
Uchwala Nr 47Nllll2l
Mlodzie2owej Rady Miejskiej w Lodzi

z dnia 9 listopada 2021 roku

w sprawie rozpatryrvanego przez sejm RP obywatelskiego projektu ustawy o zmianie
ustawy z dnia 24lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach oraz niekt6rych innych ustaw

Na podstawie paragrafu 15 punktu 1 Statutu Mlodzieaowej Rady Miejskiej Statutu
Mlodzie2owej Rady Miejskiej wLodzi, stanowi4cego zlqcznikdo uchwaly Nr VIII/I27107
Rady Miejskiej w t odzi z dnia28 marca2007r., zmienionej uchwal4 Nr XCI/I605/10 Rady,

Miejskiej wLodzi z dniaT lipca2070r., zmienionej uchwal4 Nr XC/I839114 Rady Miejskiej
w tr odzi z dnia2lipca2014r., Mlodzie2owa Rada Miejska w Lodzi

uchwala sig co nastgpujg:

$ 1. Przyjmuje sig,,Rezolucjg w sprawie rozpatrywanego przez sejm RP obywatelskiego
projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia24lipca2015 r. - Prawo o zgromadzeniach oraz
niekt6rych innych ustaw"

$ 2. Adresatem rezolucji s4 Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej.

$ 3. Zobowiqn$e sig Przewodnicz4cegoMlodzielowej Rady Miejskiej w tr-odzi do
przekazania rezolucji o kt6rej mowa w $1:

a) Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej
b) Wszystkim czlonkom Rady Ministr6w Rzeczypospolitej Polskiej
c) Parlamentarzystom i Senatorom Rzeczypospolitej Polskiej
d) Polskim Poslom do Parlamentu Europejskiego
e) Prezydentom i Przewodnicz4cym rad miast wojew6dzkich
f) Przewodniczqcym MlodzieZowych Rad miast wojew6dzkich
g) Przedstawicielom polskiej Kultury
h) Przedstawicielom pol skich or ganizacji spolecznyc h
i) Przedstawicielom gl6wnych polskich medi6w
j) Dyrektorom l6dzkich szk6l

$ 4. Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia

Przewodniczqcy
Mlodzie2owej Radl' Mig,iskiej
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uchlala zgodna zo Slaiulei-n
Mlodziezovle,l tlady llr)icjshicj lv Lodzi



Zalqcznlk nr I do uchwaly nr 47/V1il,r21
Mlodziezowej Rady Miejskiej w tr-odzi
z dnia 9 listopada 2021 roku

Rezolucja
Mlodzie2owej Rady Miejskiej w Lodzi
Podjgta w dniu 9listopada 2021 roku

w sprawie rozpatrywanego przez sejm RP obywatelskiego projektu ustawy o zmianie
ustawy z dnia 24lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach oraz niektrirych innych ustaw

Maj4c na uwadze z procedowany ptzez Sejm RP projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia24
lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach oraz niekt6rych innych ustaw Mlodzie2owa Rada
Miejska w Lodzi potgpia zawarte w nim zaptsy godzqce w konstytucyjne prawa i wolnoSci
obywateli, orazv,ryraZa glgbokie zaniepokojenie decyzj4 Sejmu RP o skierowaniu projektu
ustawy do dalszych prac w Komisji Administracji i Spraw Wewngtrznych.
Projekt autorstwa "Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej #StopLGBT FundacjaZycie r

Rodzina" w jawny spos6b pozbawia obywateli praw zagwarantowanych im w art.30,art.31 i
art.32, art.53, art. 57 i art.73 Konstytucji RP, poprzez jawne ograniczenie wolnoSci
zgromadzef, wolnoSci dzialalnoSci tw6rczej i artystycznej, a nawet wolnoSci sumienia i
wyznania.

Uzasadnienie projektu, argumentuj E ogtafirczenie konstytucyjnych praw i wolnoSci
mieszkafrc6w RP, tym 2e "Srodowiska LGBT" i gloszone przeznich pogl4dy orazpostulaty
pro r6wnoSciowe i antydyskryminacyjne stanowi4 zagroZenie dla moralnoSci publicznej jest
nie tylko nieprawdziwe ale i r6wnie2 stygmatyzuj4ce w stosunku do tysigcy mlodych os6b
nieheteronormatywnych, kt6re nawet i bez tego staj4 sig ofiarami zar6wno werbalnych jak i
frzycznych ze strony wrogim im Srodowisk.
Projekt ten stanowi czES(, szerszej nagonki medialnej przeciwko spolecznoSci LGBT
prowadzonej przez media publiczne, przedstawicieli rz4du polskiego i polityk6w partii
rzydz4cej, atak2e Srodowiska prawicowe. Zdaniem rady w zdrowym dyskursie publicznym
demokratycznego paristwa prawa nie ma miejsca na takie zachowania, szczeg6lnie w czasie
rosn4cej liczby samob6jstw wSr6d mlodzieZy i systemowej zapaSci psychiatrii dziecigcej.

Przewodnicz4cy
Mlodzie2owei t odzi
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