
          

UCHWAŁA Nr XLIX/445/2018 

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 

 z dnia 21 stycznia 2018 r. 

 
w sprawie uczczenia 470-lecia nadania praw miejskich Miastu Karczew 

   
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.
1
) w zw. z § 51 ust. 1 Statutu Gminy Karczew przyjętego 

Uchwałą Nr XLIII/404/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 3 września 2013 r. w 

sprawie zmiany Statutu Gminy Karczew (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r., poz. 9825) 

zmienionego Uchwałą Nr XLV/424/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 października 

2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/404/2013 Rady Miejskiej w Karczewie  z dnia 3 

września 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Karczew (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r., 

poz. 11966) uchwala się, co następuje:  

 

§ 1. 1. Dla uczczenia 470-lecia nadania praw miejskich miastu Karczew, Rada Miejska            

w Karczewie przyjmuje stanowisko wyrażające podziękowanie wszystkim, którzy swoją 

pracą i zaangażowaniem przyczynili się do rozwoju miasta i gminy Karczew. 

 2. Stanowisko jest załącznikiem do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Karczewie 

poprzez podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

  

 

        Przewodnicząca Rady 

         Danuta Trzaskowska 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2017 r., poz. 2232 

 

http://www.bip.karczew.pl/public/get_file.php?name=Uchwala+424+zmiana_Statutu_Gminy_Karczew.pdf&id=216077
http://www.bip.karczew.pl/public/get_file.php?name=Uchwala+424+zmiana_Statutu_Gminy_Karczew.pdf&id=216077


 

UZASADNIENIE 

W związku z 470. rocznicą nadania praw miejskich miastu Karczew, Rada Miejska                          

w Karczewie postanowiła na wspólnej uroczystej sesji z Młodzieżową Radą Miejską w 

Karczewie uczcić Jubileusz i przyjąć stanowisko w sprawie podziękowania wszystkim, którzy 

przyczynili się do rozwoju miasta i gminy Karczew. 

 

 

Przewodnicząca Rady 

           Danuta Trzaskowska 

 

 



   ZAŁĄCZNIK 

 do UCHWAŁY Nr XLIX/445/2018 

 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 

           z dnia 21 stycznia 2018 r. 

 

 

 

STANOWISKO 

 Rady Miejskiej w Karczewie 

dotyczące obchodów 470-lecia nadania praw miejskich 

 miastu Karczew 

My, Radni Rady Miejskiej w Karczewie świadomi wagi i znaczenia dla społeczności lokalnej 

rocznicy 470-lecia nadania praw miejskich miastu Karczew przypadającej w 2018 r. 

pragniemy, aby fakt ten stał się powszechnie znany wszystkim Mieszkańcom Gminy 

Karczew. 

Lokacja miasta nadana na sejmie w Piotrkowie 21 stycznia 1548 r. przez króla Zygmunta I 

Starego umożliwiła stworzenie organizmu miejskiego i stanowiła w Karczewie początek 

samorządności, której my jesteśmy spadkobiercami i kontynuatorami. 

Pomimo upływu lat, zasady samorządności pozostały niezmienione, a najważniejszą z nich 

jest działanie dla dobra społeczności lokalnej. Dziś sięgamy w przeszłość, aby znaleźć w niej 

to, co dobre i godne naśladowania w innych realiach XXI wieku. 

Składamy wyrazy uznania wszystkim, którzy w minionym stuleciach swoją pracą                                       

i zaangażowaniem przyczynili się do rozwoju miasta i gminy Karczew. Dziękujemy za ich 

trud i odpowiedzialność podczas tworzenia tego wielkiego dzieła. Pamięć o naszej historii                       

i szacunek dla dokonań minionych pokoleń, są gwarantem tożsamości karczewian. Ta pamięć 

daje nam siłę i mądrość, by godnie kontynuować to, co zaczęli nasi poprzednicy.  

 

    
Przewodnicząca Rady 

                      Danuta Trzaskowska 


