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W nawiązaniu do pisma z dn. 04.06.2020 r., które wpłynęło do tut. Urzędu
15.06.2020 r. nr XI.505.10.2020.MA pragnę wyjaśnić, iż zarzuty sugerujące,
że mieszkańcy Miasta i Gminy Nowa Sarzyna oraz władze lokalne godzą się na
nierówne traktowanie ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową,
niewątpliwie są nadinterpretacją zapisów uchwały podjętej przez Radę Miejską
w Nowej Sarzynie.
Uctiwała Nr XIV/153/2019 z dnia 28 października 2019 r. w sprawie
przyjęcia Deklaracji pn. "Miasto i Gmina Nowa Sarzyna przyjazna życiu, wolna
od ideologii LGBT" podjęta została w ramach obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej. Pod projektem uchwały zostało złożonych 694 podpisów
mieszkańców Miasta i Gminy Nowa Sarzyna posiadających czynne prawo
wyborcze. Mieszkańcy poprzez uchwałę chcieli wyrazić troskę o los polskich
rodzin i przyszłość młodego pokolenia, a podjęta uchwała nie ma na celu
nawoływanie do nietolerancji, bądź dyskryminacji, a jedynie wyrażenie
sprzeciwu wobec podważaniu przez środowiska LGBT modelu tradycyjnej
rodziny.
Rodzina jest fundamentem ładu społecznego i podstawową wspólnotą
społeczną, która stanowi optymalne środowisko rozwoju człowieka. Nasilające
się próby kwestionowania wpływu rodziców na treści programowe
przekazywane dzieciom w szkołach oraz wdrażanie postulatów gender kłóci się
z postanowieniem ustawy zasadniczej, iż „Małżeństwo jako związek kobiety
i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną
i opieką Rzeczypospolitej Polskiej" (art. 18). Wpajanie w szkołach ideologii
gender stoi natomiast w opozycji do konstytucyjnych norm, w myśl których
„Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi
przekonaniami" (art. 48 ust. 1) oraz „Rodzice mają prawo do zapewnienia

dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi
przekonaniami" (art.
53
ust.
3). Treści przekazywane dzieciom
w kwestiach seksualnych muszą zatem uwzględniać ich dobro oraz być zależne
od decyzji rodziców. W tych okolicznościach uważa się za konieczne wsparcie
działań mających na celu ochronę wartości poświadczonych w Konstytucji
Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z którą „każdy ma prawo żądać od organów
władzy publicznej ochrony dziecka przed (...) demoralizacją" (art. 72 ust.l).
Szacunek i poszanowanie godności każdego człowieka jest oczywistą normą
w demokratycznym społeczeństwie. Nie oznacza to jednak zgody na to, by pod
pozorem
przeciwdziałania
dyskryminacji,
akceptować
rozwiązania
faworyzujące środowiska LGBT, i tym samym powodować dyskryminację
innych.
Propagowanie ideologii LGBT może spowodować istotną zmianę
w funkcjonowaniu demokracji w naszym kraju, powodując nie tylko
ograniczenie praw dzieci i rodziców, ale także prawa wszystkich obywateli w tym nauczycieli i pracowników administracji samorządowej - do wolności
słowa, w tym wolności do wyrażania sprzeciwu sumienia, wolności nauczania,
a w przyszłości być może także wolności nauczania religii.
Odnosząc się do kwestii jakoby organy władzy publicznej poprzez podjęcie
uchwał sprzeciwiających się promowaniu „ideologii LGBT", dopuściły się
działań sprzecznych z prawem polskim, pragnę nadmienić, iż uchwała została
przesłana do legalizacji do Wojewody Podkarpackiego, który nie dopatrzył się
niezgodności. Ponadto instytucja Ordo luris, która stanęła w obronie
zaskarżonych uchwał dotyczących w/w zagadnień, przygotowała dla sądów
administracyjnych opinię prawną. Wynika z niej, że stanowiska samorządowych
organów władzy publicznej, które deklarują krytyczny stosunek wobec zestawu
kontrowersyjnych poglądów na ludzką płciowość, seksualność, małżeństwo
i rodzinę (zwanego hasłowo „ideologią LGBT") oraz prób jego forsowania
w edukacji, kulturze i życiu społecznym są zgodne z zasadą praworządności.
Samorząd terytorialny jest fundamentem państwa prawnego. O obowiązkach
samorządu względem rodziny, edukacji i w obszarze kultury stanowi wiele
przepisów prawa materialnego. Dlatego też uważam, iż występowanie
w obronie poszanowania gwarantowanych konstytucyjnych praw rodzin, w tym
także praw rodziców, dzieci i ustrojowej pozycji małżeństwa, to obowiązek
władz lokalnych względem wspólnoty samorządowej.
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