
Zał. do Uchwały Nr XVI/146/2019 

 z dnia 30.12.2019r. 

Uzasadnienie  

W dniu 6 grudnia 2019r. do Starostwa Powiatowego w Lubaczowie wpłynęła petycja 

Pani Renaty Sutor w interesie publicznym, w której postuluje:  

1) o zmianę przepisów prawa miejscowego poprzez utworzenie w każdej Gminie 

miejsc gdzie można bezpłatnie zaparkować wraz z zaznaczeniem takiego miejsca – 

znakiem drogowym parkingu z dopiskiem bezpłatny. Postuluje również, aby przed 

Sądami, Gminami, Starostwami, Urzędami Skarbowymi i innymi urzędami 

publicznymi były parkingi bezpłatne. 

2) o poparcie w formie uchwały skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski petycji 

wysłanej do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa 

Chrystusa na Króla Polski, gdyż sprawa naszej wiary nie może nas nie obchodzić, 

a zwłaszcza dzielić. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Lubaczowie na posiedzeniu w dniu 

10 grudnia 2019r. dokonała analizy wniesionej petycji i oceny jej zasadności i uznała ją za 

niezasadną.  

Uzasadniając powyższe i odnosząc się do meritum petycji w pkt. 1 ustalono, że przy 

Starostwie Powiatowym w Lubaczowie w pobliżu urzędu usytułowany jest parking, wprawdzie 

nie oznaczony znakiem drogowym „Bezpłatny parking”, ale umożliwiający turystom 

i mieszkańcom powiatu zaparkować samochód nie ponosząc z tego tytułu opłat. Pozostałe 

parkingi oznaczone znakiem drogowym „ Tylko dla pracowników” również są bezpłatne, 

umożliwiające w miarę możliwości wolnych miejsc parkingowych codzienne zaparkowanie 

samochodów przed urzędem. W związku z powyższym, postulat o zmianę przez Radę Powiatu 

przepisów prawa miejscowego, w powyższym zakresie, jest niezasadny. 

Co do wniosku o poparcie w formie uchwały petycji skierowanej do Konferencji 

Episkopatu Polski ustalono, że zgodnie z art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 

z dnia 2 kwietna 1997r. (Dz.U. Nr.78, poz. 483): „Inicjatywa ustawodawcza przysługuje 

posłom, Senatowi, Prezydentowi Rzeczypospolitej i Radzie Ministrów”. 

Z kolei zgodnie z art. 94 Konstytucji: „Organy samorządu terytorialnego oraz terenowe 

organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, 

ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów. 

Zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego określa ustawa”. 

Ponadto zgonie z art. 25 ust. 3 Konstytucji: „Stosunki między państwem a 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” 

Reasumując, pkt 2 petycji powinien zostać pozostawiony bez rozpoznania, ponieważ 

Rada Powiatu nie jest władna do ingerowania w sferę działań religijnych. Wspólnota polityczna 

i Kościół są w swoich działaniach od sienie niezależne i autonomiczne. Zasadę tę statuuje 

obowiązująca Konstytucja oraz Konkordat. Oznacza to, że organy władzy publicznej powinny 

realizować zadania publiczne niezależnie od jakichkolwiek instytucji wyznaniowych.  

Mając na względzie powyższe ustalenia, należy uznać petycję Pani Renaty Sutor za 

niezasadną. 


