UCHWAŁA NR 235/XXVII/2021
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 20 maja 2021 r.
w sprawie petycji dotyczącej „Deklaracji solidarności z osobami LGBT+”
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 z późn. zm.), 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 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. Petycję Partii Zieloni z dnia 7 kwietnia 2021 r. dotyczącą „Deklaracji solidarności z osobami LGBT+”,
przekazaną Radzie Miasta Podkowa Leśna przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna dnia 9 kwietnia 2021 r.,
uznaje się za zasadną co do treści petycji, jednak bez uchwalenia dołączonego do petycji projektu uchwały,
z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Podkowa Leśna zobowiązując go
do zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
Michał Gołąb
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Załącznik do uchwały Nr 235/XXVII/2021
Rady Miasta Podkowa Leśna
z dnia 20 maja 2021 r.
Uzasadnienie
Rada Miasta Podkowa Leśna przyjmuje jako własne stanowisko Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji w brzmieniu:
Na posiedzeniach Komisji Skarg, Wniosków i Petycji dotyczącego uchwalenia przez Radę Miasta:
„Deklaracji solidarności z osobami LGBT+” w dniu 21 kwietnia, 5 i 10 maja 2021 r. Komisja zapoznała się
z treścią petycji, odbyła się szeroka dyskusja na połączonym posiedzeniu dwóch komisji KSWiP i KSS.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji postanowiła uznać petycję Partii Zielonych za zasadną co do treści
petycji, natomiast postanowiono nie rekomendować Radzie Miasta uchwalenia dołączonego do petycji
projektu uchwały.
Podkowa Leśna to miasto, w którym zakorzenioną wartością jest tolerancja, a każda osoba, ma w mieście
sprzyjające warunki do życia. Panuje atmosfera wzajemnego szacunku, empatii oraz wyrozumiałości na
różnorodność naszych mieszkańców, co wnioskodawcy zauważyli w piśmie przewodnim petycji do
propozycji uchwały o tytule „Deklaracja solidarności z osobami LGBT+”.
Niejednokrotnie samorząd i mieszkańcy odpowiednio reagowali na niepokojące ataki homofobii,
eskalacji przemocy dotyczących dzieci i kobiet i dyskryminacji osób wykluczonych społecznie, a przede
wszystkim kontestowania praw człowieka w Polsce, w tym próby dehumanizacji osób LGBT+. Staramy się
nie ignorować tych zjawisk, by nie stały się naszą codziennością. Nie jesteśmy również bierni. Komisja
widzi potrzebę tworzenia programów społeczno-edukacyjnych mówiących o różnorodności
w społeczeństwie, o równych prawach płci czy prawach dziecka, ucznia czy studenta, osób wykluczonych
społecznie, dobrostanu osób starszych czy niepełnosprawnych.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, po zapoznaniu się ze złożonym przez Partię Zielonych petycją
i projektem uchwały do Rady Miasta postanowiła nie rekomendować deklaracji w proponowanej treści.
Komisja rekomenduje Radzie Miasta pochylenie się nad instrumentami społeczno-edukacyjnymi, by
wzmocnić solidarność społeczną Podkowy Leśnej i zadbać o prawa grup dyskryminowanych. Tę wartość
należy wyeksponować w formie ogólnej, autorskiej, pod tytułem „Podkowiańska Deklaracja Poszanowania
Praw Człowieka” dotyczących wszystkich mieszkańców uwzględniającym prawa społeczności osób
LGBT+.
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