
UCHWAŁA Nr 254 / 5016 / 21 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
w RZESZOWIE 

z dnia 22 lutego 2021r. 
 

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały  
Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie uchylenia  

uchwały Nr VIII/140/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia stanowiska  

Sejmiku Województwa Podkarpackiego wyrażającego sprzeciw  
wobec promocji i afirmacji ideologii tak zwanych ruchów LGBT  

(z ang. Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender). 
 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 ze zm.) i § 29 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Statutu 

Województwa Podkarpackiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/103/99 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 września 1999 r.  

w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk.  

z 1999 r. Nr 28, poz. 1247, z 2002 r. Nr 54, poz. 1101, z 2008 r. Nr 55, poz. 1449,  

z 2019 r., poz. 2676), 

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Negatywnie opiniuje się projekt uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/140/19 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego wyrażającego sprzeciw wobec promocji  

i afirmacji ideologii tak zwanych ruchów LGBT (z ang. Lesbian, Gay, Bisexual, 

Transgender), mając na uwadze przesłanki merytoryczne oraz uzasadnienie  

będące załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.  

 

§ 2 

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego wymieniony w § 1 stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Uchwałę przekazuje się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Podpisał: 

Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego  

 



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 254/5016/21 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 

z dnia 22 lutego 2021r.   

Uzasadnienie negatywnej opinii Zarządu Województwa Podkarpackiego do projektu 

uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie uchylenia uchwały  

Nr VIII/140/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 maja 2019 r.  

w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego wyrażającego 

sprzeciw wobec promocji i afirmacji ideologii tak zwanych ruchów LGBT  

(z ang. Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender). 

Od momentu otrzymania sygnałów oraz pism zarówno z Komisji Europejskiej   

oraz informacji o anulowaniu dotacji dla projektu „Szlak Karpacki - odkrywanie, 

promocja i ochrona bogactwa kulturowego i przyrodniczego regionu Karpat” Zarząd 

Województwa Podkarpackiego prowadzi szerokie, skoordynowane działania  

na płaszczyźnie regionalnej, rządowej, międzynarodowej i dyplomatycznej mające  

na celu wyjaśnianie błędnie interpretowanej narracji, zarówno medialnej  

jak i politycznej  w sprawie podjętej Uchwały Nr VIII/140/19 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego wyrażającego sprzeciw wobec promocji  

i afirmacji ideologii tak zwanych ruchów LGBT (z ang. Lesbian, Gay, Bisexual, 

Transgender). Zarząd Województwa Podkarpackiego zabiega o zmianę decyzji 

anulowania dofinansowania  z funduszy norweskich oraz jako Instytucja Zarządzająca  

jest w trakcie realizacji i wdrażania zaleceń Komisji Europejskiej.  

Ponadto mając na uwadze prawomocne postanowienie Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego  w Rzeszowie na przytaczaną powyżej Uchwałę Nr VIII/140/19 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 maja 2019 r., które jasno wskazuje, 

że podjęta uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego, nie nosi podstawowych cech 

aktu prawa miejscowego, jakim jest ustanowienie praw i obowiązków o charakterze 

generalnym, powszechnie obowiązującym i skierowanym do nieokreślonej liczby 

adresatów, w tym przypadku – do mieszkańców województwa podkarpackiego,  

a przyjęte stanowisko wyrażone w uchwale odnosi się wyłącznie do poglądów radnych, 

nie będących źródłem jakichkolwiek wytycznych oraz nakazów działania 

czy  zachowania, Zarząd Województwa Podkarpackiego stoi na stanowisku,  

że obecna dyskusja oraz podejmowanie uchwały w kształcie zaproponowanym  

przez wnioskodawców jest przedwczesne  oraz może negatywnie wpłynąć na obecnie 

podejmowane działania wyjaśniające. 

 

 
 
 
 



- projekt  - 
UCHWAŁA NR …………….. 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
 

z dnia … 2021 r. 
 

w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/140/19 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego wyrażającego sprzeciw wobec promocji 
i afirmacji ideologii tak zwanych ruchów LGBT (z ang. Lesbian, Gay, Bisexual, 
Transgender) 
 
Na podstawie art. 18 pkt 20 oraz art. 21 ust 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 
samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm.) oraz § 19 ust. 2 Statutu  
Województwa Podkarpackiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/103/99 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 września 1999 roku w sprawie 
uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. Z 1999 r. Nr 
28, poz. 1247 z późn. zm.); 

 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Uchyla się w całości Uchwałę Nr VIII/140/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego wyrażającego sprzeciw wobec promocji i afirmacji ideologii tak 
zwanych ruchów LGBT (z ang. Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender). 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej w Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

uznał Uchwałę Nr VIII/140/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 maja 

2019 r. za bezprzedmiotową oraz szkodzącą województwu podkarpackiemu i jego 

sprawom, za których prowadzenie samorząd województwa jest odpowiedzialny. 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 54, ust. 1, wprost zapewnia 

każdemu wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania 

informacji. Działania osób (w tym osób nieheteronormatywnych – LGBT), które 

korzystają z tego fundamentalnego prawa, nie łamiąc przy tym norm społecznych 

nowoczesnego państwa w Unii Europejskiej, stanowisko Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z 27 maja 2019 r. nazywa „inżynierią społeczną”, „zagrożeniem dla 

porządku społecznego”, czy „narzucaniem szkodliwych i demoralizujących 

standardów”. Tego typu retoryka wprowadza i podsyca atmosferę nieistniejącego 

zagrożenia, a wezwanie do „wycofania ruchów LGBT z politycznego dyskursu” jawnie 

łamie prawo, ustanowione przytoczonym wyżej przepisem Konstytucji RP. 

W 2003 r. Polacy ogromną większością głosów w referendum, opowiedzieli się 

za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Ideę wejścia Polski do UE poparło na 

Podkarpaciu 70% głosujących, przy frekwencji wynoszącej 57%. Oznacza to, że jako 

naród i społeczeństwo wybraliśmy model państwa, które na wszystkich jego 

poziomach – w tym samorządowym – tworzy przestrzeń równego traktowania 

z szacunkiem dla wszystkich, w tym dla wszelkich mniejszości. Stosowanie tej zasady 

w relacjach społecznych podzielają inne państwa, z którymi łączy nas ważna 

współpraca, a które nie należą formalnie do Unii Europejskiej. Komitet Mechanizmu 

Finansowego Funduszy Norweskich, informując niedawno o wycofaniu się ze 

współfinansowania „Projektu 0501”, przypomniał że swój udział w tego typu 

przedsięwzięciach uzależnia od wspólnego (wraz z partnerami) poszanowania 

godności ludzkiej oraz poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących 

do mniejszości. Wszelkie, nawet najmniejsze odstępstwa od tej reguły mogą być 

odbierane jako przejawy dyskryminacji i mogą skutkować realnym zablokowaniem 

dostępu do środków europejskich, bez których rozwój Podkarpacia zostanie 

w kolejnych latach na trwałe zahamowany. 

W świetle przedstawionych wyżej argumentów oraz z uwagi na fakt, że 

stanowisko Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 maja 2019 r. nie wnosi 

żadnej wartości dodanej, w zakresie spraw, wymienionych w art. 18 ustawy 

o samorządzie województwa, Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej jest przekonany 

o konieczności niezwłocznego uchylenia w całości Uchwały Nr VIII/140/19 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 27 maja 2019 r. 

 

 

 

Przewodniczący Klubu Koalicji Obywatelskiej 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
 


