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W odpowiedzi na pismo, dotyczące Stanowiska Rady Powiatu w Lublinie z dnia 31 maja
2019 r. „Powiat Lubelski wolny od ideologii L G B T " , informujemy, że na kanwie art. 16 ust. 1 oraz
ust. 2 Konstytucji R P z dnia 16.07,1997 r. (Dz.U,1997.78.483) Jednostka Samorządu
Terytorialnego, jaką jest Powiat Lubelski uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej, a ogół
mieszkańców danej jednostki stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową, a co z a tym idzie
samorząd terytorialny jest organem władzy publicznej, więc w przestrzeni publicznej funkcjonuje
na tożsamych zasadach, jak inne organy władzy publicznej. Tym samym ma prawo do wyrażania
nieskrępowanych
stanowisk
na wszelkie tematy
bezpośrednio
związane
z tematyką
ogólnokrajową, jak i przede wszystkim spraw dotyczących lokalnej wspólnoty.
Przedmiot „uchwały stanowiskowej" musi zawsze dotyczyć spraw będących w zakresie
działania danej jednostki tj. powiązany z zadaniami jednostki samorządu terytorialnego. Z inspiracji
oraz w trosce o dobro mieszkańców Powiatu Lubelskiego, a także fakt pojawienia się postulatów
wprowadzenia w samorządach tzw. „Karty L G B T + " Rada Powiatu w Lublinie była zobligowana do
przygotowania przedmiotowego stanowiska w tej kwestii. Sporządzony w tej sprawie dokument
jako „stanowisko" nie ma charakteru normatywnego i nie stanowi źródła praw i obowiązków,
a jedynie pewnego rodzaju pogląd.
Zapewniam, że w Powiecie Lubelskim każdy członek społeczności jest traktowany zgodnie
z konstytucyjną zasadą równości i niedyskryminacji.
Konkludując, informuję, że „Stanowisko Rady Powiatu z dnia 31 maja 2019 r, nie jest aktem
prawa miejscowego, a „uchwałą stanowiskową" i w zupełności wystarcza do bieżącej działalności
w Powiecie Lubelskim.
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