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W odpowiedzi na pismo z dnia 28.11.2022 r. XI.505.10.2020.JJ informuje, iż w dniu 

26.06.2019 r. na iX sesji Rada Gminy Końskowola zajęła stanowisko w sprawie wprowadzenia 

ideologii „ LGBT" do wspólnot samorządowych. Stanowisko to nie zostało przyjęte uchwałą. 

1. Protokół nr iX/2019 z sesji Rady Gminy Końskowola z dnia 26 czerwca 2019r. ( s t r . l i 5). 
Dostęp: 
https://ugkonskowola.bip.lubelskie.pl/index.php?id=430&pl=szczegolv&p2=1432014 
2. Zapis z IX sesji Rady Gminy Końskowola z 26 czerwca 2019r. Dostęp: 
https://ugkonskowola.bip.lubelskie.pl/index.php?id=443 ( od 40 min. 50 sek. ) 
3.Skan stanowiska Rady Gminy Końskowola z dnia 26 czerwca 2019 r. 

W dniu 01.02 2023r. Rada Gminy Końskowola na LIV sesji uchyliła swoje stanowisko z 
dnia 26.06.2019 r. w sprawie wprowadzenia ideologii „ LGBT" do wspólnot samorządowych. 
l.Zapis z l\y sesji Rady Gminy Końskowola z dnia 1 lutego 2023 r. Dostęp: 
https://ugkonskowola.bip.lubelskie.pl/index.php?id=443 ( od Igodz. 06 min. 40 sek. ) 

WÓJ^ 

Stanisław ^ębiowski 

Załącznik: 
l.Skan stanowiska Rady Gminy Końskowola z dnia 26 czerwca 2019 r. 
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STANOWISKO 
Rady Gminy Końskowola 
z dnia 26 czerwca 2019 r. 

w sprawie wprowadzania ideologii „LGBT" do wspólnot samorządowych 

Rada Gminy Końskowola wyraża sprzeciw wobec pojawiających się 
w sferze publicznej działań zorientowanych na promowanie ideologii ruchów LGBT, której cele 
naruszają podstawowe prawa i wolności, gwarantowane w aktach prawa międzynarodowego, 
kwestionują wartości chronione w polskiej Konstytucji, a także ingerują w autonomię wspólnot 
religijnych. 

Podejmowane w ostatnim okresie działania przez przedstawicieli krajowej 
i samorządowej sceny politycznej, ukierunkowane są na wywoływanie fundamentalnych zmian 
w życiu społecznym. Działania te zorientowane są na anihilację ukształtowanych przez 
Kościół katolicki wartości takich jak m.in. dążenie do poszukiwania prawdy, troska o rozwój 
moralny młodego pokolenia, troska o instytucję rodziny oraz szkołę opartą na zasadach 
chrześcijańskich. 

Dlatego też, mając na względzie dobro człowieka i rodziny deklarujemy, że: 
• staniemy w obronie naszej szkoły i rodziny dążąc do ich ochrony przed 

rozprzestrzeniającą się ideologią sprzeczną z chrześcijańskimi wartościami, 
• nie godzimy się na wprowadzanie do polskiego systemu oświaty elementów 

wychowania seksualnego w myśl standardów Światowej Organizacji Zdrowia, 
• nie godzimy się na sprzeczne z prawem oraz z realnym dobrem dzieci 

instalowanie funkcjonariuszy politycznej poprawności w szkołach 
(tzw. „latarników"), 

• nie pozwolimy na wywieranie administracyjnej presji na rzecz stosowania 
poprawności politycznej (słusznie zwanej „homopropagandą") w wybranych 
zawodach (nauczyciele, naukowcy, przedsiębiorcy, prawnicy). 

Deklarujemy, że Rada Gminy Końskowola w realizacji swoich publicznych zadań 
będzie wierna tradycji narodowej i państwowej, mając w pamięci tysiącletnią tradycję 
chrześcijaństwa w Polsce oraz wielowiekowe przywiązanie Polaków do wolności. 

Przewodniczący 
Rady ^ifnuiy/Końskowola 

Radosław Barzenc 


