
UCHWAŁA NR Xlll/80/20 
RADY GMINY REGNÓW 

z dnia 30 stycznia 2020 roku 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

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

z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz.1571, poz. 1696 i poz. 1815), art. 9 ust. 2 i 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. Po rozpatrzeniu petycji złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany 
przepisów prawa miejscowego, postanawia się odmówić poparcia petycji skierowanej przez 
wnioskodawcę Renatę Sutor do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej Intronizacji 

Jezusa Chrystusa na Króla Polski, z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do niniejszej 
uchwały. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Uzasadnienie 
do Uchwały Nr Xlll/80/20 

Rady Gminy Regnów z dnia 30 stycznia 2020 r. 

Zgodnie z art. 18 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2019 r. poz. 506 z późn. zm.) Rada gminy rozpatruje wnioski oraz petycje składane przez 

obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji. 
W dniu 18 grudnia 2019 r. Wójt Gminy Regnów przekazał według właściwości do Rady 

Gminy Regnów za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Gminy Regnów petycję złożoną w 
dniu 06 grudnia 2019 r. przez Panią Renatę Sutor w części dotyczącej poparcia w formie 
uchwały petycji skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej Intronizacj i 
Jezusa Chrystusa na Króla Polski. Przewodniczący Rady Gminy skierował petycję do 
Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji. Petycja rozpatrzona została przez 

komisję na posiedzeniu w dniu 30 grudnia 2019 r. 
Uwzględniając stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Regnów 

stwierdza, się że petycja nie podlega uwzględnieniu, z uwagi na fakt, iż Rada Gminy nie jest 
organem kompetentnym do rozstrzygania w sprawach religijnych, bowiem sprawy tego 
rodzaju nie mieszczą się w zakresie zadań określonych w art.18 ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.). Organy władzy 
samorządowej nie pretendują do rozstrzygania obecności kwestii religijnych w przestrzeni 
publicznej, kwestię tę pozostawiając woli obywateli, zgodnie z zasadą wolności religijnej. 
Poparciem powyższego jest art.25 ust.3 Konstytucji RP, który stanowi, że stosunki między 
Państwem a Kościołami 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. Drugą normą konstytucyjną 
wyrażającą stosunek państwa polskiego do religii jest wyrażona w art.25 ust.2 Konstytucji RP 
zasada bezstronności państwa w kwestiach światopoglądowych i religijnych. Wymóg 
zachowania neutralności światopoglądowej dotyczy wszystkich działań władzy publicznej. 
Wyrażenie w formie uchwały własnego poglądu przez organy władzy publicznej byłoby 
pogwałceniem istoty zasady bezstronności światopoglądowej. Organy administracji 
publicznej nie powinny wkraczać w zastrzeżoną dla Kościoła sfen~ wykonywania jego zadań 
statutowych. Dlatego też sprawy dotyczące kwestii religijnych winny być rozstrzygane na 

zasadach i w trybie określonym przez prawo kościelne. 
W związku z powyższym właściwym jest niepopieranie petycji skierowanej do 

Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla 

Polski. 
Ponadto Komisja zobowiązuje Przewodniczącego Rady Gminy Regnów do 

zawiadomienia wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia zgodnie z art. 13 ustawy z 
dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870). 
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