
 

Uchwała Nr XXVIII/208/2021 

Rady Miejskiej w Mordach 

z dnia 29 marca 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. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca                     

2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870), Rada Miejska w Mordach uchwala,                            

co następuje: 

 

§ 1 

 

Postanawia się nie uwzględnić petycji złożonej w dniu 11 stycznia 2021 r. przez Pana Jakuba 

Gawrona w sprawie uchylenia deklaracji Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 marca                       

2019 r. w sprawie powstrzymania ideologii LGBT przez wspólnotę samorządową. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Mordach i zobowiązuje 

się Przewodniczącą Rady do poinformowania wnoszącego petycję o sposobie jej rozpatrzenia. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej  

/-/ Katarzyna Kotowska 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik do uchwały Nr XXVIII/208/2021  

Rady Miejskiej w Mordach  

z dnia 29 marca 2021 r. 
 

 

Uzasadnienie 

       W dniu 11 stycznia 2021 r. do Rady Miejskiej w Mordach wpłynęła petycja dotycząca 

uchylenia przez Radę Miejską deklaracji w sprawie powstrzymania ideologii LGBT przyjętej 

29 marca 2019 r. przez Radę Miejską w Mordach. 

       Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 09 lutego 2021 r. po analizie 

przedmiotowej petycji wyraziła negatywne stanowisko, co do możliwości uwzględnienia 

petycji. 

       Składając deklarację z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie powstrzymania ideologii LGBT 

Rada Miejska w Mordach skorzystała z prawa wyrażenia poglądu, zawierającego stanowisko 

w określonej sprawie, ogólnospołecznej i związanej z zadaniami własnymi Miasta i Gminy 

Mordy. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym do właściwości rady gminy 

należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią 

inaczej. Przepis ten jest podstawą prawną do podejmowania przez radę gminy działań 

polegających na zajęciu stanowiska o charakterze intencyjnym, w ramach zadań gmin 

przewidzianych prawem. Deklarując swój krytyczny stosunek do prób przenoszenia do życia 

społecznego, a w szczególności edukacji, kontrowersyjnych poglądów na ludzką płciowość, 

seksualność, małżeństwo i rodzinę, Rada Miejska w Mordach działała zgodnie z zakresem 

zadań własnych określonych w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Z przepisu tego 

wprost wynika, że do zadań własnych gminy należą m.in. sprawy rodziny, edukacji publicznej, 

kultury i polityki prorodzinnej. Wobec powyższego stanowisko Rady Miejskiej w Mordach                

z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie powstrzymywania ideologii LGBT, jako pozostające                         

w ustawowych granicach działania gmin, zostało wydane na podstawie i w granicach prawa. 

W/w stanowisko nie ustanawia „stref wolnych od LGBT”, nie podwyższa zasady równości 

wobec prawa, jak również nie dyskryminuje oraz nie narusza godności, prawa do życia 

prywatnego i wolności wypowiedzi ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową.  

       Mając powyższe na uwadze, Rada Miejska w Mordach postanawia nie uwzględnić 

przedmiotowej petycji. 

 Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia petycji 

w rozumieniu art. 13 ustawy o petycjach. 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej  

/-/ Katarzyna Kotowska 


