Lublin, dn. ……. 2021 r.
Podmiot wnoszący petycję:
Grupa podmiotów szczegółowo wymieniona
w liście z podpisami podmiotów popierających petycję
stanowiącej załącznik do petycji
Osoba reprezentująca podmioty wnoszące petycję:
Krzysztof Kasprzak – Członek Zarządu
Fundacji Życie i Rodzina
zamieszkały w Lublinie
Rada Miasta Lublin
Plac Króla Władysława Łokietka 1
20-109 Lublin

Petycja #PilnujBudzetu
składana w interesie publicznym
w sprawie zaprzestania finansowania przez miasto Lublin ze środków publicznych
organizacji pozarządowych oraz instytucji kultury promujących aborcję, ideologię
LGBT, lub które zaangażowane były w tzw. Strajk Kobiet
Na podstawie art. 2 oraz art. 4 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. z dnia 10 maja
2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 870) (zwanej dalej „Ustawą”) oraz art. 63 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483), składamy w
interesie publicznym niniejszą petycję z żądaniem podjęcia niezbędnych działań mających na
celu ochronę wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego,
prowadzących do zaprzestania finansowania ze środków publicznych przez Miasto Lublin
organizacji pozarządowych oraz instytucji kultury promujących aborcję, ideologię LGBT, lub
które zaangażowane były w tzw. Strajk Kobiet, podczas którego dochodziło do ataków na
kościoły.
Petycję wnosimy w interesie publicznym (na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 Ustawy), mając na
względzie relację, jaka zachodzi między żądaniem działania w zakresie przedstawionym w
petycji a wartościami, których realizacja dotyczy społeczeństwa jako całości.

Podjęcie stosownych działań jest niezbędne dla zabezpieczenia interesu publicznego
rozumianego w przedmiotowej sprawie jako ochrona dobra rodziny i godności człowieka, a
także wolności religijnej oraz zasady bezstronności władzy publicznej w sprawach przekonań
religijnych, światopoglądowych i filozoficznych. Wartości te, jako fundamentalne,
umacniające ład społeczny w celu realizacji dobra wspólnego, wymagają szczególnej
ochrony.
Organizacje pozarządowe oraz instytucje kultury promujące aborcję występują przeciwko
nienaruszalnej, przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka, której poszanowanie i
ochrona mocą art. 30 Konstytucji RP jest obowiązkiem władz publicznych, oraz kwestionują
prawo do życia, której prawną ochronę zapewnia Rzeczpospolita Polska każdemu
człowiekowi w myśl art. 38 Konstytucji RP.
Z kolei wspierając ideologię LGBT, występują one przeciwko rodzinie, która w myśl art. 18
Konstytucji RP znajduje się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.
Ich wsparcie dla tzw. Strajku Kobiet – manifestacji poparcia dla regulacji dopuszczających
aborcję – świadczy o ich akceptacji czynnych ataków na kościoły oraz wiernych, którym
zgodnie z art. 53 Konstytucji RP przysługuje wolność religii.
Organizacje pozarządowe oraz instytucje kultury promujące aborcję, ideologię LGBT, lub
które zaangażowane były w tzw. Strajk Kobiet, podczas którego dochodziło do dewastowania
kościołów i nękania wiernych, stoją zatem w opozycji do wartości chronionych
konstytucyjnie, a ich działania wymierzone są w rezultacie w porządek prawny obowiązujący
w Rzeczypospolitej Polskiej.
Z tego względu władze miasta Lublin, które winny stać na straży porządku prawnego oraz
wartości konstytucyjnych, dotując takie podmioty, jednocześnie je promują, co stoi w
sprzeczności z obowiązkami nałożonymi na władzę publiczną. W myśl bowiem art. 25 ust. 2
Konstytucji RP władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w
sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę
ich wyrażania w życiu publicznym.

Biorąc ponadto pod uwagę możliwość dofinansowania organizacji pozarządowych oraz
instytucji kultury przez miasto Lublin, należy mieć na względzie, że jest ono w czołówce
miast pod względem zadłużenia. Dług miasta wynosi już ponad 1,6 miliarda złotych mimo
prognoz, że do 2018 r. miał być odnotowany spadek do 1,2 miliarda zł.
Lublin pożycza pieniądze na wkład własny do inwestycji dotowanych przez Unię Europejską:
budowę dróg, obiektów sportowych czy zakup nowych autobusów i trolejbusów. Same
odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek miasta Lublin stanowią znaczne obciążenie dla
budżetu miasta.
Funkcjonowanie oświaty także pochłania istotną część budżetu. Pieniądze przekazywane
przez państwo nie wystarczają i od lat miasto Lublin dokłada z własnych środków
pieniężnych na utrzymanie szkół, począwszy od wypłat, przez ogrzewanie po pomoce
naukowe. Subwencja z ledwością pokrywa wynagrodzenia.
Wskazać należy ponadto, że w dobie ogłoszonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. stanu epidemii, wskutek kolejno
wprowadzanych przez władze obostrzeń, aktywność obywateli zostało znacząco ograniczona.
Musiało to skutkować i skutkowało uszczupleniem wpływów do budżetu miasta Lublin.
Także z tych względów miasto Lublin powinno ograniczyć wydatki na realizację celów
wykraczających poza te, do realizacji których powołane zostały samorządy, a programy
dofinansowania powinny być dobierane w sposób szczególnie staranny, z uwzględnieniem
celu, jakim jest realizacja dobra wspólnego.
Przede wszystkim zatem miasto Lublin powinno zaprzestać finansowania ze środków
publicznych organizacji pozarządowych oraz instytucji kultury podmiotów wspierających
działania sprzeczne z prawem, porządkiem publicznym i wartościami konstytucyjnymi –
promujących aborcję, ideologię LGBT, lub które zaangażowane były w tzw. Strajk Kobiet,
podczas którego dochodziło do ataków na kościoły.
Z wielu wydatków nie można zrezygnować, aby miasto Lublin mogło prawidłowo
funkcjonować, jednak generowanie kosztów przez programy dofinansowania podmiotów,

których działania są sprzeczne z wartościami konstytucyjnymi, nie jest celowe i nie stanowi
realizacji interesu publicznego.
Kategorycznie zatem sprzeciwiamy się finansowaniu organizacji pozarządowych oraz
instytucji kultury promujących aborcję, ideologię LGBT, lub które zaangażowane były w
Czarny Protest, podczas którego dochodziło do ataków na kościoły, z budżetu miasta Lublin.
Mając na względzie powyższe uwagi, przedmiotem petycji jest sprawa, której załatwienie jest
istotne dla interesu publicznego. Zagadnienie objęte petycją ma ogromne znaczenie dla
mieszkańców, o czym świadczy liczba zebranych podpisów popierających przedmiotową
petycję.
Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1 Ustawy, w związku z tym, że podmiotem wnoszącym petycję
jest grupa podmiotów, osobą reprezentującą podmioty wnoszące petycję jest Krzysztof
Kasprzak zamieszkały w Lublinie - Członek Zarządu Fundacji Życie i Rodzina z siedzibą w
Warszawie

(adres:

ul. Ogrodowa 28/30 lok. 104, 00-896 Warszawa), KRS: 0000598904, NIP: 1182118534,
REGON: 363635310. Jednocześnie wskazuję, że lista z podpisami podmiotów popierających
petycję stanowi załącznik nr 1 do niniejszej petycji i jest integralną częścią niniejszej petycji.

Załącznik: - lista z podpisami podmiotów popierających petycję.
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