlaskiej w sprawie planów zabudowy
wielorodzinnej, zlokalizowanej przy ulicy Amarantowej z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do
uchwały
§2
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do zawiadomienia wnoszącego petycję o sposobie jej
załatwienia.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Ciechanów
/-/Krzysztof Leszczyński

Uzasadnienie

Rozpatrzenie petycji w sprawie planów zabudowy wielorodzinnej, zlokalizowanej przy ulicy
Amarantowej
W dniu 01.03.2021. do Urzędu Miasta Ciechanów wpłynęła petycja, przesłana przez Panią
Martę Podlaską.
Dnia 15.03.2021 odbyło się zdalne posiedzenie komisji Skarg, Wniosków i Petycji, na którym
wszyscy zapoznali się z przedłożonym materiałem oraz odbyła się dyskusja. W posiedzeniu, czynnie
uczestniczyła strona wnosząca Pani Marta Podlaska. W obradach komisji uczestniczył również Pan
Tomasz Podsiadlik kierownik referatu do spraw remontów i inwestycji Starostwa Powiatowego w
Ciechanowie. W trakcie obrad na pytania odpowiadała Pani Iwona Kowalczuk wiceprezydent miasta
Ciechanów, która złożyła także obszerne wyjaśnienia na piśmie. Po przeprowadzeniu analizy komisja
na posiedzeniu zaopiniowała negatywnie przedłożoną petycję. 25 marca 2021 roku odbyła się zdalna
sesja Rady Miast Ciechanów, na której radni zdecydowali o ponownym przeanalizowaniu petycji
przez komisję. Dnia 19.04.2021 odbyło się zdalne posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji, w
trakcie którego omówiono przedłożoną petycją. Za uznaniem petycji za zasadną opowiedziało się 7
radnych, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw.

Pouczenie: Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o petycjach, sposób załatwienia petycji nie może być
przedmiotem skargi.
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