Stanowisko (Projekt)
Rady Powiatu w Kielcach

z dnia...................................................
w sprawie uchylenia w całości stanowiska Rady Powiatu w Kielcach z dnia
23 sierpnia 2019 r. „w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec prób wprowadzenia ideologii
„LGBT” do lokalnej wspólnoty samorządowej”

Na podstawie § 33 Statutu Powiatu Kieleckiego stanowiącego załącznik do Uchwały Rady
Powiatu w Kielcach Nr XLIII/112/2018 z dnia 9 listopada 2018 r. Rada Powiatu w Kielcach
wskazuje co następuje:

Uchyla się w całości Stanowisko Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie
wyrażenia sprzeciwu wobec prób wprowadzania ideologii „LGBT” do lokalnej wspólnoty
samorządowej.

Uzasadnienie

Stanowisko Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 sierpnia 2019 r. „w sprawie wyrażenia

sprzeciwu wobec prób wprowadzenia ideologii „LGBT” do lokalnej wspólnoty samorządowej”
od samego początku budzi wiele wątpliwości i kontrowersji. Pomimo deklaracji zawartych
w treści zapisy Stanowiska mogą sugerować, że ze wspólnoty samorządowej może być

wykluczona grupa osób określona jako LGBT, co narusza godność i wolność wszystkich wobec
prawa.

Stanowisko to wprost narusza art. 32 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, którego treść

brzmi:
- Zasada równości obywatela wobec prawa

1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy maja prawo do równego traktowania poprzez

władze publiczne.

2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym
z jakiejkolwiek przyczyny.

oraz art. 2 Traktat o Unii Europejskiej, którego treść brzmi:
- Główne wartości Unii
Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji,

równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób
należących do mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie

opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na
równości kobiet i mężczyzn.

Stanowisko narusza godność, prawo do życia prywatnego i wolność wypowiedzi ze względu

na orientację i tożsamość seksualną. Trwanie przy takim stanowisku może wzmagać wśród tych

osób poczucie wyobcowania i w ostateczności doprowadzić do sytuacji dla tych osób

niebezpiecznych, zagrażających zdrowiu i życiu (znamy przypadki samobójstw dzieci
i młodzieży z tych przyczyn).

W związku z ostatnimi działaniami UE w kwestii zamrożenia wypłaty środków na
odbudowę gospodarki i służby zdrowia po COVID-19 dla regionów, które podjęły takie

uchwały i stanowiska - nie jest dziś również bez znaczenia. To ogromna pomoc dla naszych
samorządów i ich mieszkańców. Nie możemy pozwolić by w związku z podjęciem tego
stanowiska i stworzonym przez to domniemaniem kierowania się ujętymi w nim poglądami
przy dystrybucji krajowej środków unijnych mieszkańcy powiatu kieleckiego utracili
możliwość ubiegania się o te środki min. w zakresie ochrony zdrowia, rehabilitacji po pandemii

i odbudowy własnych firm.

