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Znak: XI.505.10.2020.MA 

dot. żądania złożenia wyjaśnień w sprawie podjętej przez Radę Gminy Lipinki deklaracji „Gmina 

Lipinki wolna od ideologii LGBT” 

 

 

Szanowny Panie Rzeczniku 

 

Działając w imieniu Gminy Lipinki w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 04 czerwca 2020 r. znak 

XI.505.10.2020.MA, uprzejmie informuje, że władze Naszej Gminy respektują i przestrzegają 

praw innych osób, w tym prawa do równego traktowania i niedyskryminacji z jakiejkolwiek 

przyczyny w szczególności ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. Zgadzamy 

się z Pana stwierdzeniem, że prawo do równego traktowania i niedyskryminacji stanowi 

fundamentalną dla prawa Unii Europejskiej zasadę, wynikającą z Traktatów i Karty Praw 

Podstawowych UE, oraz znajdującą odzwierciedlenie w przepisach prawa wtórnego. 

 

Jednakże, w naszej ocenie, przyjęta w dniu 12 kwietnia 2019 r. przez organ stanowiący Gminy 

Lipinki deklaracja „Gmina Lipinki wolna od ideologii LGBT” nie jest sprzeczna z 

fundamentalnymi zasadami UE, nie ma charakteru dyskryminacyjnego żadnej grupy społecznej, 

a przede wszystkim nie dyskryminuje ona osób ze względu na orientację seksualną i 

tożsamość płciową, gdyż w ogóle nie odnosi się ona do: lesbijek, gejów, osób biseksualnych i 

transpłciowych (określanych skrótem LGBT) tylko dotyczy „ideologii LGBT”. Jak słusznie 

zauważył Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w postanowieniu z dnia 23 czerwca 

2020 r. sygn. akt III SA/Kr 105/20, stanowisko Rady Gminy zaprezentowane w uchwale ma 

charakter deklaracji ideowej nie stanowiącej podstawy nałożenia jakichkolwiek obowiązków, 

czy przyznania bądź stwierdzenia uprawnień. Nie tworzy ona i nie znosi istniejących stosunków 



prawnych i nie zawiera żadnych postanowień, które mogłyby stanowić źródło konkretnych 

wytycznych programowych dla innych podmiotów i z których można by wywodzić nakaz 

wiążącego sposobu zachowania lub działania. Zawarta w uchwale deklaracja, że Rada Gminy 

"nie będzie ingerować w prywatną sferę życia polskich rodzin" i będzie "konsekwentnie bronić 

naszej wspólnoty samorządowej" nie została powiązana z żadnymi bliżej określonymi i 

sprecyzowanymi działaniami faktycznymi lub prawnymi, które mogłyby wpływać na sposób 

postępowania jednostek lub podmiotów wykonujących zadania publiczne, bądź określać ich 

sytuację prawną. 

Jak czytamy w uzasadnieniu w/w postanowienia WSA, uchwała rady gminy o treści 

zawierającej deklarację o charakterze ideowym i światopoglądowym, zgodną z poglądami 

większości radnych, dopóty nie może być przedmiotem kontroli sądowoadministracyjnej, 

dopóki nie dotyczy prezentowania ideologii, która jest zakazana przez prawo i nie ingeruje 

swoją treścią w sferę publicznoprawną, kierując do innych podmiotów nakaz wiążącego 

postępowania, lub dopóki nie nakłada na obywateli obowiązków, nie nadaje uprawnień czy też 

w jakikolwiek inny sposób nie kształtuje ich sytuacji prawnej. Takich cech nie można przypisać 

zaskarżonej uchwale. 

 

Należy jednocześnie podkreślić, że zarzuty jakie zostały przez Pana postanowione, iż uchwała – 

deklaracja Rady Gminy Lipinki ma charakter dyskryminacyjny oraz narusza obowiązujące 

przepisy Konstytucji i Traktatów UE, nie zostały potwierdzone przez Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Krakowie. Oczekujemy zatem, aby zaprzestał Pan rozgłaszania, także za 

pośrednictwem środków masowego przekazu, nieprawdziwych informacji, jakoby władze Gminy 

Lipinki dyskryminowały osoby ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. 

 

Panie Rzeczniku, jak wynika z informacji medialnych dot. zamiaru złożenia przez Pana 

zażalenia na w/w postanowienie WSA, sprawa skargi na deklarację Rady Gminy Lipinki będzie 

rozpatrywana przez Naczelny Sąd Administracyjny, Gmina Lipinki uszanuje każdy wyrok 

niezawisłego Sądu wydany w przedmiotowej sprawie. 

 

        Z poważaniem 

 

         WÓJT 

        mgr inż. Czesław Rakoczy 

        (podpisano elektronicznie) 
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