
 
UCHWAŁA NR XIV/103/20 
RADY GMINY CIEL ĄDZ 

z dnia 10 lutego 2020 r. 
 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego                                       
oraz poparcia 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 wniesionej przez Panią Renatę Sutor w dniu 06 grudnia 
2019 roku  „w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego”: 
1) w zakresie punktu 1, dotyczącego postulatu zmiany przepisów prawa miejscowego poprzez 

utworzenie w Gminie miejsca, gdzie można bezpłatnie zaparkować wraz z zaznaczeniem 
takiego miejsca, uznaje się za bezprzedmiotową z przyczyn wskazanych                                     
w uzasadnieniu do niniejszej uchwały; 

2)  w zakresie punktu 2, dotyczącego poparcia w formie uchwały skierowanej do Konferencji 
Episkopatu Polski, petycji wniesionej do Konferencji Episkopatu Polski przez autora 
petycji o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski, uznaje się za 
bezprzedmiotową z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Gminy Cielądz do zawiadomienia  

wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

              PRZEWODNICZĄCA 
 RADY GMINY  

 
                        Małgorzata Rosa 

 

 
 
 
 
 
 

 



Załącznik  
do Uchwały Nr XIV/103/20 

Rady Gminy Cielądz 
z dnia 10 lutego 2020 r. 

 

Uzasadnienie 
 

Pani Renata Sutor skierowała w dniu 6 grudnia 2019 r. drogą mailową do Gminy 
Cielądz oraz do wszystkich Gmin, Powiatów i Województw petycję „w interesie publicznym 
w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego” . 

Przewodnicząca Rady Gminy Cielądz przekazała niniejszą petycję do Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji Rady Gminy, celem przeprowadzenia jej analizy i zaopiniowania. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2020 r. 
zapoznała się ze złożoną przez Panią Renatę Sutor petycją i działając zgodnie z § 77 ust. 3  
Statutu Gminy Cielądz, sporządziła opinię, w której: 
1) w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego poprzez utworzenie w Gminie miejsca 
gdzie można bezpłatnie zaparkować wraz z zaznaczeniem takiego miejsca znakiem 
drogowym parkingu - z dopiskiem bezpłatny, uznać petycję za bezprzedmiotową z powodu 
braku płatnych parkingów na terenie Gminy Cielądz; 
2) w sprawie poparcia w formie uchwały, petycji skierowanej do Konferencji Episkopatu 
Polski i wysłanej do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa 
Chrystusa na Króla Polski, uznać petycję za bezprzedmiotową ze względu na art. 1 i art. 5 
Konkordatu, zawartego między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisanego                     
w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz.U. 1998 nr 51 poz. 318) (art.1.Rzeczpospolita Polska                       
i Stolica Apostolska potwierdzają, że Państwo i Kościół Katolicki są - każde w swej dziedzinie 
- niezależne i autonomiczne oraz zobowiązują się do pełnego poszanowania tej zasady we 
wzajemnych stosunkach i we współdziałaniu dla rozwoju człowieka i dobra wspólnego; 
 art. 5 Przestrzegając prawa do wolności religijnej, Państwo zapewnia Kościołowi 
Katolickiemu, bez względu na obrządek, swobodne i publiczne pełnienie jego misji, łącznie z 
wykonywaniem jurysdykcji oraz zarządzaniem i administrowaniem jego sprawami na 
podstawie prawa kanonicznego). 

Po zapoznaniu z powyższymi ustaleniami, Rada Gminy Cielądz w pełni podziela 
stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji dotyczące sposobu rozpatrzenia 
przedmiotowej petycji.  

W związku z powyższym, uzasadnione jest podjęcie uchwały o uznaniu wniesionej 
petycji za bezprzedmiotową. 

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 
870) zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Gminy Cielądz do zawiadomienia  wnoszącego 
petycję o sposobie jej załatwienia.  
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