
 

 Uchwała Nr 485/XLVIII/2022 

Rady Miasta Ciechanów 

z dnia 27 stycznia 2022 r. 

 

w sprawie: rozpatrzenie petycji  o zmianę uchwały 415/XLIV/2021 Rady Miasta 

Ciechanów z dnia 28 października 2021 r. w  sprawie przeprowadzenia 

na terenie Miasta Ciechanów konsultacji społecznych, dotyczących 

Budżetu Obywatelskiego poprzez rezygnację z podawania numeru 

pesel. 
 

. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm) 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 się  nie uwzględniać petycji  o zmianę uchwały 415/XLIV/2021 Rady Miasta 

Ciechanów z dnia 28 października 2021 r. w  sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta 

Ciechanów konsultacji społecznych, dotyczących Budżetu Obywatelskiego poprzez 

rezygnację z podawania numeru pesel. 

§ 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 

 



U z a s a d n i e n i e 

   

 W dniu 30.12.2021 roku do Urzędu Miasta Ciechanów wpłynęła petycja dotycząca 

zmiany uchwały 415/XLIV/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 października 2021 r. w  

sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Ciechanów konsultacji społecznych, 

dotyczących Budżetu Obywatelskiego poprzez rezygnację z podawania numeru Pesel 

 W dniu 17.01.2022 roku  odbyło się zdalne posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i 

Petycji, na którym wszyscy zapoznali się z przedłożonym materiałem oraz odbyła się 

dyskusja.  

Stwierdzono, że od momentu wprowadzania w Ciechanowie pierwszej edycji budżetu 

obywatelskiego, tj. od 2014 roku, PESEL jest podstawowym narzędziem służącym do 

weryfikacji osób głosujących w budżecie partycypacyjnym , a także  daje możliwość 

weryfikacji ważności oddanego głosu na dany projekt. W głosowaniu internetowym, przy 

pomocy tego numeru, mieszkaniec jest weryfikowany przez system pod względem 

poprawności , co daje możliwość już na wstępnym etapie wyeliminowania błędnie oddanych 

głosów. Dodatkowo, dzięki istniejącym w systemie do głosowania blokadom, niemożliwe jest 

posłużenie się tym samym numerem PESEL a wpisanie go umożliwia również sprawdzenie 

przez głosującego statusu jego głosu oraz daty jego oddania .  

Każdego roku przepisy , dotyczące zasad przeprowadzenia BO w Ciechanowie były 

wprowadzane uchwałą Rady Miasta Ciechanów, które to są wysłane do Wydziału Nadzoru 

Prawnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w celu zbadania ich 

zgodności z prawem i dotychczas nigdy zapisy w zakresie wykorzystania nr ewidencyjnego 

Pesel nie były kwestionowane. 

 Po uzyskaniu pozytywnej opinii, uchwały są publikowane w Dzienniku Ustaw i w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Miasta.  

Jednocześnie nie można zgodzić się z argumentem przedstawionym w petycji, iż osoby 

nieposiadające numeru pesel są wykluczone z głosowania w Budżecie Obywatelskim, 

albowiem zgodnie z obowiązującymi przepisami o nadanie numeru pesel ubiegać mogą się 

zarówno obcokrajowcy, jak również rodzice dziecka urodzonego poza granicami Polski. 

 Po przeprowadzeniu analizy, Komisja Skarg Wniosków i Petycji negatywnie zaopiniowała  

przedłożoną petycję  

 Za nieuwzględnieniem petycji opowiedziało się 6 radnych, nikt nie był przeciw, nikt się nie 

wstrzymał.  

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

być przedmiotem skargi. 
 
 
 

Przewodniczący 

Rady  Miasta  Ciechanów 
 

/-/Krzysztof Leszczyński 


