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RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

W odpowiedzi na pismo z dnia 28 listopada 2022 r. uprzejmie wyjaśniam, że Rada Miejska 
w Kocku nie podjęła uchwały odnoszącej się do przeciwdziałania lub powstrzymywania ideologii 
LGBT.

W dniu 5 czerwca 2019 r. Rada Miejska w Kocku przyjęła oświadczenie w sprawie 
wprowadzenia do wspólnot samorządowych ideologii LGBT.

Zgodnie z §38 i 39 ust. 1 statutu Gminy Kock, stanowiącego załącznik do uchwały 
nr XXV1II/175/2017 Rady Miejskiej w Kocku z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia 
Statutu Gminy Kock (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2017 r., poz. 2214, z późn. zm.) Rada podejmuje 
uchwały merytoryczne - stanowiące rozstrzygnięcie w sprawach należących do jej kompetencji, 
określonych w ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw. Oprócz 
uchwał, o których mowa w ust. 1, Rada może podejmować:

1) deklaracje - zawierające samozobowiązania się do określonego postępowania;
2) oświadczenia - zawierające stanowisko w określonej sprawie;
3) apele - zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do 

określonego postępowania, podjęcia inicjatywy, czy zadania;
4) opinie - zawierające oświadczenia wiedzy, czy oceny;
5) postanowienia proceduralne.

Uchwały, o jakich mowa w §38 ust. 1, a także deklaracje, oświadczenia, apele i opinie, 
o jakich mowa w §38 ust. 2 są sporządzone w formie odrębnych dokumentów.

Oświadczenie Rady Miejskiej w Kocku w żadnej mierze nie dotyczy dyskryminowania osób 
o innej orientacji seksualnej, ograniczania praw tych osób, wykluczania ich z przestrzeni 
publicznej, a tym bardziej stwarzania w stosunku do tych osób atmosfery zastraszania.

Oświadczenie nie jest skierowane przeciwko jakimkolwiek osobom. Jest jedynie wyrazem 
zaniepokojenia w zakresie ideologizowania wychowania dzieci i młodzieży. Czym innym jest 
szacunek do osób o innej orientacji seksualnej, niedyskryminacja, respektowanie praw w/w osób, 
a zupełne inną kwestią jest troska o pełny proces wychowawczy, jak najbardziej uwzględniający 
tożsamość i prawa osób o innej orientacji seksualnej, ale nie stanowiący propagowania, 
promowania określonej ideologii i zachowań.
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