
Uchwała Nr …../...../19

Rady Miasta Hajnówka
z dnia ............................... r.

w sprawie przyjęcia stanowiska wyrażającego sprzeciw wobec promocji i afirmacji    
       ideologii tzw. ruchów LGBT

Na podstawie  §  19  ust.  1  pkt  3,  §  20  ust.  1  Regulaminu Rady Miasta  stanowiącego
załącznik Nr 2 do Statutu Miasta Hajnówka stanowiącego załącznik do uchwały Nr X/47/07
Rady  Miasta  Hajnówka z  dnia  27  września  2007 r.  w  sprawie  uchwalenia  Statutu  Miasta
Hajnówka (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 225 poz. 2304, z 2008 r. Nr 108, poz. 1121, z 2009 r. Nr 93,
poz. 1005, z 2010 r. Nr5, poz. 78, Nr 213, poz.2627 z 2011 r. Nr 68, poz. 781, z 2018 r. poz. 4408,
z 2019 r. poz. 2035) Rada Miasta Hajnówka uchwala, co następuje:

§1. Przyjmuje się stanowisko Rady Miasta Hajnówka w sprawie wyrażenia  sprzeciwu wobec 
promocji i afirmacji ideologii tzw. ruchów LGBT stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Walentyna Pietroczuk



Załącznik do uchwały nr …........        

Rady Miasta Hajnówka  z dnia 27.08.2019 r.

Stanowisko Rady Miasta Hajnówka w sprawie wyrażenie sprzeciwu wobec
promocji i afirmacji ideologii tzw. ruchów LGBT 

Rada Miasta Hajnówka wyraża sprzeciw wobec działań zmierzających do promocji
ideologii  ruchów  LGBT,  których  cele  pozostają  w  głębokiej  sprzeczności  z  zasadami
i tradycyjnymi wartościami chrześcijańskimi oraz prawem natury.

Działania postulowane przez tzw. ruchy LGBT  mają charakter inżynierii społecznej,
która w swoim zamyśle stwarza poważne zagrożenie dla porządku społecznego uderzając
w jego fundament jakim jest rodzina.

Ideologia  towarzysząca  ruchom  LGBT  promując  alternatywną  wizję  człowieka
i rodziny oraz nowych norm społecznych, dąży nie tylko do wywierania wpływu na różne
sfery  życia  takie  jak  oświata,  wychowanie,  kultura,  etyka  ale  również  ingeruje  w  sferę
prywatną przysposobioną wyłącznie rodzinie oraz zaprzecza prawom natury.

Jako reprezentanci mieszkańców, zasiadających w Radzie Miasta Hajnówka mając na
względzie dobro  hajnowskich rodzin stajemy w obronie naszej szkoły oraz systemu oświaty
przed  próbami narzucania szkodliwych i demoralizujących standardów mających negatywny
wpływ  na  prawidowy  rozwój  psychiczny  dzieci  i  młodzieży.  Nie  zgadzamy  się  na
jakiekolwiek próby ingerowania ideologii LGBT w proces wychowania i kształcenia dzieci
i  młodzieży  na  każdym  jego  etapie.  Szkoła  nie  może  bowiem  stać  się  narzędziem  do
ideologicznej ofensywy, ale być miejscem gwarantującym bezpieczeństwo i umożliwiającym
właściwy  rozwój.  Szanując  przyrodzoną  i  niezbywalną  godność  każdego  człowieka
protestujemy wobec nachalnego propagowania i afirmowania inicjatyw i treści przez ruchy
LGBT i wzywamy do wycofania ich z politycznego dyskursu. 

Jako radni deklarujemy przywiązanie do tych zasad, które budują siłę polskich rodzin,
a które mają swoje źródło w wartościach chrześcijańskich zgodnych z naturą.

                                                                                   



Uzasadnienie 

Mając na uwadze dobro hajnowskich rodzin oraz troskę o właściwy kształt wychowania oraz 
edukację dzieci i młodzieży, podejmuję stanowisko wyrażające sprzeciw aktywnościom tzw. Ruchów LGBT ,
które wywierają coraz większą presję na polskie samorządy, oświatę , kulturę i inne dziedziny życia 
społecznego w kierunku wdrażania założeń ich ideologii . 

Radni  Miasta Hajnówka podejmując niniejszą uchwałe wyrażają jednocześnie jasne i zdecydowane 
stanowisko wobec działań ruchów LGBT, będące krytyczną oceną ich działalności oraz przekonaniem o 
szkodliwości tego rodzaju ideologii dla właściwego rozwoju rodziny, dzieci oraz całego społeczeństwa. 

Klub radnych
 Prawa i Sprawiedliwości:


