
UCHWAŁA NR X XX I1 278 /2021 
RADY POWIATU MIELECKIEGO

z dnia 24 maja 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 15 grudnia 2020 r.

Na podstawie art. 16a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(t. j. Dz.U.2020 r. poz. 920) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 

(Dz.U.2018 r. poz. 870) Rada Powiatu Mieleckiego uchwala, co następuje:

§ 1 . 1 .  Rada Powiatu Mieleckiego po rozpatrzeniu petycji z dnia 15 grudnia 2020 roku 

w sprawie uchylenia uchwały - stanowiska Rady Powiatu Mieleckiego "w sprawie 

powstrzymania ideologii "LGBT" przez wspólnotę samorządową" z dnia 14 czerwca 

2019, postanawia uznać petycję za bezzasadną.

2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Powiatu Mieleckiego do zawiadomienia 

wnoszącego petycję o sposobie jej rozpatrzenia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik
do Uchwały Nr XXXI / 278 /2021 

Rady Powiatu Mieleckiego 
z dnia 24 maja 2021 r.

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 15 grudnia 2020 r.

W dniu 15 grudnia 2020 r. do Rady Powiatu Mieleckiego wpłynęła petycja w 
sprawie uchylenia uchwały - stanowiska Rady Powiatu Mieleckiego "w sprawie 
powstrzymania ideologii "LGBT" przez wspólnotę samorządową" z dnia 14 czerwca 
2019 r.

Zgodnie z art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym w celu rozpatrzenia petycji Rada powiatu powołuje komisję skarg, 
wniosków i petycji.

Na posiedzeniach w dniu 5 i 10 lutego 2021 roku oraz w dniu 14 maja 2021 r. 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Mieleckiego dokonała analizy 
złożonej petycji oraz opinii prawnej sporządzonej przez radcę prawnego 
zatrudnionego w Starostwie Powiatowym w Mielcu, dotyczącej przyjętego Stanowiska 
przez Radę Powiatu Mieleckiego w sprawie powstrzymania ideologii „LGBT" przez 
wspólnotę samorządową. Komisja w wyniku głosowania na posiedzeniu w dniu 10 
lutego 2021 nie wypracowała stanowiska w przedmiotowej sprawie. Komisja Skarg 
Wniosków i Petycji na kolejnym posiedzeniu w 14 maja 2021 r. wypracowała projekt 
uchwały wraz z uzasadnieniem rekomendując Radzie Powiatu Mieleckiego uznanie 
petycji za bezzasadną.

Komisja stwierdza fakt, iż przedmiotowe Stanowisko nie sformułowało nakazów 
ani też zakazów sprzecznych z prawem w stosunku do jakichkolwiek podmiotów bądź 
osób. Nie stanowi ona jakiegokolwiek władczego aktu, nakazującego organowi 
powiatu, nie wykonania czynności nakazanych prawem. Jest deklaracją, że Powiat w 
realizacji swoich zadań będzie wierny tradycji narodowej oraz wartościom 
chrześcijańskim wyrażając jednocześnie sprzeciw wobec szerzenia ideologii LGBT, 
oraz apelując o kultywowanie wyrażonych poglądów przez innych. Nie można również 
przyjąć, że przyjęte Stanowisko ma charakter generalny lub indywidualny, gdyż nie 
zawiera ono wskazania, do kogo konkretnie zostało skierowane.

Ponadto należy stwierdzić, że przyjęte Stanowisko nie jest źródłem nałożenia 
jakichkolwiek obowiązków czy ograniczeń, przyznania bądź stwierdzenia uprawnień. 
Nie tworzy i nie znosi istniejących stosunków prawnych. Zawarta w przyjętym 
stanowisku "deklaracja" i "apel" 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. Wreszcie, co warte podkreślenia, zaskarżony akt



nie ma znaczenia prawnego dla możliwości i prawnej dopuszczalności wyrażania 
innych poglądów aniżeli zaprezentowane przez radnych.

Z powyższych przyczyn stanowisko to nie może też być uznane za czynność 
prawną lub faktyczną (materialno-techniczną), która narusza prawa 
skonkretyzowanych osób trzecich. Zauważono, iż także w Zasadach techniki 
prawodawczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 383) w § 134 uregulowano, że podstawą wydania 
uchwały jest przepis prawny który upoważnia dany podmiot do uregulowania 
określonego rodzaju spraw. "Stanowisko Rady Powiatu zajęte na sesji w dniu 14 
czerwca 2019 roku w sprawie powstrzymania ideologii „LGBT" przez wspólnotę 
samorządową cech takich nie posiada.

Składający petycję bezpodstawnie przypisuje "Stanowisku Rady" rangę 
uchwały. "Stanowisko" przyjęte przez radnych na sesji w dniu 14 czerwca 2019 roku 
jest wyłącznie wyrażeniem stanowiska radnych w kwestiach związanych z szerzeniem 
ideologii LGBT. Ponadto nie ma charakteru aktu prawa miejscowego nie zostało też 
podjęte w sprawie z zakresu administracji publicznej o których mowa w art. 3 § 2 pkt 
6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi. Za należące do tej kategorii uważa się akty noszące następujące 
cechy; 1) mają na celu realizację zadań publicznych przypisanych organom jednostek 
samorządu terytorialnego w drodze ustawy; 2) nakładają obowiązek, stwierdzają 
uprawnienie lub obowiązek bądź tworzą lub znoszą istniejący stosunek prawny; 3) 
mają charakter indywidualny bądź generalny; 4) nie są aktami prawa miejscowego.

Tym samym uwzględniając zasadność poruszonych kwestii należy uznać 
petycję za bezzasadną.


