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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY ŚWIERCZÓW 

z dnia 20 lutego 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia wniesionej petycji o poparcie w formie uchwały skierowanej do Konferencji 
Episkopatu Polski o dokonanie 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 z póżn. zm.1)) oraz 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), Rada Gminy Świerczów uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Po rozpatrzeniu petycji z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie o poparcie w formie uchwały skierowanej 
do Konferencji Episkopatu Polski, o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski, Rada 
Gminy Świerczów postanawia nie uwzględniać postulatów zawartych w petycji.   

§ 2. 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do poinformowania wnoszącego petycję o sposobie 
jej załatwienia. 

§ 3. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Grzegorz Paduch 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, 

poz. 1696 i poz. 1815. 
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Uzasadnienie

W dniu 6 grudnia 2019 r. do Urzędu Gminy Świerczów wpłynęła petycja Pani Renaty Sutor
o poparcie w formie uchwały skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej
Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski. Petycja została przekazana Przewodniczącemu Rady
Gminy Świerczów. Zgodnie ze Statutem Gminy Świerczów petycja trafiła pod obrady Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji Rady Gminy Świerczów celem jej rozpatrzenia oraz przedstawienia Przewodniczącemu
Rady Gminy opinii w sprawie, której petycja dotyczy.

Członkowie Komisji na posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2020 r. rozpatrzyli petycję i uznali,
że nie będą zajmować stanowiska w tej sprawie. Ponadto Komisja stwierdziła, że petycja dotyczy
kwestii teologicznych i zgodnie z art. 25 ust. 2 i 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej władze
publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych,
światopoglądowych i filozoficznych oraz we wzajemnych stosunkach z kościołami i związkami
wyznaniowymi szanują ich autonomię i niezależność w zakresie współdziałania dla dobra człowieka
i dobra wspólnego.
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