UCHWAŁA NR XVII/94/2020
RADY GMINY CISEK
z dnia 24 lutego 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany prawa miejscowego oraz w zakresie poparcia w formie
uchwały petycji skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski dotyczącej dokonania pełnej intronizacji
Jezusa Chrystusa na Króla Polski
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 oraz poz. 1815) oraz art.9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia
11 listopada 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Gminy Cisek uchwala, co następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu petycji wniesionej w dniu 6 grudnia 2019 r. przez Panią Renatę Sutor oraz
uwzględniając stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:
1) w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego, poprzez utworzenie w każdej gminie miejsca, gdzie
można bezpłatnie zaparkować wraz z wyznaczeniem takiego miejsca - uznaje się petycję za bezzasadną,
2) w zakresie poparcia w formie uchwały petycji skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski dotyczącej
dokonania pełnej intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski - nie uwzględnia petycji.
§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały.
§ 3. O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodnicząca Rady Gminy Cisek zawiadomi wnoszącą petycję.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Cisek
Rozwita Szafarczyk
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Załącznik do uchwały Nr XVII/94/2020
Rady Gminy Cisek
z dnia 24 lutego 2020 r.
Uzasadnienie
Dnia 6 grudnia 2019 r. Pani adwokat Renata Sutor skierowała petycję do Rady Gminy Cisek w sprawie
zmiany prawa miejscowego poprzez utworzenie miejsca, gdzie można bezpłatnie zaparkować oraz
w zakresie poparcia w formie uchwały petycji skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski dotyczącej
dokonania pełnej intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski.
Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870), petycja
złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ.
Przewodnicząca Rady Gminy Cisek skierowała petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem zajęcia
stanowiska odnośnie zasadności petycji.
W dniu 27 stycznia 2020 r. Komisja wyraziła opinię negatywną dotyczącą petycji.
W odniesieniu do punktu pierwszego petycji, co do zmiany prawa miejscowego poprzez utworzenie
miejsca, gdzie można bezpłatnie zaparkować uznała petycję za niezasadną, ponieważ wszystkie parkingi
znajdujące się na terenie Gminy Cisek były i są nadal bezpłatne.
Odnośnie do punktu drugiego petycji, w zakresie poparcia w formie uchwały skierowanej do Konferencji
Episkopatu Polski petycji o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski Komisja
wyraziła opinię, że poparcie petycji jest niemożliwe ze względu na brak podstaw prawnych do podjęcia
takiej uchwały, ponieważ określony przedmiot petycji nie mieści się w katalogu zadań własnych Gminy,
zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Zgodnie z art. 25 ust. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej władze publiczne zachowują bezstronność
w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich
wyrażania w życiu publicznym. W związku z czym przygotowanie uchwały popierającej petycję
o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski byłoby sprzeczne z zapisami Konstytucji.
Wobec powyższego uznaje się, że petycja w powyższym zakresie nie zasługuje na uwzględnienie.
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