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Szanowny Panie. 

W nawiązaniu do Pana pisma nr X1.505.10.2020.MA z dnia 4 czerwca br. pragnę Panu 
podziękować za Jego inicjatywy w zakresie przeciwdziałaniu dyskryminacji 
obywateli Rzeczypospolitej Polskiej z jakiejkolwiek przyczyny. 

W odniesieniu do uchwały Rady Gminy Trzebieszów' w sprawie stanowiska Rady 
Gminy Trzebieszów dotyczącego wprowadzania do wspólnot samorządowych ideologii 
„LGBT" pragnę stwierdzić, że jako wspólnota samorządowa wraz z jej organami jesteśmy 
przeciwko jakimkolwiek formom dyskryminacji kogokolwiek, w tym osób homoseksualnych, 
jednocześnie jednak RG Trzebieszów, w swojej uchwale, przyjęła stanowisko w tej kwestii 
sprzeciwiając się ideologii afirmującej orientację homoseksualną i próbom narzucania takich 
działań w przestrzeni publicznej, m.in w szkołach. 

Uchwałę należy rozumieć jedynie, jako wolę utrzymania tradycyjnego modelu wychowania 
rodziny, dlatego moim zdaniem nie stanowi ona naruszenia prawa, tym w szczególności 
Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku. 

Zgadzam się z wyrokami WSA^ w Krakowie, który uznał, że tego typu „stanowisko 
Rady Gminy zaprezentowane w uchwale ma charakter deklaracji ideowej niestanowiącej 
podstawy nałożenia jakictikolwiek obowiązków, czy przyznania bądź stwierdzenia 

' UCHWAŁA NR \/lll/63/19 w sprawie stanowiska Rady Gminy Trzebieszów dotyczącego wprowadzania 
do wspólnot samorządowych ideologii „LGBT" Link: 

https://ugtrzebieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=202&id_dokumentu=1401928&akcja=szczegoly&p2=1401 

928 

^ III SA/Kr 360/20, III SA/Kr 105/20 
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uprawnień". WSA dodał, że uchwała "nie tworzy i nie znosi istniejącycli stosunków 
prawnycłi i nie zawiera żadnycłi postanowień, które mogłyby stanowić źródło konlcretnycli 
wytycznycli programowycti dla innycli podmiotów, i z którycłi można by wywodzić nakaz 
wiążącego sposobu zacłiowania lub działania". 

W orzecznictwie sądów administracyjnycłi ugruntowany jest pogląd, iż aby konkretny akt 
organu jednostki samorządu terytorialnego mógł zostać uznany za podjęty w sprawie 
z zakresu administracji publicznej, powinien charakteryzować się następującymi cechami: 

1) mieć na celu realizację zadań publicznych przypisanych organom jednostek samorządu 
terytorialnego w drodze ustawy, 
2) nakładać obowiązek, stwierdzać uprawnienie lub obowiązek bądź tworzyć lub znosić 
istniejący stosunek prawny, 
3) mieć charakter indywidualny bądź generalny, 
4) nie być aktem prawa miejscowego. 

Uchwała ta nie dotyczy sprawy z zakresu administracji publicznej, gdyż nie stanowi realizacji 
zadania publicznego przypisanego samorządowi gminnemu w drodze ustawy, nie nakłada 
obowiązku, nie stwierdza uprawnienia lub obowiązku jak też nie tworzy i nie znosi 
istniejącego stosunku prawnego. W szczególności przyjęcie stanowiska Rady Gminy 
Trzebieszów dotyczącego wprowadzania ideologii „LGBT" przez wspólnotę samorządową nie 
należy do kategorii spraw, o których mowa w art. 7 u.s.g^. 

Stanowisko Rady Gminy Trzebieszów zaprezentowane w uchwale ma charakter deklaracji 
ideowej, popierającej stanowisko Sejmiku Województwa Lubelskiego, 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. 

Nie można także przyjąć, że rzeczona uchwała ma charakter generalny lub indywidualny, 
gdyż nie zawiera ona wskazania, do kogo konkretnie została skierowana. 

Reasumując, uchwała rady gminy o treści zawierającej deklarację o charakterze 
ideowym i światopoglądowym, zgodna z poglądami większości radnych, dopóty nie może 

Ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym Dz.U. z 2020 r. poz. 713 
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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, lub dopóki 
nie nakłada na obywateli obowiązków, nie nadaje uprawnień czy też w jakikolwiek inny 
sposób nie ksztahuje ich sytuacji prawnej. 

W tym miejscu wskazać należy również, iż uchwała nr VlII/63/19 Rady Gminy 
Trzebieszów z dnia 18 czerwca 2019 r. nie była przedmiotem postępowania nadzorczego 
prowadzonego przez Wojewodę Lubelskiego. 

Na koniec warto zaznaczyć, że negowanie przez Pana, naszego prawa do wyrażania 
poglądów „naszej" lokalnej wspólnoty samorządowej, to także próba nierównego traktowania 
tych, którzy nie zgadzają się na wprowadzanie sprzecznych dla tradycji i historii narodu 
polskiego systemu wartości. Każdy ma prawo do równego traktowania. 

W związku z tym podtrzymuję nasze stanowisko w tej sprawie. 

mgr Szekałis 

Sprawę prowadzi: 

Sławomir Smolal(, Sel(retarz Gminy 
e-mail: sekretarz^trzebieszow.amina.pl 

^ePUPP Znajdź na* na 

Facebooku 
rozbudowa elektronicznej platformy 
usług administracji publicznej 

Urząd Gminy Trzebieszów, Trzebieszów Drugi 89, 21-404 Trzebieszów 
tel. (25)796-03-55, (25)796-05-41, faks: (25)796-03-73, Poczta e-mail: sekretariatfetrzebieszow.gmina.pl 
Rachunek podstawy jednostki i budżetu - 46 9206 0009 0000 0130 2000 0010 



R 
(00)659007731611041252 

iS9007731611041252 

)2l 


