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Do Urzędu Gminy w Istebnej wpłynęła skarga Adama Bodnara, Rzecznika Praw
Obywatelskich RP, na uchwałę w sprawie "powstrzymania ideologii LGBT przez wspólnotę
samorządową". Jego zdaniem jest ona niezgodna z Konstytucją.
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W obszernym, 28-stronicowym dokumencie (który dostępny jest tutaj - LINK) Adam Bodnar zarzuca Radzie Gminy
brak podstawy prawnej do podjęcia takiej uchwały, bezprawną ingerencję w prawa i wolności jednostek,
dyskryminujące wykluczenie ze wspólnoty samorządowej, ograniczenie prawa rodziców do wychowania zgodnie ze
swoimi przekonaniami, czy wykroczenie poza zakres zadań gminy. - W zaskarżonej uchwale Rada Gminy Istebna
kreuje nowe, pozaustawowe zadanie publiczne w postaci "obrony przed ideologią LGBT", a deklarując
podjęcie działań w celu jego realizacji, ingeruje w sprawy ogólnokrajowe, a także pozostające z mocy
ustawy w zakresie kompetencji innych organów władzy publicznej, a nawet w działalność podmiotów
prywatnych. Deklaracja o "ochronie przedsiębiorców przed narzuceniem im nieprofesjonalnych kryteriów
działania np. przy doborze pracowników czy kontrahentów", chociaż nie wskazuje na konkretne środki
służące realizacji tego założenia, wyraźnie stanowi próbę ingerencji w sprawy o charakterze
ogólnokrajowym, takie jak prawo pracy, czy też prawo gospodarcze - pisze Rzecznik Praw Obywatelskich, który
dodatkowo wnosi o uchylenie kontrowersyjnej uchwały w całości.

Dokument był przedstawiony radnym na poniedziałkowym (16.12) posiedzeniu połączonych komisji Rady Gminy
Istebna. Samorządowcy byli dość powściągliwi w komentowaniu pisma, chociaż wydaje się, że będą starali się bronić
uchwały i o rozstrzygnięciu zadecyduje sąd. - Skarga Rzecznika Praw Obywatelskich skierowana jest do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ale przechodzi przez Radę Gminy Istebna. Nie jest
tak, że my nic nie możemy tu zrobić. Pozwoliłem sobie wysłać treść tej skargi do naszych pań radczyń i
myślę, że ich opinia pomoże nam zająć stanowisko - mówił Stanisław Legierski, przewodniczący Rady Gminy.
O uchwale pisaliśmy już wielokrotnie na naszych łamach, między innymi tutaj - LINK.
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