UCHWAŁA NR XXVI/192/21
RADY GMINY RYPIN
z dnia 26 maja 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020r.
poz. 713 i poz. 1378) w związku z art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U.
z 2018 r. poz. 870) uchwala się, co następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu petycji z dnia 11 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia tzw. „uchwały solidarności
z osobami LGBT+” Rada Gminy Rypin postanawia uznać petycję za bezprzedmiotową.
§ 2. Informację o sposobie załatwienia petycji stanowi uzasadnienie do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącej rady gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Wiesława Sokołowska
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Uzasadnienie
W dniu 11 marca 2021 roku do Przewodniczącej Rady Gminy Rypin za pomocą środków komunikacji
elektronicznej wpłynęła petycja w sprawie przyjęcia tzw. ,,uchwały solidarności z osobami LGBT''.
Przedmiotowa petycja została przekazana Komisji skarg, wniosków i petycji rady gminy, celem zajęcia
stanowiska.
Podmiot wnoszący petycję powołując się na art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się do
Rady Gminy Rypin o podjęcie uchwały deklaracji solidarności z osobami LGBT+. Należy podkreślić, że pełna
ochrona wartości wskazanych w petycji znajduje oparcie w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
szczególności w ww. art. 32, który stanowi: „1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do
równego traktowania przez władze publiczne. 2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym,
społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”. Natomiast szczegółowe uregulowania prawne
w tym przedmiocie znajdują się w polskim ustawodawstwie.
Komisja skarg wniosków i petycji rady gminy obradowała on-line dnia 24 maja 2021 roku w ramach
wspólnego posiedzenia komisji rady gminy. Szczegółowo zapoznała się z treścią samej petycji, przedstawioną
przez sekretarza gminy Mariusza Paprockiego, który omówił treść petycji. Podjęcie „uchwały solidarności
z osobami LGBT+” nie mieści się w zakresie zadań i kompetencji rady gminy z uwagi na brak podstaw
prawnych.
W związku z powyższym, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji skarg, wniosków i petycji rady gminy
Rada Gminy Rypin uznała petycję za bezprzedmiotową.
Przewodnicząca Rady
Wiesława Sokołowska
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