
UCHWAŁA NR XXXIII.267.2021 
RADY GMINY KOWALA 

z dnia 30 lipca 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

Na podstawie art. 18b ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz.1372) oraz §41 załącznika nr 
2 do statutu Gminy Kowala przyjętego uchwałą nr XL.268.2017 Rady Gminy Kowala z dnia 28 grudnia 
2017 (Dz.U. Woj. Maz. z 2018 r. poz.667 ze zm.) Rada Gminy Kowala uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznaje się za bezzasadną petycję złożoną przez Pana Kamila Rutkowskiego w dniu 19.03.2021 roku 
w sprawie przyjęcia uchwały solidarności z osobami LGBT+ z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do 
uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy upoważniając go jednocześnie do 
udzielenia wnoszącemu petycję informacji o sposobie rozpatrzenia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Kowala 

 
 

Dariusz Chruślak 
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Uzasadnienie 

W dniu 19 marca 2021 roku do Urzędu Gminy w Kowali wpłynęła petycja wniesiona przez Pana Kamila 
Rutkowskiego w sprawie umieszczenia w porządku obrad najbliżej sesji projektu uchwały w sprawie 
solidarności z osobami LGBT+. 

Przewodniczący Rady Gminy przekazał przedmiotową petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem 
ustosunkowania się do postulatów tam zgłoszonych. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji działając zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XLII.268.2017 z dnia 28 
grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Kowala przeprowadziła w dniu 21.06.2021 roku analizę 
w tym zakresie i podjęła czynności wyjaśniające. 

W wyniku podjętych analiz i przedłożonych wyjaśnień Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zajęła 
stanowisko w którym stwierdza, że na terenie Gminy Kowala w należyty sposób są przestrzegane takie 
wartości jak tolerancja , szacunek i równość wobec wszystkich osób, bez względu na płeć, rasę, wiek, 
niepełnosprawność, pochodzenie etniczne, orientację seksualną. 

Należy podkreślić, że pełna ochrona wartości wskazanych w petycji znajduje oparcie w Konstytucji RP, 
w szczególności w 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 zakresie 
znajdują się w polskim ustawodawstwie. Tym samym brak jest podstaw prawnych do podejmowania 
odrębnych uchwał przez Radę Gminy Kowala. 

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i petycji Rada Gminy Kowala postanawia 
odmówić uwzględnienia petycji z przyczyn wyżej wymienionych. 

 Przewodniczący Rady Gminy Kowala 

  

Dariusz Chruślak 
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