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UCHWAŁA Nr ..K1X. .^3?.^

RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

,r

z dnia ^S..AL(^.^\c\..
2020 roku
u

wzmiany
sprawie
rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym w zakresie
przepisów prawa miejscowego
Na podstawie art. 16a ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz.U. z 2019 r. póz. 511, póz. 1571, póz. 1815) oraz
art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. l ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.

z 2018 r. póz. 870) Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:
§ l. Rada Powiatu Łowickiego uznaje, iż petycja Pani Renaty Sutor z dnia

r\

2019 roku,
w6 gmdnia
dniu 6 gmdnia
2019która
roku:wpłynęła do tutejszego Urzędu drogą elektroniczną

l) w pkt l petycji, dotycząca postulatu aby przed Starostwem Powiatowym
w Łowiczu parking był bezpłatny nie zasługuje na uwzględnienie;
2) w pkt 2 petycji, dotycząca poparcia w fonnie uchwały Rady Powiatu
Łowickiego skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski, petycji
o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski nie
zashiguje na uwzględnienie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu
Łowickiego,
w tym zobowi
ązuje się gosprawy.
do zawiadomienia podmiotu wnoszącego
petycję
o sposobie
załatwienia
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie do Uch-waty Rady Powiatu Łowickiego w spawie rozpatrzenia
petycji złożonej w interesie publicznym -w zakresie zmiany przepisó-w prawa
miejscowego

W dniu 6 gmdnia 2019 roku do Rady Powiatu Łowickiego wpłynęła, drogą
elektroniczną, petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów
prawa miejscowego, złożona przez Panią Renatę Sutor.

Na podstawie § 54a ust. l Statuti Powiatu Łowickiego, stanowiącego
załącznik do Uchwały Nr XI/70/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia
26 sierpnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łowickiego
(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r., póz. 2418, póz. 4351), petycja została
przekazana do rozpatrzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, zwanej dalej
Komisją.

Komisja przeprowadziła postępowanie wyjaśniające na posiedzeniu w dniu
29 stycznia 2020 roku, w wyniku którego uznała, iż petycja:
l) w pkt l petycji, dotycząca postulatu aby przed Starostwem Powiatowym
w Łowiczu parking był bezpłatny nie zashiguje na uwzględnienie;
2) w pkt 2 petycji, dotycząca poparcia w fonnie uchwały Rady Powiatu
Łowickiego skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski, petycji
o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski nie
zasługuje na uwzględnienie.
i takie stanowisko przedłożyła Radzie Powiatu Łowickiego.

Na podstawie art. 13 ust. l ustawy z dnia l l lipca 2014 r. o petycjach Rada
Powiatu Łowickiego zawiadamia o następującym sposobie załatwienia petycji.
Zakres wnioskowanych zmian wskazanych z pkt l petycji w zakresie
oznaczonym w Uchwale nie zasługuje na uwzględnienie, ponieważ parking przed
Starostwem Powiatowym w Łowiczu jest bezpłatny i nie pobiera się opłaty za
postój na jego terenie.

Odnosząc się natomiast do sprawy wskazanej w pkt 2 petycji to również
w tym zakresie petycja nie zasługuje na uwzględnienie, ponieważ w kwietniu
2016 roku został zatwierdzony Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za
Króla i Pana. Został on uroczyście odmówiony w listopadzie 2016 roku, przed
uroczystością Chrystusa Króla Wszechświata, w Krakowie-Łagiewnikach.
Konferencja Episkopatu Polski powołała w 2004 roku Zespół ds. Społecznych
Aspektów Intronizacji Chrystusa Króla.
Okazało się, że ta myśl o konieczności uznania Chrystusa swoim Panem
i Zbawicielem stanowi centralny rys duchowości i formacji wielu wspólnot
i stowarzyszeń w Polsce, zwłaszcza środowiska oazówego i charyzmatycznego.
W 2013 roku biskupi powołali do istnienia Zespół ds. Ruchów Intronizacyjnych.
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Owocem dialogu i współpracy Zespołu z przedstawicielami różnych ruchów
mtronizacyjnych jest zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski
Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.
Rada Powiatu stanowi akty prawa miejscowego, w tym statut. Zakres
właściwości prawotwórczej rady powiatu reguluje art. 12 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. póz. 511, póz. 1571, póz.
1815). W myśl tego przepisu Rada stanowi akty prawa miejscowego
w zakresie spraw wskazanych w tym przepisie oraz w innych sprawach
zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Powiatu.
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Rada Powiatu Łowickiego w świetle obowiązujących przepisów nie ma
stosownych kompetencji do rozstrzygania sprawy wskazanej w pkt 2 petycji
w zakresie poparcia w fonnie uchwały Rady Powiatu Łowickiego skierowanej
do Konferencji Episkopatu Polski, petycji o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa
Chrystusa na Króla Polski
POUCZENIE

Stosownie do art. 12 ustawy z dnia 11 lipca 2004 r. o petycjach, podmiot właściwy
do rozpatrzenia petycji może pozostawić bez rozpatrzenia petycję złożoną
w sprawie, która była przedmiotem petycji już rozpatrzonej przez ten podmiot,
jeżeli w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody nieznane podmiotowi
właściwemu do rozpatrzenia petycji. W przypadku tym, podmiot właściwy do
rozpatrzenia petycji niezwłocznie informuje podmiot wnoszący petycję
opetycji.
pozostawieniu petycji bez rozpatrzenia i poprzednim sposobie załatwienia
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