Projekt
DRUK Nr 1
STANOWISKO NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie wprowadzania ideologii LGBT do wspólnot samorządowych
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506)
oraz § 15 ust. 3 pkt 3 Statutu Gminy Ożarów Mazowiecki (Dz. U. Woj. Maz. z 15 października 2018 r., poz. 9762),
Rada Miejska w Ożarowie Mazowieckim wyraża sprzeciw wobec pojawiających się w sferze publicznej działań
zorientowanych na promowanie ideologii LGBT (LGBT - ang. Lesbian, Gay, Bisexual, Transgenders - skrót
obejmujący lesbijki, gejów, osoby biseksualne oraz osoby transgenderyczne), której cele naruszają podstawowe
prawa i wolności gwarantowane w aktach prawa międzynarodowego, kwestionują wartości chronione w polskiej
Konstytucji, a także ingerują w autonomię wspólnot religijnych.
Różnica płci, zgodnie z polską Konstytucją, stanowi podstawę małżeństwa i zbudowanej na nim rodziny, będącej
podstawową komórką społeczeństwa. Promowanie alternatywnych wizji człowieka nie liczy się z prawdą
o ludzkiej naturze, a odwołuje się jedynie do wymyślonych ideologicznych wyobrażeń.
Zdecydowanie sprzeciwiamy się propozycji wprowadzenia do szkół zajęć edukacji seksualnej uwzględniającej
„kwestie tożsamości psychoseksualnej i identyfikacji płciowej”, zgodnej ze standardami i wytycznymi WHO
(World Health Organization - Światowa Organizacja Zdrowia). Projekt ten może łatwo pozbawić rodziców wpływu
na wychowanie ich dzieci i stać się programem je deprawującym.
Wprowadzanie do wspólnot samorządowych i przestrzeni publicznej ideologicznych postulatów środowisk LGBT
może spowodować istotną zmianę w funkcjonowaniu demokracji w naszym kraju, powodując nie tylko
ograniczenie praw dzieci i rodziców, ale także prawa wszystkich obywateli - w tym nauczycieli i pracowników
administracji samorządowej – do wolności słowa, w tym do wolności wyrażania sprzeciwu sumienia, wolności
nauczania, a w przyszłości być może także wolności nauczania religii. Może także prowadzić do poważnego
ograniczenia wolności gospodarczej, która podporządkowana byłaby ideologicznym postulatom.
Jako przedstawiciele wspólnoty samorządowej w gminie Ożarów Mazowiecki opowiadamy się za respektowaniem
zasady bezstronności światopoglądowej władz publicznych (art. 25 Konstytucji RP), zakazem dyskryminowania
w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym (art. 32 ust. 2), wolnością sumienia, w tym także wolności do
wyrażania sprzeciwu sumienia (art. 53) czy zasady dobra dziecka (art. 72).
Deklarujemy, że Rada Miejska w Ożarowie Mazowieckim w realizacji swoich publicznych zadań będzie wierna
tradycji narodowej i państwowej, mając w pamięci tysiącletnią tradycję chrześcijaństwa w Polsce oraz
wielowiekowe przywiązanie Polaków do wolności.
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