UCHWAŁA NR XXV/200/2020
RADY GMINY PABIANICE
z dnia 24 lutego 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty S. o poparcie w formie uchwały skierowanej do
Konferencji Episkopatu Polski.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj Dz.U. 2019 poz.506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 9 ust. 2 i art.13 ust. 1
ustawy z dn.11 lipca 2014 r. o petycjach (tj Dz. U. 2018 poz. 870) uchwala się, co następuje
§ 1. Po rozpatrzeniu petycji Pani Renaty S. dn. 21 stycznia 2020 r. (data otrzymania) w
sprawie poparcia jej petycji do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej intronizacji
Jezusa Chrystusa na Króła Polski, odmówić poparcia w/w petycji.
§ 2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy zobowiązując go do
poinformowania wnoszącej petycję o sposobie jej rozpatrzenia.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy Pabianice
Jerzy Błoch

Załącznik do Uchwały Nr XXV/200/2020
Rady Gminy Pabianice
z dnia 24 lutego 2020 r.
Uzasadnienie

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach przedmiotem petycji winny być sprawy pozostające
w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji, czyli w tym przypadku Gminy Pabianice.
Zakres zadań gminy określony został w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym.
Zgodnie z art. 25 ust. 3 Konstytucji RP stosunki między państwem i kościołem i innymi
związkami wyznaniowymi są kształtowane na zasadach poszanowania ich autonomii oraz
wzajemnej niezależności każdego w swoim zakresie jak również współdziałania dla dobra
człowieka i dobra wspólnego.
Powszechnie uznaje się, że przepis ten określa zasadę rozdziału państwa od kościoła.
Już samo wystąpienie z przedmiotową petycją a tym bardziej jej poparcie należałoby uznać za
zmierzające do naruszenia obowiązującego porządku prawnego.
Tym samym petycja nie zasługiwała na uwzględnienie.

