
Projekt 
 
z dnia  14 maja 2020 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE 

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

w sprawie wystąpienia ze Związku Międzygminnego pod nazwą Związek Gmin Ziemi Hrubieszowskiej 

Na podstawie  art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 12 w związku z art. 64 ust. 1 i 67 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 28 ust. 1 Statutu Związku Gmin Ziemi 
Hrubieszowskiej przyjętego uchwałą Nr XXV/315/2001 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 14 lutego 
2001 r. w sprawie utworzenia związku międzygminnego i przyjęcia jego statutu (ogłoszonego Zarządzeniem 
Nr 130 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie ogłoszenia Statutu Związku Gmin Ziemi 
Hrubieszowskiej z siedzibą w Hrubieszowie (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2001 r. Nr 40 poz. 627) 
i Zarządzeniem Nr 160 Wojewody Lubelskiego z dnia 7 września 2005 r. w sprawie ogłoszenia zmian 
w Statucie Związku Gmin Ziemi Hrubieszowskiej z siedzibą w Hrubieszowie (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego 
z 2005 r. Nr 187 poz. 3192)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Gmina Miejska Hrubieszów z dniem 31 grudnia 2020 r. występuje ze Związku Międzygminnego pod 
nazwą Związek Gmin Ziemi Hrubieszowskiej. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Anna Naja 

Id: 1F959E82-0A34-4F0B-8B81-5CA1DB9D1329. Projekt Strona 1



Uzasadnienie

Na podstawie uchwały Nr XXV/315/2001 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 14 lutego 2001 r.
w sprawie utworzenia związku międzygminnego i przyjęcia jego statutu, Gmina Miejska Hrubieszów od
2001 roku jest uczestnikiem Związku Międzygminnego pod nazwą Związek Gmin Ziemi
Hrubieszowskiej.

Jak wynika z § 7 Statutu Związku „W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych Związek
podejmuje działania w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnot samorządowych obejmujące:

1. zaopatrzenia w gaz, poprzez budowę i eksploatację sieci gazowej oraz urządzeń i instalacji z nią
związanych w tym również obiektów wytwarzających energię, z uwzględnieniem najdalej posuniętej ochrony
środowiska naturalnego,

2. zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków,

3. tworzenie wysypisk odpadów stałych,

4. prowadzenie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem skutków powodzi oraz związanych z budową
zbiorników retencyjnych o charakterze rekreacyjnym.

5. Organizowanie warunków do wykonania zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz
bezpieczeństwa publicznego w tym zakup sprzętu, urządzeń pożarniczych i ratowniczych.

6. Wspieranie przedsięwzięć w zakresie ochrony zdrowia, kultury, kultury fizycznej i edukacji.

7. Wspieranie przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodnej, w tym: budowy zbiorników dużej retencji.".

Zgodnie z § 24 Statutu "Gminy uiszczają na rzecz Związku coroczną składkę. Wysokość składki na
poszczególne lata ustala Zgromadzenie w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok, którego
składka ma dotyczyć", a zgodnie z §  25 "Gminy uczestniczą w kosztach wspólnej działalności, oraz zyskach
i stratach proporcjonalnie do wielkości uiszczanej składki.".

W 2019 roku z budżetu Gminy Miejskiej Hrubieszów na rzecz Związku Gmin Ziemi Hrubieszowskiej
tytułem składki członkowskiej przekazano kwotę 5 370,90 zł. Równocześnie Związek udzielił Gminie
Miejskiej pomocy finansowej na organizację XXIV Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska
Polskiego - Hrubieszów 2019 w kwocie 5 000,00 zł. Podobnie było w roku 2018.

Należy więc zauważyć, że obecnie współpraca Gminy Miejskiej Hrubieszów ze Związkiem polega
na:

- opłacaniu składek członkowskich

- otrzymywaniu dofinansowania ze Związku do wydarzeń kulturalnych i sportowych organizowanych
przez Miasta (na wniosek).

Jak widać żadne ze statutowych zadań Związku nie jest realizowane, a obecny zakres współpracy
należy uznać za pozorny i nieprzynoszący żadnych efektów.

Zgodnie z § 28 ust. 1 Statutu Związku "Każdy Uczestnik może wystąpić ze Związku z zachowaniem 3-
miesięcznego okresu wypowiedzenia przypadającego na koniec roku kalendarzowego.".

Z tych względów dla skuteczności wystąpienia ze Związku ze skutkiem na 31 grudnia 2020 roku
niezbędne jest podjęcie i przekazanie do Związku Gmin Ziemi Hrubieszowskiej uchwały o wystąpieniu ze
Związku najpóźniej do 30 września br.
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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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