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odnosząc się do pisma z dnia 04 czerwca br., opatrzonego sygnaturą Xl.505.10.2020, 
w którym podniósł Pan kwestię stanowiska Rady Powiatu Puławskiego w sprawie 
powstrzymania ideologii lansowanej przez subkulturę LGBT w Powiecie Puławskim, pragnę 
przestawić poniższe stanowisko. 

Na wstępie przypominam, że kontrola legalności działania samorządu terytorialnego 
jest zasadą naczelną, wyrażoną w art. 171 ustawy zasadniczej, który do roli organów nadzoru 
wyznaczył Prezesa Rady Ministrów, wojewodów, a w zakresie spraw finansowycłi - regionalne 
izby obrachunkowe. Reguła konstytucyjna znajduje odzwierciedlenie w ustawie z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Miarą przyjmowaną za podstawę oceny 
działalności jednostek samorządowych jest ich zgodność z prawem (patrz art. 76 i kol.). 

W wykonaniu dyspozycji zawartej w art. 78 ust. 1 przywołanej wyżej ustawy, Starosta 
Puławski w dniu 04 czenwca 2019 r. przekazał Wojewodzie Lubelskiemu Uchwałę Nr 
VII/58/2019 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Stanowiska 
Rady Powiatu Puławskiego (...). Wojewoda nie wskazał na - dowodzony przez Pana -
dyskryminujący charakter uchwały, uznając jej zgodność z obowiązującym porządkiem 
prawnym. 

Przychylając się do oceny konstytucyjnego organu nadzoru, Zarząd Powiatu 
Puławskiego również nie podziela wyrażonych przez Pana wątpliwości, co do legalności 
przedmiotowej uchwały. Zarząd pozostaje przy stanowisku, że w istocie stanowi ona ideową 
deklarację, która w żadnym stopniu nie ingeruje w sferę praw i wolności jakiejkolwiek grupy 
społecznej, bez względu na orientację seksualną czy tożsamość płciową. Trudno zatem 
przychylić się do stwierdzenia, że uchwała ma dyskryminujący charakter i może stanowić 
źródło nierównego traktowania, bowiem nie nakłada na obywateli obowiązków, nie nadaje 
uprawnień czy też w jakikolwiek inny sposób nie kształtuje ich sytuacji prawnej. 
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