
UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR…./……/2016

RADY MIASTA HAJNÓWKA

z dnia…………2016 r

Zgodnie  z  art.  6  ust.  2  ustawy z  dnia 29 lipca 2005 r.  o  przeciwdziałaniu przemocy w
rodzinie  (  Dz. U. z 2015 r.,  poz.  1390 )  do zadań własnych gminy należy  tworzenie systemu
przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie,  w  tym  opracowanie  i  realizacja  Gminnego  Systemu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Uchwałą Nr V/32/15 Rady Miasta  Hajnówka z dnia 25 marca 2015 r.  przyjęto Gminny
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata
2015-2021. W trakcie  realizacji  Programu zaistniała  potrzeba określenia  harmonogramu działań
przyjętych  do  realizacji.  W  związku  z  powyższym  w  niniejszej  uchwale  określa  się  terminy
realizacji poszczególnych zadań przewidzianych w Programie.

Wobec powyższego uzasadnione jest przyjęcie niniejszej uchwały.



Uchwała Nr ……
Rady Miasta Hajnówka

z dnia …………….......2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr V/32/15 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, poz. 1890) oraz art. 6 ust. 2 pkt  1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr V/32/15 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 marca 2015 r.  w
sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie  oraz Ochrony
Ofiar  Przemocy  w  Rodzinie  na  lata  2015-2021,  po  rozdziale  XIV dodaje  się  rozdział  XV w
następującym brzmieniu:
„XV. Termin realizacji Programu.

1. Program realizowany będzie w latach 2015-2021.
2. Realizacja celów Programu określonych w rozdziale X przedstawia się następująco:

1) Cel 1, działania określone w ust 1-2 realizowane będą na bieżąco.
2) Cel 2, działania określone w ust 1-4 realizowane będą na bieżąco.
3) Cel 3, działania określone w ust 1-2 realizowane będą na bieżąco zaś działania określone

w ust 3-5 zrealizowane zostaną w latach 2015-2021 na podstawie diagnozy aktualnych 
potrzeb.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                     Przewodniczący Rady

                           Jakub Ostapczuk


