
 

Uchwała Nr  623/LXII/2022 

Rady Miasta Ciechanów 

z dnia 30 listopada 2022 r. 

 

 

w sprawie: rozpatrzenia petycji z dnia 24 października 2022 roku w sprawie uroczystego 

uczczenia 100. rocznicy uchwalenia Konstytucji marcowej.  

 
 
 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(tj. Dz. U. z 2022 poz. 559 z późn. zm.) , art. 9 ust. 2 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 złożoną w sprawie uroczystego uczczenia 100. 

rocznicy uchwalenia Konstytucji marcowej. 

 

§ 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 

 
 
W dniu 24 października 2022 r. do Urzędu Miasta Ciechanów wpłynęła petycja w sprawie 

uroczystego uczczenia 100. rocznicy uchwalenia pierwszej – Polskiej Republikańskiej 

Konstytucji (Konstytucji marcowej) z 1921/22 r. oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na 

umieszczenie informacji w albumie okolicznościowym, o uhonorowaniu przez Radę Miasta 

Ciechanów stulecia tego aktu prawnego.  

 W dniu 14 listopada 2022 roku odbyło się posiedzenie komisji Skarg, Wniosków i Petycji, na 

którym wszyscy uczestnicy zapoznali się z przedłożonym materiałem oraz odbyła się 

dyskusja. W obradach komisji uczestniczyła Pani Justyna Wojciechowska- przedstawicielka 

Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta, która poinformowała, iż wnoszący petycję  

Pan Maciej Roman Bombicki jest doktorem nauk humanistycznych, autorem wielu książek  

o tematyce popularnonaukowej. Ponadto należy zaznaczyć, iż Sejm oraz Senat 

Rzeczypospolitej Polskiej, podjęły w roku 2021 stosowne działania w celu upamiętnienia  

w/w Konstytucji uchwalonej 17 marca 1921 r., gdyż po odzyskaniu przez Polskę 

niepodległości po 123 latach, niewątpliwie zaszła konieczność określenia na nowo ustroju 

odrodzonego państwa polskiego. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 14 listopada 2022 r. jednogłośnie 

podjęła stanowisko o uwzględnieniu złożonej petycji, jednocześnie rekomendując Radzie 

Miasta upamiętnienie przyjętego aktu prawnego poprzez dodanie punktu do porządku obrad 

zwyczajnej sesji RM w miesiącu grudniu bieżącego roku.  Zaproponowano przygotowanie 

stosownej noty historycznej w tym zakresie i odczytanie jej podczas obrad sesji. 

Za uwzględnieniem petycji opowiedziało się 6 radnych, nikt nie był przeciwny, nikt się  

nie wstrzymał.  

 

 
 
 
 

 

Przewodniczący 

Rady  Miasta  Ciechanów 

 

/-/Krzysztof Leszczyński 

 


