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Skórzec, dnia 21.12.2022 r.

Pani  Teresa Garland

Prezydent E]ektorski  RP

Tymczasowa Rada Stanu NP SKK

ul. Żwirki i Wigury 13 A

skrytka pocztowa 88

32-050 Skawina

Stosownie do art. 244  §   2   ustawy z dnia  14 czerwca  1960 r. Kodeks postępowania

administracyjnego  (Dz.  U.  z  2022  r.  poz.  2185)  odpowiadając  na  Pani  wniosek  z  dnia

23 listopada 2022 r. (data wpływu do urzędu 28.11.2022 r.) o upamiętnienie szóstej rocznicy

intronizacji Chrystusa Króla Polski w Krakowie - Łagiewnikach oraz potwierdzenie statusu

cywilizacyjnego tutejszej  gminy i podjęcie inicjatywy uchwałodawczej  przez Wójta Gminy

Skórzec w przedmiotowej  sprawie Wójt Gminy Skórzec zawiadamia, Że zakres obejmujący

powyższe  zagadnienie  nie  mieści   się  w  zadaniach  gminy   i   wniosek  nie  może  zostać

uwzględniony.

Rada gminy rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do j ej kompetencj i, określone

w ustawie o samorządzie gminnym oraz innych ustawach.

Wójt Gminy może wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą wyłącznie w zakresie materii

obj ętej j ego kompetencj ami należącymi do zadań samorządu terytorialnego.

Art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z  1997 r. stanowiący, że organy władzy

publicznej   działają   na   podstawie   i   w   granicach   prawa,   zawiera   nomę   zakazującą
domniemywania kompetencji takiego organu i tym samym nakazuje, by wszelkie działania

organu władzy publicznej były oparte na wyraźnie określonej normie kompetencyjnej.

W  myśl   art.   25   ust.   2   Konstytucji   Rzeczypospolitej   Polskiej   władze   publiczne

w  Rzeczypospolitej  Polskiej  zachowują  bezstronność  w  sprawach  przekonań  religijnych,

światopoglądowych i filozoficznych, zapewniaj ąc swobodę ich wyrażania w życiu publicznym.

Z kolei art. 25 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi ,iż 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.   Podjęcie   inicjatywy



uchwałodawczej we wskazanym we wniosku zakresie stanowiłoby naruszenie wskazanej wyżej

konstytucyjnej   zasady  wzajemnej   autonomii  i  niezależności  Państwa  i     kościołów  oraz

związków wznaniowch.

Stosunki  między  Rzeczpospolitą  Polską  a  Kościołem  Katolickim  określają:  umowa

międzynarodowa zawarta ze Stolicą Apostolską (Konkordat z 1993 r.) i ustawa z dnia 17 maja

1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Polsce (Dz. U. z 2019 r. poz.  1347

z późn. zm.). W myśl art.  1 Konkordatu Państwo (Rzeczpospolita Polska) 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.

Wobec    powyższego    brak    jest    podstawy    prawnej    do    podjęcia    inicjatywy

uchwałodawczej w tym zakresie.

POUCZENIE

Zgodnie  z  art.   246  §    1  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks  postępowania

administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2185) wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu

załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi w trybie określonym w rozdziale 2 działu

VIIl kpa.
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