Projekt
z dnia 22 stycznia 2020 r.
Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy

UCHWAŁA NR _________
RADY GMINY JEMIELNICA
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji, w sprawie zmiany prawa miejscowego oraz poparcia petycji skierowanej
do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski
Na podstawie art. 6 w związku z art. 9 ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
(Dz. U. z 2018 r., poz. 870) uchwala się, co następuje:
§ 1. Rada Gminy Jemielnica po zapoznaniu się z petycją mieszkanki Rabki Zdrój z dnia 6 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego poprzez utworzenia w każdej gminie miejsca gdzie można
bezpłatnie zaparkować wraz z zaznaczenie takiego miejsca znakiem drogowym - parkingu z dopiskiem parking
bezpłatny, uznaje ją za bezzasadną bowiem postulat określony w petycji nie ma zastosowania w odniesieniu do
Gminy Jemielnica, na terenie której nie są pobierane żadne opłaty parkingowe.
§ 2. Rada Gminy Jemielnica po zapoznaniu się z petycją mieszkanki Rabki Zdrój z dnia 6 grudnia 2019 r.
w sprawie poparcia petycji skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej Intronizacji
Jezusa Chrystusa na Króla Polski według zaleceń Rozalii Celakównej, uznaje ją za bezzasadną. Tak określony
przedmiot petycji nie mieści się w katalogu zadań własnych Gminy, wskazanych w art. 7 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a podjęcie uchwały ją popierającej mogłoby godzić w zapisy art.25
ust. 2 Konstytucji RP. Zgodnie z nimi władze publiczne w Rzeczypospolitej zachowują bezstronność
w prawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażaniu
w życiu publicznym.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Norbert Jaskóła
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Uzasadnienie
W dniu 6 grudnia 2019 r. do Urzędu Gminy wpłynęła petycja Pani adwokat Renaty Sutor złożona
w interesie publicznym, w przedmiocie:
1) zmiany przepisów prawa miejscowego poprzez utworzenie w każdej gminie miejsca gdzie można
bezpłatnie zaparkować wraz z zaznaczeniem takiego miejsca znakiem drogowym - parkingu z dopiskiem
parking bezpłatny,
2) poparcia petycji skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa
Chrystusa na Króla Polski.
Zgodnie ze Statutem Gminy Jemielnica petycja została niezwłocznie przekazana przez Przewodniczącego
Rady Gminy do Komisji Skarg Wniosków i Petycji, celem jej rozpatrzenia i przedstawienia Radzie Gminy
proponowanego sposobu załatwienia petycji oraz zgodnie z art. 8 ustawy o petycjach jej odwzorowanie
cyfrowe zostało zamieszczone na stronie internetowej Gminy Jemielnica.
Komisja Skarg Wniosków i Petycji zebrała się na posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2020 r.
Po zapoznaniu się z przedmiotem petycji oraz dyskusji w tej sprawie ustaliła co następuje:
1) Gmina Jemielnica dotychczas nie wprowadziła na swoim obszarze stref płatnego parkowania. Wszystkie
miejsca parkingowe, zlokalizowane na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Jemielnica, są
bezpłatne.
2) Petycja o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski według zaleceń Rozalii
Celakównej została skierowana przez wnioskodawczynię do Konferencji Episkopatu Polski. Poparcie tej
petycji przez Radę Gminy Jemielnica w formie uchwały, nie mieści się w katalogu zadań własnych Gminy,
wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i może godzić w zapisy art. 25 ust.
2 Konstytucji RP. Zgodnie z nimi władze publiczne w Rzeczypospolitej zachowują bezstronność w sprawach
przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu
publicznym.
Gmina nie powinna zatem ingerować w sferę religijną i być podmiotem sporów doktrynalnych. Komisja
wyraziła nadzieję, że petycja wniesiona do Konferencji Episkopatu Polski zostanie przez tę instytucję
właściwie rozpatrzona zgodnie z jej kompetencjami.
W związku z powyższym Komisja Skarg Wniosków i Petycji zaproponowała nie uwzględniać postulatów
petycji.
Rada Gminy Jemielnica podzielając opinię przedstawiona przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji uznała
petycję za bezzasadną.
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