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d 
w odpowiedzi na pismo z dnia 4 czerwca 2020 r. niniejszym informuję, że 

zgodnie ustawą o samorządzie gminnym wójt gminy jest organem wykonawczym 
Gminy i nie posiada uprawnień do podejmowania jakichkolwiek uchwał. Uprawnienia 
w tym zakresie posiada organ stanowiący gminny jakim jest Rada Gminy. W związku 
z powyższym kierowanie wniosku o uchylenie uchwały Rady Gminy, do organu, który 
nie posiada w tym zakresie kompetencji, nie jest właściwym działaniem. 

Jednocześnie informuję, że w pełni zgadzam się Uchwałą nr IX/53/2019 Rady 
Gminy Serniki z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia deklaracji o nazwie 
„Gmina Serniki wolna od ideologii LGBT". Powyższa uchwała jest zgodna z duchem 
cłu^eścijańskiej wiary, którą wyznają mieszkańcy Gminy Serniki. Z całą 
stanowczością zaprzeczam insynuacjom, że uchwała jest skierowana przeciwko 
jakimkolwiek grupom społecznym, że nosi ona znamion dyskryminacji, nierównego 
traktowania kogokolwiek z powodu swoje orientacji seksualnej. Uchwała stanowi 
deklarację, dającą mieszkańcom Gminy zapewnienie, że Wójt i Rada Gminy nie będą 
ingerowały ani narzucały jakicłikolwiek ideologii, zaś wychowanie i edukacja dzieci 
będzie odbywać się zgodnie z wolą i przekonaniami ich rodziców. Nie jest zatem 
konieczne uchylanie uchwały przez Radę Gminy Serniki. 

Podnoszone przez Pana argumenty jakoby Gmina miała utracić fundusze unijne 
z uwagi na podjętą uchwałę, stanowi właśnie przejaw dyskryminacji i nierównego 
traktowania mieszkańców Gminy Serniki tylko i wyłącznie z uwagi na to, że mają inne 
poglądy czy przekonania, niż Pan Rzecznik, w zakresie „wyznawania" ideologii 
LGBT. Takie argumenty tym bardziej przekonują do tego, że to mieszkańcy Gminy 
Serniki i innych gmin, które podjęły taką uchwałę, są dyskryminowani i wymusza się 
na nich zachowania, które mają być zgodne właśnie z ideologią LGBT. Uchwała 
została podjęta właśnie w celu zademonstrowania tego, że Wójt i Rada Gminy nie 
dadzą się wciągnąć w żaden konflikty ideologiczne, a mieszkańcy Gminy nie będą 
ofiarami tych sporów. 

W związku z powyższym brak jest podstaw do ingerencji w suwerenne decyzje, 
poglądy i przekonania organu stanowiącego Gminy Serniki. 
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