
Projekt

z dnia  15 stycznia 2020 r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE

z dnia .................... 2020 r.

w sprawie ogłoszenia roku 2020 rokiem obchodów Jubileuszu 620- lecia Nadania Praw Miejskich Miastu 
Hrubieszów

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się rok 2020 rokiem obchodów Jubileuszu 620-lecia Nadania Praw Miejskich Miastu 
Hrubieszów zgodnie z następującymi założeniami:

„W roku Jubileuszu 620-lecia Nadania Praw Miejskich Miastu Hrubieszów, świadomi wartości 
wielowiekowego dziedzictwa naszych poprzedników i odpowiedzialności za jego zachowanie, 
pragniemy wyrazić szacunek i naszą głęboką wdzięczność:

1) założycielom i dawnym właścicielom miasta - których staraniem, troską i pracą Hrubieszów zyskał 
trwałe miejsce w historii i na mapie Rzeczypospolitej;

2) naszym poprzednikom - wójtom, rajcom, ławnikom, burmistrzom, członkom kolejnych samorządów 
miejskich - za pracę, którą przyczynili się do tworzenia dorobku i bytu miasta oraz jego 
mieszkańców;

3) wszystkim duchownym i nauczycielom, kształtującym na przestrzeni wieków świadomość, 
tożsamość oraz cywilizacyjny i kulturalny dorobek pokoleń mieszkańców Hrubieszowa;

4) pokoleniom wszystkich dawnych obywateli Hrubieszowa, a także wszystkim obecnym mieszkańcom 
Miasta Hrubieszowa pracownikom, przedsiębiorcom, rolnikom, działaczom stowarzyszeń, związków 
i organizacji pozarządowych, za ich codzienny trud, pracowitość, poświęcenie w pracy dla 
wspólnego dobra naszej społeczności.

Składamy hołd wszystkim mieszkańcom naszego miasta i Ziemi Hrubieszowskiej, którzy w ciągu 
stuleci nie szczędzili zdrowia i życia w walce przeciwko kolejnym najeźdźcom, zaborcom i okupantom, 
dzięki którym cieszymy się wolnością i niepodległością.

Zobowiązujemy się dbać o dorobek naszych poprzedników, pielęgnować go, pomnażać i strzec, 
nie szczędząc sił w pracy dla rozwoju naszej Małej Ojczyzny.”.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do powołania Komitetu Obchodów Jubileuszu oraz wskazania 
wydarzeń i przedsięwzięć do uroczystego uczczenia w ramach obchodów. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Anna Naja
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Uzasadnienie

"Dnia 29 września 1400 roku w dzień św. Michała, Król Władysław Jagiełło, wydaje we Lwowie akt, mocą
którego wieś królewska Rubieszów w Ziemi Chełmskiej w województwie bełskim podniesiona została do
godności miasta na prawie magdeburskim" (Jerzy Leopold Krzyżewski, Hrubieszów Starą Pocztówką Opisany,
Polihymnia Lublin 2009, s. 21).

W 2020 roku przypada jubileusz 620-lecia Nadania Praw Miejskich Miastu Hrubieszów.

Jubileusz będzie najważniejszym wydarzeniem, a uroczystości z nim związane zdominują życie kulturalno-
artystyczne i sportowe miasta w 2020 roku. Z tej okazji na przestrzeni całego roku obchodów planuje się wiele
ciekawych wydarzeń, imprez i uroczystości oraz szereg konkursów, wernisaży, wystaw plenerowych
i koncertów. Przeżywając wspólnie ten niezwykły rok, chcemy inspirować się naszym dziedzictwem, umacniać
poczucie dumy z Hrubieszowa, a także promować Miasto.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznaje się za uzasadnione.

Imię i nazwisko,
stanowisko

Data Podpis

Sporządził (a): MONIKA PODOLAK
Sekretarz Miasta

Sprawdzono pod względem formalno -
prawnym:

MARIOLA SADOWSKA
radca prawny Urzędu

Uzgodniono pod względem
merytorycznym z naczelnikami
wydziałów lub kierownikami jednostek
organizacyjnych, których zadań dotyczy
lub może dotyczyć treść aktu:

Sprawdzono pod względem redakcyjnym: MONIKA PODOLAK
Sekretarz Miasta

Uzgodniono ze Skarbnikiem (gdy projekt
aktu związany jest z koniecznością
wydatkowania środków z budżetu):

Zatwierdzono przez Burmistrza: MARTA MAJEWSKA
Burmistrz Miasta
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