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Odpowiadając na pismo Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 4 czerwca 2020r.,
podnoszę co następuje:

Stosownie do posiadanych przeze mnie informacji, podejmując deklarację Nr 1/19 z
dnia 30 maja 2019 r., Rada Gminy Jordanów wzorowała się na Deklaracji Nr 1/19 Sejmiku
Województwa Małopolskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie sprzeciwu wobec
wprowadzenia ideologii ''LGBT'' do wspólnot samorządowych.

Idąc dalej podkreślam, iż deklaracja Rady Gminy Jordanów, będąca przedmiotem
zainteresowania Rzecznika Praw Obywatelskich nie wywołała żadnych prawnych, ani
faktycznych skutków dla mieszkańców Gminy Jordanów, jak i nie zawierała zobowiązania do
podjęcia przez Wójta Gminy Jordanów jakichkolwiek działań. Tym samym Wójt Gminy
Jordanów nie przedsięwziął żadnych działań zmierzających do realizacji w/w deklaracji oraz
nie planuje żadnych czynności w związku z przedmiotową deklaracją w przyszłości. Co
istotne komentowana deklaracja nie zawiera zapisu zobowiązującego Wójta Gminy
Jordanów do jej wykonania, jak również nie wskazano w jej treści podstawy prawnej, która
mogłaby uzasadniać lub obligować Wójta Gminy Jordanów do wdrożenia zapisów deklaracji.

Wójt Gminy Jordanów pozostaje świadomym faktu, iż deklaracje o treści analogicznej
do deklaracji Rady Gminy Jordanów Nr 1/19 z dnia 30 maja 2019 r. pozostawały
przedmiotem skarg Rzecznika Praw Obywatelskich do sądów administracyjnych. Niemniej, w
tym miejscu zaznaczenia wymaga, iż Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w
postanowieniu z dnia 23 czerwca 2020r. wydanym w sprawie sygnaturze: III SA/Kr 105/20
odrzucił skargę Rzecznika Praw Obywatelskich wniesioną na uchwałę Rady Gminy Lipinki nr
W52/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie podjęcia deklaracji "Gmina Lipinki wolna od
ideologii "LGBT" . Uzasadniając w/w stanowisko WSA w Krakowie odnosił się właśnie do
niewiążącego charakteru deklaracji podjętej przez Radę Gminy Lipniki, podnosząc, iż nie
stanowi ona aktu prawa miejscowego. Równocześnie Sąd podkreślał, że przyjęcie tego typu
deklaracji nie wywiera żadnych skutków w sferze praw i obowiązków obywateli. Jak wyjaśnił
WSA w uzasadnieniu przedmiotowego rozstrzygnięcia: „Zdaniem Sądu nie sposób przyjąć,
że zaskarżona uchwała została podjęta w sprawie z zakresu administracji publicznej i w
sferze stosunków publicznoprawnych. Stanowisko Rady Gminy zaprezentowane w uchwale
ma charakter deklaracji ideowej nie stanowiącej podstawy nałożenia jakichkolwiek
obowiązków, czy przyznania bądź stwierdzenia uprawnień. Nie tworzy ona i nie znosi
istniejących stosunków prawnych i nie zawiera żadnych postanowień, które mogłyby
stanowić źródło konkretnych wytycznych programowych dla innych podmiotów i z których
można by wywodzić nakaz wiążącego sposobu zachowania lub działania. Zawarta w



uchwale deklaracja, że Rada Gminy "nie będzie ingerować w prywatną sferę życia polskich
rodzin" i będzie "konsekwentnie bronić naszej wspólnoty samorządowej" nie została
powiązana z żadnymi bliżej określonymi i sprecyzowanymi działaniami faktycznymi lub
prawnymi, które mogłyby wpływać na sposób postępowania jednostek lub podmiotów
wykonujących zadania publiczne, bądź określać ich sytuację prawną.” Co więcej na uwagę
zasługuje, iż tożsame rozstrzygnięcia Sądów zapadły w sprawach wszczynanych na skutek
skarg indywidualnych. Postanowieniem z dnia 16 kwietnia 2020r. wydanym w sprawie o
sygnaturze akt: II SA/Po 188/20, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu odrzucił
skargę na „na pismo Rady Gminy z dnia [...] maja 2019r. w przedmiocie przyjęcia stanowiska
w sprawie sprzeciwu wobec ideologii LGBT i gender”. Analogicznie, jak WSA w Krakowie,
WSA w Poznaniu podniósł, iż pismo Rady Miasta będące przedmiotem analizy sądu nie ma
charakteru prawotwórczego, a stanowi wyłącznie o subiektywnych poglądach radnych.
Powyższe powoduje z kolei, iż wyrażenie spornego stanowiska przez Radę Miasta nie
pozostaje powiązane, jak również nie stanowi podstawy do podjęcia jakichkolwiek działań.
Sąd zwrócił także uwagę, iż wyrażenie rzeczonego poglądu nie wyłącza możliwości
prezentowania odmiennych poglądów przez pozostałych radnych. Nadto, skarga w
tożsamym przedmiocie została odrzucona również przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w
Kielcach, co nastąpiło postanowieniem z dnia 30 września 2019r. wydanym w sprawie o
sygnaturze: II SA/Ke 650/19. Kończąc wywody dotyczące okoliczności przemawiających za
odrzuceniem skargi Sąd wskazał: „Reasumując, uchwała sejmiku województwa o treści
zawierającej deklarację o charakterze ideowym i światopoglądowym, zgodną z poglądami
większości radnych, dopóty nie może być przedmiotem kontroli sądowoadministracyjnej,
dopóki nie dotyczy prezentowania ideologii, która jest zakazana przez prawo i nie ingeruje
swoją treścią w sferę publicznoprawną kierując do innych podmiotów nakaz wiążącego
postępowania bądź też dopóki nie nakłada na obywateli obowiązków, nie nadaje uprawnień
czy też w jakikolwiek inny sposób nie kształtuje ich sytuacji prawnej.” Biorąc pod uwagę
powyższe także deklaracja przyjęta przez Radę Gminy Jordanów nie może pozostawać
przyczyną, jakichkolwiek negatywnych skutków dla Gminy Jordanów, gdyż przedmiotowe
stanowisko radnych w żaden sposób nie wpływa na sytuację mieszkańców Gminy.

Równocześnie Wójt Gminy Jordanów oświadcza, iż pełniąc obowiązki związane z
powierzonym mu urzędem podejmuje działania na podstawie i w granicach wyznaczanych
przez prawo, w szczególności mając na uwadze Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej oraz
szanując prawa i wolności każdego z Obywateli. Powyższe powoduje, iż w Gminie Jordanów
nie sposób wskazać na działania mogące skutkować w dyskryminowaniu lub wykluczeniu
określonych osób ze społeczności Gminy. Kluczowym jest przy tym, iż pomimo przyjęcia
kwestionowanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich deklaracji, na terenie Gminy
Jordanów brak jest jakichkolwiek przejawów naruszania niezbywalnych praw jednostki czy
też działań mogących godzić w godność i równość Obywateli.
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