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                                                                          Rada Miasta Ciechanów  
                                                                           
 

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 

 

 Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 870) wnoszę w interesie publicznym petycję o zmianę 

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 

 

UZASADNIENIE 

    Petycja jest wynikiem badań - prowadzonych przez autora zajmującego się 

naukowo problematyką administracji publicznej - w zakresie funkcjonowania 

samorządu terytorialnego.  

W dniu 25 czerwca 2015 r. Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie powołania 

Młodzieżowej Rady Miasta. Uchwała ta nie reguluje jednak istotnych aspektów 

funkcjonowania tego podmiotu. 

W dniu 23 czerwca 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie 

ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o 

samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. poz. 1038).  

Powołany akt prawny wprowadził zmiany modelu Młodzieżowej Rady Miasta 

dotyczące m.in. katalogu zadań, o których mowa w art. 5  b ust. 8 ustawy o 

samorządzie gminnym oraz szczegółowych zasad zwrotu kosztów przejazdu na 

terenie kraju związanych z udziałem w posiedzeniu młodzieżowej rady gminy lub w 



zorganizowanym wydarzeniu, na którym reprezentuje on młodzieżową radę gminy (art. 

5 b ust. 11 ustawy o samorządzie gminnym). 

 

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o samorządzie 

gminnym (…)  rady gmin, rady powiatów oraz sejmiki województw odpowiednio w 

gminach, powiatach oraz województwach, w których przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy utworzono odpowiednio młodzieżowe rady gmin, młodzieżowe rady 

powiatów lub młodzieżowe sejmiki województw, dostosują statuty młodzieżowych 

rad oraz młodzieżowych sejmików do wymagań ustawy w terminie do 6 miesięcy 

od dnia wejścia w życie niniejszej ustaw. 

 

Zatem Rada Miasta Ciechanów powinna w ciągu 6 miesięcy czyli do dnia 23 

grudnia 2021 r. dostosować statut Młodzieżowej Rady Miasta do nowych 

przepisów prawa, czego jednak nie uczyniła.  

 

 Posłużenie się przez ustawodawcę zwrotem „dostosują” jest bowiem jednoznaczną 

dyrektywą, poleceniem skierowanym do Rady Miasta, zaś okres pół roku 

ustawodawca uznał za wystarczający na przygotowanie projektu stosownej uchwały i 

jej przyjęcie przez Radę Miasta.  

 

Na tym tle warto odnotować, iż zmiana taka została dokonana w innych miastach np. 

w Lublinie Rada Miasta w dniu 9 września 2021 r. podjęła uchwałę nr 999/XXXI/2021 

zmieniającą uchwałę Rady Miasta Lublin w sprawie powołania Młodzieżowej Rady 

Miasta Lublin i nadania jej statutu. Załącznikiem nr 1 do uchwały jest Regulamin 

delegowania przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta Lublin na zorganizowane 

wydarzenia.  

W uzasadnieniu tego aktu prawnego stwierdzono, iż „przedkładany projekt uchwały 

wynika z obowiązku nałożonego na gminę zapisami ustawy wchodzącej w życie w 

dniu 23 czerwca 2021 roku z dnia 20 kwietnia 2021 r. – o zmianie ustawy o 

samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie 

województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 

2021 poz. 1038) wprowadzającej szerokie zmiany w zakresie działania młodzieżowych 

rad gmin . 



Podstawowym celem zmiany statutu młodzieżowej rady gminy jest dostosowanie 

funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta Lublin do wymagań przewidzianych w 

art. 5 b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2021 r., 

poz. 1372)”. 

Zaprezentowana argumentacja prowadzi do wniosku o zasadności zmiany 

uchwały nr 82/IX/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie 

powołania Młodzieżowej Rady Miasta Ciechanów, zaś działanie to nie wiąże się z 

uznaniem administracyjnym, czy dobrą woli Rady Miasta, ale z realizacją przez nią 

dyspozycji ustawodawcy o obowiązku dostosowania statutu Młodzieżowej Rady 

Miasta do nowych regulacji prawnych.  

    Proszę o poinformowanie autora o podjętych czynnościach poprzez przekazanie 

odpowiedzi wyłącznie drogą e-mailową.  

 

                                                                             

  

 


