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W odpowiedzi na pismo XI.505.10.2020.MA z dnia 9 czerwca 2020r. informuję, iż 
w dniu 26 czerwca 2019 r. Rada Gminy Końskowola zajęła stanowisko w sprawie 
wprowadzenia ideologii " L G B T " do wspólnot samorządowych. ' 

Dostęp: https://ugkonskowola.bip.lubelskie.pl/index.php?id=443). 

Zaznaczam, że jest to stanowisko Rady Gminy Końskowola, a nie organu 
wykonawczego, t j . Wójta Gminy Końskowola. 

Rada Gminy Końskowola jako podstawę do podjęcia takiego stanowiska znajduje 
w uprawnieniach wynikających z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 
Art. 16 Konstytucji RP stanowi, że "ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału 
terytorialnego stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową (ust. 1), a samorząd 
terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej (ust. 2)". 
W związku z tym, że ogół mieszkańców stanowi wspólnotę, a samorząd terytorialny jest 
organem władzy publicznej, to należy przyjąć, że w przestrzeni publicznej funkcjonuje na 
takich samych zasadach, jak inne organy władzy publicznej. Posiada więc prawo do 
wyrażania swoich stanowisk. Ponadto należy zauważyć, że skoro prawo do wyrażania 
stanowiska ma każdy mieszkaniec gminy, powiatu czy województwa, członek współnoty 
samorządowej, to również jednostka samorządu terytorialnego, organ tej wspólnoty, ma 
takie uprawnienie. Dla rady gminy taką podstawą jest też art. 18 ust. 1 ustawy o 
samorządzie gminnym. Ten przepis upoważnia radę gminy do podejmowania działań 
niewładczych np. o charakterze programowym, intencyjnym, o ile działania te pozostają 
w granicach zadań gmin przewidzianych w prawie (por. wyrok N S A z dnia 28 kwietnia 
2011 r., sygn. akt: I I O S K 269/11). 



Należy zwrócić uwagę, ze wyrażone stanowisko jest tylko stanowiskiem, a nie uchwałą, 
nie zawarto w nim żadnego nakazu czy zobowiązania. Nie zostały też podjęte żadne 
działania antydyskryminacyjne, nie uchwalono żadnych przepisów które godziłyby w 
prawa osób L G B T . Podjęte stanowisko nie ma charakteru normatywnego i nie jest 
źródłem praw i obowiązków. 

Jako Wójt Gminy Końskowola zapewniam Rzecznika Praw Obywatelskich, że na 
terenie Gminy Końskowola nie są łamane zasady równego traktowania czy zasaday 
niedyskryminacji mieszkańców oraz innych osób przebywających czasowo na jej terenie. 

Podkreślam, że w naszej Gminie wszelkie wydatki współfinansowane czy ze 
środków unjnych, budżetu Państwa czy ze środków własnych zawsze były zarządzane i 
wydatkowane zgodnie z zasadą niedyskryminacji ze względu na orientację seksualną i 
tożsamość płciową. Gmina Końskowola przestrzega i zawsze przestrzegała zasady 
równego traktowania lokalnej społeczności. 
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