
 

          Projekt  

UCHWAŁA NR …../……/21  

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia………….. 2021 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczących uchylenia  

Uchwały Nr VIII/140/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

z dnia 27 maja 2019 r. 

 

Na podstawie art. 18 pkt 20 i art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz  

art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870)  

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 

uchwala, co następuje: 

§ 1 

 

Uznaje się za niezasadne petycje złożone przez Pana (...) oraz (…)   

w przedmiocie 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) z uwagi na ich 

bezprzedmiotowość, z przyczyn podanych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały w zakresie zawiadomienia podmiotów wnoszących petycje  

o sposobie ich załatwienia powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

Przewodnicząca  

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

 

Maria Napieracz 

 



 

Załącznik do Uchwały Nr…./…./…. 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia…………2021 r.  

 

Uzasadnienie 

 

 

W dniach 19 sierpnia br. oraz 13 września br. do Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego wpłynęły petycje: pierwsza złożona została przez  Pana (….) a 

druga przez (…). Przedmiotem tych petycji było tożsame żądanie 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). 

W dniu 27 września br. Sejmik Województwa Podkarpackiego przyjął uchwałę 

Nr XL/662/21 w sprawie przyjęcia Stanowiska Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego – Podkarpacie jako region utrwalonej tolerancji, która uchyliła 

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), wypełniając tym samym 

żądania podmiotów składających petycje. 

Z uwagi na powyższe, w aktualnym stanie prawnym uznać należy ww. petycje 

za niezasadne.   

 

 

Przewodnicząca  

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

 

Maria Napieracz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


