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Rzecznik Praw

Obywatelskich

Szanowny Panie!

W nawiązaniu do pisma z dnia 28.11.2022 r. (data wpływu 29.11.2022 r.), 

dotyczącego przyjętej przez Radę Powiatu w Kolbuszowej „Deklaracji Rady 

Powiatu w Kolbuszowej z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie powstrzymania 

ideologii LGBT przez wspólnotę samorządową” informuję, iż zajęte przez nas 

stanowisko motywowaliśmy i motywujemy tym, iż w naszym uznaniu nie narusza 

ono wolności i praw człowieka oraz nie dyskryminuje osób 

nieheteronormatywnych i transpłciowych.

Jednocześnie zapewniam, iż my jako Samorząd Powiatu Kolbuszowskiego 

szanujemy godność każdego człowieka i jesteśmy w pełni tolerancji dla 

wszystkich. Jednakże, przyjmując deklarację radnych, mieliśmy przede 

wszystkim na względzie i uwadze poszanowanie praw rodziców i dzieci oraz 

wartości chrześcijańskich, które w ostatnim czasie są mocno atakowane, 

wyśmiewane i opluwane (przykładem czego była profanacja Mszy Świętej,

Krzyża Św. czy wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej-Królowej Polski 

podczas Parady Równości, a tym samym obraza uczuć religijnych milionów 

Polaków). Aż ciśnie się na usta pytanie, czy wówczas Rzecznik Praw 

Obywatelskich w jakikolwiek sposób odniósł się do tych działań? Czy zajął 

jakiekolwiek stanowisko?



Podkreślę również, iż podjęta przez nas deklaracja jest deklaracją, a nie 

uchwałą. Jest wyrażaniem tylko i wyłącznie stanowiska każdego z radnych 

w sprawie szerzącej się ideologii LGBT, do którego my jako wolni obywatele 

Rzeczpospolitej Polskiej mamy pełne prawo. My będąc obywatelami wolnego 

kraju także mamy prawo do wolności wypowiedzi, równości oraz 

niedy skryminacj i.

Na koniec chcę zaznaczyć, iż do dnia dzisiejszego nie otrzymałem żadnej 

odpowiedzi na pismo wystosowane do Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 

09.07.2020 r., który w żaden sposób nie odniósł się do przesłanych przeze mnie 

zapytań.

Podsumowując pragnę podkreślić, iż szanujemy każdego człowieka 

i jesteśmy pełni tolerancji dla wszystkich. Jesteśmy także gotowi do dialogu, 

toczącego się we wzajemnym szacunku i poszanowaniu wzajemnych wartości.

Z wyrazami szacunku

Otrzymują:
1. Rzecznik Praw Obywatelskich
2. a/a


