
Uchwała Nr LIII/387/2021 

RADY GMINY KOSAKOWO 

z dnia 29 kwietnia 2021 roku 

 

 

w sprawie: rozpatrzenia wniesionej przez Lewicę Polską petycji dotyczącej ,,Deklaracji 

solidarności z osobami LGBT+” 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j 

Dz. U.  z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 9 ust.2 i 13 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 

(t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 870) 

 

 

Rada Gminy Kosakowo 

uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

Po rozpatrzeniu petycji obejmującej apel Młodej Lewicy Pomorskiej o podjęcie uchwały 

zawierającej ,,Deklarację solidarności z osobami LGBT+” postanawia przedłożonej petycji                

nie uwzględnić, z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Kosakowo. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Uchwały Nr LIII/387/2021 

RADY GMINY KOSAKOWO 

z dnia 29 kwietnia 2021 roku 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Petycja, zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, złożona do organu 

stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, jest rozpatrywana przez ten organ. 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 20.04.2021 r. zapoznała się z pismem Nr 33/2021.       

W jego treści przewodniej Młoda Lewica poprzez swojego przedstawiciela zwróciła się                         

z apelem  do Radnych o przyjęcie uchwały zawierającej ,,Deklarację solidarności z osobami 

LGBT+” jako alternatywę  do homofobicznych uchwał ,,stref wolnych od LGBT”. 

Mając na uwadze, iż każda czynność podejmowana przez Radę Gminy musi mieć stosowne 

umocowanie ustawowe Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stwierdziła, że przedłożony projekt 

uchwały pod względem formalnym, nie uwzględnia podstawy prawnej w postaci powołania się 

na konkretny przepis rozporządzenia bądź ustawy tzw. normę kompetencyjną. Ponadto jako 

Radni gminy wiejskiej  nie możemy wprowadzić  w § 2  zapisu o treści ,, Deklarujemy tym 

samym, że instytucje miejskie są przyjazne osobom nieheteronormatywnym, zarówno jako 

pracodawcy, jak i w relacji urząd - petent/-tka” 

Uchwała Rady Gminy jako akt prawa miejscowego musi być zgodna z przepisami powszechnie 

obowiązującymi, w tym z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz ratyfikowanymi przez 

Polskę umowami międzynarodowymi. 

Komisja uznała, że obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej prawo oraz przyjęte i wdrożone 

przepisy unijne regulują kwestię równości praw oraz dyskryminacji. Świadczy o tym 

przywołany    w projekcie uchwały art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wskazujący, 

iż wszyscy obywatele są równi wobec prawa i nikt nie może być dyskryminowany w życiu 

politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. 

Ponieważ przestrzeganie zasad konstytucyjnych jest wymagane od wszystkich obywateli 

naszego kraju Komisja stwierdziła, iż obowiązujące w naszym państwie przepisy  prawa                      

w sposób wystarczający i jednoznaczny zapewniają gwarancję realizacji zasady równości                      

i zakazu dyskryminacji we wszystkich płaszczyznach życia publicznego  i społecznego. 

Poza ustawami w polskim systemie prawnym, zakaz dyskryminacji znajduje stosowne 

umocowanie w obowiązujących aktach prawa unijnego i ratyfikowanych umowach 

międzynarodowych do których należy: 

Karta Praw Podstawowych UE w art. 21 

Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w art.14 

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych w art. 26 

 

Odnosząc się do ustaleń formalnych i merytorycznych Komisja odrzuciła przedłożoną przez 

Lewicę Polską petycję o uchwalenie proponowanej ,,Deklaracji solidarności z osobami 

LGBT+” 

 

Nawiązując do powyższych ustaleń Rada Gminy Kosakowo uznaje petycję jako nie zasługującą 

na uwzględnienie. 

 

 

Pouczenie 

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, sposób załatwienia petycji 

nie może być przedmiotem skargi. 


