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W odpowiedzi na pismo XI.505.1.2023.ABK z dnia 9 marca 2023 roku informuję, że 
Stanowisko Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie zmiany 
stanowiska z dnia 29 maja 2019 roku, podjęte na sesji Rady Powiatu w dniu 22 lutego 2023 
roku, zostało przesłane do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, za pośrednictwem 
platformy ePUAP, w dniu 24 lutego 2023 r. W załączeniu ponownie przesyłam przedmiotowe' 
Stanowisko.
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Załączniki:

1. Pismo przewodnie Przewodniczącego Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 24 lutego 2023 r.

2. Stanowisko Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie zmiany stanowiska z dnia 
29 maja 2019 roku.

3. Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia ww. dokumentów
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Rada Powiatu w Kraśniku

Br.0004.2.2023

Kraśnik, 24 lutego 2023 r.

Pan Marcin Wiącek
Rzecznik Praw Obywatelskich

W odpowiedzi na pismo z dnia 28 listopada 2022 r. dotyczące „Stanowiska Rady 
Powiatu w Kraśniku Powiat Kraśnicki wolny od ideologii LGBT”, w załączeniu przesyłam 
Stanowisko Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie zmiany 
stanowiska z dnia 29 maja 2019 roku, podjęte na sesji Rady Powiatu w dniu 22 lutego 2023 
roku.

Przewodniczący Rady Powiatu

JaceltDubiel
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RADA »OIV1ATU 
W Krajniku

Al. Niepouiegiości 20 
23-204 Kraśnik

Stanowisko Rady Powiatu w Kraśniku 
z dnia 22 lutego 2023 roku 

w sprawie zmiany stanowiska z dnia 29 maja 2019 roku

W związku z błędną interpretacją Stanowiska Rady Powiatu w Kraśniku 
z dnia 29 maja 2019 roku wskazującą inne cele i wartości niż te, 
które w rzeczywistości przyświecały Radzie Powiatu w Kraśniku, zdecydowanie 
podkreślamy, że celem Stanowiska nie było naruszenie praw i wolności żadnych 
osób, ani ich dyskryminacja.

W nawiązaniu do pisma Rzecznika Praw Obywatelskich Marcina Wiącka 
z dnia 28 listopada 2022 roku, które stanowi apel o uchylenie przyjętego 
Stanowiska, w związku z dyskryminacją osób o nieheteronormatywnej orientacji 
seksualnej, Rada Powiatu w Kraśniku nie zgadza się z argumentami Rzecznika 
Praw Obywatelskich i zaznacza, że Rada kierowała się poczuciem 
odpowiedzialności za wszystkich mieszkańców powiatu kraśnickiego 
oraz potrzebą wzmocnienia instytucji rodziny jako podstawowej komórki 
społecznej. Intencją podjętego Stanowiska absolutnie nie było dyskryminowanie 
osób ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową, ani także 
nawoływanie do nieprzestrzegania prawa powszechnie obowiązującego.

Rada Powiatu w Kraśniku wyraża sprzeciw wobec pojawiających się w sferze 
publicznej działań naruszających podstawowe prawa i wolności gwarantowane 
w aktach prawa, a przede wszystkim kwestionujących wartości chronione 
w Konstytucji RP. Popieramy wszelkie postawy dążące do poszukiwania prawdy, 
przejawiające troskę o rozwój moralny człowieka, instytucję rodziny oraz szkoły, 
które oparte są na chrześcijańskim systemie wartości głęboko zakorzenionym 
w polskiej kulturze, tradycji i historii. Dostrzegając szczególną potrzebę ochrony 
godności każdego człowieka, przejawiania szacunku i poszanowania dla jego 
wolności osobistej, praw i obowiązków gwarantowanych w aktach prawa 
międzynarodowego, a szczególnie polskiego systemu prawnego, deklarujemy, że 
Rada Powiatu w Kraśniku w realizacji swoich zadań publicznych kierować się 
będzie zawsze obowiązującym prawem i dobrem społeczeństwa.

Przewodnicząc

Jac&



Urzędowe Poświadczenie Odbioru file :///C :/Users/MPaluch/AppData/Local/Temp/Rekord/ eDokumen...

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP101170390

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie
Nazwa adresata dokumentu: BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH
Identyfikator adresata: RPO
Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie
Nazwa nadawcy: STAROSTWO POWIATOWE W KRAŚNIKU
Identyfikator nadawcy: SPKrasnik
Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia
Data doręczenia: 2023-02-24T13:37:46.52
Data wytworzenia poświadczenia: 2023-02-24T13:37:46.52
Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK145817947

Dane uzupełniające (opcjonalne)
Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło
Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu
Wartość informacji uzupełniającej: 145817947

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja
Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 391 par. 1 k.p.a. pisma powiązane z przedłożonym dokumentem 
będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie
Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 391 par. 1d k.p.a. istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dane dotyczące podpisu
Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu
Lista podpisanych elementów (referencji):
referencja ID-ab2f03ba229e6ae50ed11095440e2a16 :
referencja ID-d56f36fa00a83ba99077cc26c6dedf5f: Dokument_616.2023.xml
referencja : #xades-id-a216a5d68f70b99f7feb4a5e1abd5d41
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