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Ostró� w Lubelski, dnia  27.02 2023 r.

Pan Marcin Wiącek
Rzecznik Praw Obywatelskich 
Biuro Rzecznika Praw 
Obywatelskich 
ul. Solidarności 77
00-090 Warszawa 

Szanowny Panie Rzeczniku,

W  odpowiedzi  na  Pana  pisma z  dnia  28.11.2022 r.  i  09.02.2023  r.  nr  sprawy
XI.505.10.2020.JJ ponownie wyjaśniam, że Rada Miejska w Ostrowie Lubelskim, nie podejmowała
żadnej uchwały o „przeciwdziałaniu ideologii LGBT”. Zatem należy od razu wskazać, że nie jest
możliwe „uchylenie dyskryminującej uchwały”, jak sugeruje Pan w piśmie  z dnia 28.11.2022 r. 

Stanowisko  Rady  Miejskiej  w  Ostrowie  Lubelskim  nie  stanowi  żadnego  aktu  prawa
miejscowego. Nie nosi podstawowych cech aktu prawa miejscowego, jakim jest ustanowienie praw
i  obowiązków  o  charakterze  generalnym,  powszechnie  obowiązującym  i  skierowanym
do nieokreślonej liczby adresatów.

W stanowisku nie wskazano żadnej podstawy prawnej,  gdyż jest  ono niczym innym jak
wyrażeniem przez większość radnych, obecnych na sesji Rady Miejskiej w dniu 27 marca 2019 r.,
ich  subiektywnych  poglądów  w  kwestiach  światopoglądowych  i  obyczajowych  objętych
przedmiotem zaskarżonego stanowiska. Stanowisko to nie popiera wykluczania społecznego czy
dyskryminacji  przedstawicieli  środowisk  LGBT,  a  jedynie  ma  na  celu  wyrażenie  sprzeciwu
i dezaprobaty wobec prób promocji ideologii opartej na afirmacji LGBT.

Tak sformułowane  stanowisko,  nie  jest  źródłem żadnego  prawa,  nie  może  być  również
podstawą do podejmowania działań dyskryminujących jakichkolwiek osób.

Stanowisko  ma  charakter  ogólnej  deklaracji  ideowej,  nie  będącej  podstawą  nałożenia
jakichkolwiek obowiązków, czy przyznania bądź stwierdzenia uprawnień. Nie tworzy i nie znosi
istniejących  stosunków  prawnych.  Nie  zawiera  żadnych  postanowień,  które  mogłyby  stanowić
źródło  konkretnych  wytycznych  programowych  dla  innych  podmiotów,  z  których  można  by
wywodzić nakaz wiążącego sposobu zachowania lub działania.

Wręcz  przeciwnie,  w  treści  stanowiska  wskazano,  że  „samorząd  nie  będzie  ingerować
w prywatną sferę życia Polek i Polaków”.  Zawarte postulaty nie zostały powiązane 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. 

Wbrew twierdzeniom wskazywanym w Pana piśmie, stopień ogólności deklaracji przyjętej
przez  radnych  w  "Stanowisku",  nie  pozwala  na  przyjęcie,  że  jej  treść  może  być  źródłem
jakichkolwiek praw bądź obowiązków. Stanowisko nie  wskazuje  na  to,  aby ktokolwiek  został
pozbawiony bądź ograniczony w realizowaniu swoich praw wynikających z zasad konstytucyjnych,
a także w uprawnieniu do wyrażania ich rozumienia w sposób odmienny aniżeli większość radnych.
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Mając  na  uwadze  powyższe,  brak  jest  podstaw  do  uwzględnienia  Pana  sugestii,  aby
stanowisko radnych Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim zostało uchylone, gdyż nie tworzy ono
żadnego  prawa,  ani  nie  kreuje  obowiązków.  W  stanowisku  nie  mamy  do  czynienia  ani  ze
stosowaniem  prawa  wobec  podmiotów  będących  adresatami  norm  prawnych,  ani  z  jego
stanowieniem. Nie sposób zatem uznać,  by stanowisko to miało charakter dyskryminujący i  by
istniały podstawy do jego uchylenia, o czym Rzecznik praw Obywatelskich został poinformowany
pismem z dnia 2 lipca 2020 r.

       Z wyrazami szacunku 

Józef Gruszczyk 

Burmistrz Ostrowa Lubelskiego 

Kazimierz Kosiak 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
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