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Pan 
Adam Bodnar 
Rzecznik Praw Obywatelskich 
al. Solidarności 77 
00-090 Warszawa 

W odpowiedzi na pismo z dnia 4 czerwca 2020 r. znak XI.505.10.2020.MA 
informuję, że przekazałem go Radzie Miejskiej w Nowej Dębie, jako organowi, który 
podjął Deklarację Rady Miejskiej w Nowej Dębie w sprawie wprowadzania i promocji 
ideologii „LGBT" do wspólnot samorządowych (zwanej w dalszej części pisma 
Deklaracją). 

Deklaracja Rady Miejskiej w Nowej Dębie jest nieokreśloną formą 
samozobowiązania się rady, nie kreuje praw czy obowiązków. Deklaracja ta nie rodzi, 
w mojej ocenie, zagrożenia wobec osób z grup mniejszościowych, mieszczących się 
w akronimie LGBTI. Nadmieniam ponadto, że deklaracja ta nie jest aktem prawa 
miejscowego. Deklaracja Rady Miejskiej w Nowej Dębie ma charakter apelu, a więc 
jest wyrazem stanowiska samej rady i apel ten nie podlega wykonaniu. Innymi słowy 
burmistrz nie jest w żaden sposób związany treścią Deklaracji, nie jest dla niego wiążąca 
i nie narzuca mu określonego poglądu, stanowiska czy przekonań. W znaczeniu 
normatywnym jest ona neutralna, t j . nie przyznaje, nie zabiera czy nie ogranicza praw 
w związku z orientacją seksualną, bądź innymi cechami. Jako Deklaracja rady, 
dokument nie może być zmieniony, uchylony, ponieważ nie fLinkcjonuje on w obrocie 
prawnym. 

Tak jak do chwili obecnej, tak i na przyszłość, działania kierowanego przeze mnie 
urzędu podejmowane będą z największą starannością i dbałością, aby każdy członek 
lokalnej społeczności, korzystający z funduszy unijnych, nie był dyskryminowany 
z żadnego powodu. Pełniąc funkcję burmistrza już czwartą kadencję, nigdy nie 
spotkałem się z przypadkiem dyskryminowania kogokolwiek ze względu na orientację 
seksualną lub inne cechy. Ponadto wszelkie przejawy dyskryminacji jakie mogą mieć 
miejsce, a które wymienia Pan w swoim piśmie, nie miały w naszej gminie miejsca. 

Gmina Nowa Dęba jest gminą tolerancyjną i niedyskryminującą żadnych 
mniejszości, co wynika z naszego charakteru. Należy też podkreślić, że będąc 
wielokrotnie kontrolowanym przez organy, które przyznawały nam środki unijne, nie 
zakwestionowano nam realizacji naszych projektów, jako niezgodnych z zasadą 
niedyskryminacji. W dalszym ciągu moje działania, jako organu wykonawczego gminy 
będą tak podejmowane, aby nie pojawiło się ryzyko utraty lub ograniczenia wsparcia 



finansowego ze środków Unii Europejskiej, dla dobra wszystkicli mieszkańców, także 
nielieteronormatywnych i transpłciowych. 

Wyrażam przekonanie, że taka moja postawa nie spowoduje działań ze strony 
Rzecznika Praw Obywatelskich czy instytucji unijnych lub krajowych, które chciałyby 
z powodu Deklaracji pozbawić moich mieszkańców, w tym osób 
nieheteronormatywnych i transpłciowych, środków służących poprawie jakości życia 
mieszkańców. 
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