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Odpowiadając na otrzymane 21.06.2020r. od Pana pismo znak. XL.600.7.2020.MA z dnia 

19.06.2020r. w sprawie inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców miasta Zwierzyniec w przedmiocie 

,,wycofania się przez Radę Miejską w Zwierzyńcu ze stanowiska podjętego dnia 29 października 

2019r. w sprawie powstrzymania wprowadzania ideologii LGBT do wspólnoty samorządowej’’, 

informuję.       

Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej w Zwierzyńcu w dniu 22.04. br. złożył Przewodniczącemu 

Rady Miejskiej  w Zwierzyńcu projekt uchwały w sprawie w/w, wraz z uzasadnieniem i podpisami 

mieszkańców miasta i gminy Zwierzyniec występujących z inicjatywą obywatelską. Następnie w dniu 

04.05.2020r. Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej do złożonego projektu wniósł poprawki, i tak 

poprawiony projekt uchwały został ujęty w porządku obrad najbliższej sesji po złożeniu projektu 

uchwały w ramach inicjatywy obywatelskiej. Sesje Rady Miejskiej przewidzianą na 14.05.2020r., 

poprzedziło posiedzenie połączonych komisji Rady w dniu 12.05.2020r., na którym to negatywnie 

zaopiniowano przez komisje Rady obywatelski projekt uchwały. Z przebiegu połączonych komisji RM 

oraz po wystąpieniach Radnych dot. podpisów na listach poparcia na sesji 14.05 br. (przebieg prac 

Rady zarejestrowany i dostępny na kanale Youtube Urzędu Miasta w Zwierzyńcu). Rada Miejska 12 

głosami za, 1 głosem przeciw oraz 1 głosem wstrzymującym się, zdjęła z porządku obrad projekt 

uchwały Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej w sprawie wycofania przez Radę Miejską w 

Zwierzyńcu stanowiska podjętego w dniu 29 października 2019r. w sprawie powstrzymania 

wprowadzania ideologii LGBT do wspólnoty samorządowej. Zarzut w otrzymanym od Pana piśmie, iż 

przedstawiciele Komitetu nie mieli możliwości zabrania głosu w czasie sesji jest nieprawdziwy, gdyż 

możliwość taką posiadali w trakcie realizacji punktu 10 porządku obrad (wolne wnioski sesji RM w 

Zwierzyńcu w dniu 14 maja 2020r.) W rezultacie projekt uchwały Komitetu Inicjatywy 

Uchwałodawczej w Zwierzyńcu został powtórnie włączony do procedowania na połączonych 

komisjach Rady w dniu 21.06.2020r., oraz włączony do porządku obrad sesji Rady Miejskiej w 

Zwierzyńcu w dniu 25.06.2020r. (zapis dostępny na kanale Youtube Urzędu Miasta w Zwierzyńcu). 

Zgadzam się z skierowaną do mnie uwagą, iż takie procedowanie projektu obywatelskiego może 

budzić wątpliwości co do jego podstaw prawnych, jednakże z uwagi na ograniczenia spowodowane 

epidemią COVID – 19, przesunięcie procedowania w/w uchwały na kolejną najbliższą sesję 

umożliwiło Radnym Zwierzynieckiej Rady głosowanie przemyślane, oparte o rozeznanie społeczne z 

zachowaniem zapisu art. 41a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, 

mówiącego iż obywatelski projekt uchwały staje się przedmiotem obrad rady nie później niż po 

upływie 3 miesięcy od dnia złożenia projektu.  

 Radni weryfikując podpisy na liście poparcia inicjatywy uchwałodawczej działali w oparciu o 

uchwałę nr VII/46/19 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie obywatelskiej 



inicjatywy uchwałodawczej (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2019 r.). Ponadto, w trakcie przypadkowych spotkań, 

poproszono kilkanaście osób, których nazwiska znajdowały się na liście poparcia o potwierdzenie 

złożenia podpisu na listach poparcia dla Komitetu, przyjmując przy tym, iż jest to działanie nie 

zabronione prawem. Radni z nikim nie konfrontowali autentyczności złożonych podpisów ale 

stwierdzili, iż część osób popierających Komitet złożyła swój podpis na liście poparcia nieświadomie 

i z tego tytułu postanowiła wycofać wcześniej udzielone poparcie dla inicjatywy uchwałodawczej. 

Rada Miejska w Zwierzyńcu nie wzywała Komitetu lub osób wskazanych przez Komitet do 

uzupełnienia dokumentów dla spełnienia wymogów formalnych. Radni uznali, iż złożone  

nieświadomie podpisy przez mieszkańców nie dają możliwości ich wycofania co skutkowało 

rozpatrzeniem złożonego projektu uchwały obywatelskiej na sesji Rady Miejskiej w Zwierzyńcu w 

dniu 25.06.2020r.  

Uprzejmie informuję, iż jednostka samorządu terytorialnego, której jestem reprezentantem, 

nie podjęła 29 października 2019r. uchwały w sprawie powstrzymania wprowadzania ideologii LGBT 

do wspólnoty samorządowej tylko stanowisko, z tego względu nie zastosowano art. 90 ust.1 ustawy 

o samorządzie gminnym.  

 Przypomnę, że, zgodnie z  § 13 pkt.4 Uchwały NR VIII/55/19 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z 30 

maja 2019r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zwierzyniec (Dz.U. Województwa Lubelskiego 

z 10.07.2019, poz. 4042) poprzez stanowiska Rada może wypowiadać się w każdej sprawie publicznej. 

Stanowisko nie jest aktem prawa miejscowego, gdyż taki ustanawia Rada Gminy w formie uchwały 

lub Wójt (Burmistrz) w formie zarządzenia (art.41 Ustawy z 8.03.1990r. o samorządzie gminnym – 

Dz.U. z 2019r. poz.506 późn. zm.). 

 W swoim piśmie szeroko omawia Pan zagadnienia integracji europejskiej. Należą one do 

polityki międzynarodowej, leżącej w kompetencji władz centralnych. Słusznie zauważa Pan, że 

wspólnoty samorządowe, w tym nasza jednostka samorządu terytorialnego mają styczność z tą 

problematyką poprzez realizowane inwestycje i projekty. Pragnę Pana zapewnić, że wszystkie te 

działania są realizowane według najwyższych standardów. Zarówno środki krajowe, jak i zagraniczne 

są wydatkowane gospodarnie i dla dobra wspólnego. Stan taki potwierdzają stosowne organy 

dotujące, pośredniczące przy przekazywaniu środków oraz instytucje kontrolne.  

Bardzo Pana proszę aby stwierdzenia, że uchwały organów jednostek samorządu 

terytorialnego różnych szczebli, w tym Stanowisko RM w Zwierzyńcu z 29.10.2019r., które odnoszą 

się do przeciwdziałania lub powstrzymania ideologii LGBT są sprzeczne z prawem polskim i 

europejskim poparte były prawomocnymi orzeczeniami sądów administracyjnych. 

 

                  Z wyrazami szacunku  

Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Zwierzyńcu 
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