
 
 

Uchwała Nr 504/LI/2022 

Rady Miasta Ciechanów 

z dnia 31 marca 2022 r. 

 

 

w sprawie: rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany uchwały  numer 82/IX/2015 Rady 
Miasta Ciechanów z dnia 25 czerwca 2015 r. w  sprawie powołania 
Młodzieżowej Rady Miasta Ciechanów poprzez dostosowanie statutu tego 
podmiotu do obowiązujących przepisów prawa 

 

. 

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

(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. 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 uwzględnić  petycję o zmianę uchwały  numer 82/IX/2015 Rady Miasta 

Ciechanów z dnia 25 czerwca 2015 r. w  sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta 
Ciechanów poprzez dostosowanie statutu tego podmiotu do obowiązujących przepisów 
prawa. 

 

§ 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 sprawie petycji  dotyczącej zmiany uchwały  numer 82/IX/2015 

Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 czerwca 2015 r. w  sprawie 

powołania Młodzieżowej Rady Miasta Ciechanów poprzez 

dostosowanie statutu tego podmiotu do obowiązujących przepisów 

prawa 

  

W dniu 28 stycznia 2022 roku do Urzędu Miasta Ciechanów wpłynęła petycja w sprawie 

zmiany uchwały  Nr 82/IX/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 czerwca 2015 r.  

w  sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Ciechanów poprzez dostosowanie statutu 

tego podmiotu do obowiązujących przepisów prawa.  

Dnia 14.03.2022 odbyło się zdalne posiedzenie komisji Skarg, Wniosków i Petycji, na którym 

wszyscy zapoznali się z przedłożonym materiałem oraz odbyła się dyskusja.  

Po przeprowadzeniu analizy komisja na posiedzeniu zaopiniowała pozytywnie przedłożoną 

petycję.  

Należy nadmienić, że Rada Miasta Ciechanów uchwałami : Nr 490/XLIX/2022  

z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 82/IX/2015 Rady Miasta Ciechanów 

z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Ciechanów 

oraz Nr 489/XLIX/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie: określenia trybu zgłaszania 

wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej przez Młodzieżową Radę Miasta Ciechanów 

dostosowała  miejscowe akty prawne do obowiązujących ustaw. O podjętych uchwałach w 

dniu 24 lutego 2022 roku została poinformowana osoba wnosząca petycję. 

 Za uwzględnieniem petycji opowiedziało się 6 radnych, nikt nie był przeciw, 1 radny się 

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 


