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Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE 

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

w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Lubelszczyzny 

Na podstawie art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) oraz § 14 Statutu Związku Gmin Lubelszczyzny przyjętego uchwałą Nr V(40)99 Rady Miejskiej 
w Hrubieszowie z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin 
Lubelszczyzny uchwala się, co następuje: 

§ 1. Gmina Miejska Hrubieszów z dniem 31 grudnia 2020 r. występuje ze Stowarzyszenia o nazwie 
Związek Gmin Lubelszczyzny. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Anna Naja 
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Uzasadnienie

Na podstawie uchwały Nr V(40)99 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie
przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Lubelszczyzny, Gmina Miejska Hrubieszów od
1999 r. roku jest członkiem Stowarzyszenia pod nazwą Związek Gmin Lubelszczyzny.

Jak wynika z § 7 Statutu Związku "Do podstawowych celów Związku Gmin Lubelszczyzny należy:

1) wspieranie i upowszechnianie idei samorządu terytorialnego,

2) zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych,

3) reprezentowanie i obrona interesów gmin, poprzez m.in. integrowanie działań gmin zmierzających do
szybkiego usunięcia negatywnych skutków działalności osób prawnych i fizycznych naruszających ważne
interesy gmin a także prowadzenie mediacji w sprawach spornych między gminami a administracją
rządową i samorządową,

4) wspomaganie gmin w realizacji ich zadań własnych i zleconych,

5) wspieranie działań zmierzających do budowania świadomości regionalnej, kształtowania
i upowszechniania wspólnych tradycji hist., kult., turyst. i gospodarczych wojew. lubelskiego przy
zachowaniu unitarności RP,

6) prowadzenie działalności informacyjnej, naukowej, badawczej, edukacyjnej, oświatowej, szkoleniowej,
konsultingowej, wydawniczej i promocyjnych na rzecz samorządów,

7) wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin w zakresie m.in.:

a) przeciwdziałania bezrobociu i ograniczaniu jego skutków, promocji zatrudnienia i aktywizacji
zawodowej mieszkańców gmin;

b) rozwoju systemu pomocy społecznej i ochrony zdrowia oraz wspierania inicjatyw służących
usprawnieniu ich działania;

c) rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności oraz wsparcia rozwoju infrastruktury i gospodarki
komunalnej na terenie gmin;

d) rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa;

e) ograniczenia skutków niepełnosprawności mieszkańców gmin;

f) promocji przedsięwzięć proekologicznych, edukacji ekologicznej, aktywności proekologicznej
mieszkańców gmin oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

g) rozwoju edukacji w oparciu o zasadę kształcenia ustawicznego, w tym edukacji obywatelskiej;

i) rozwoju dialogu społecz. oraz wsparcia inicjatyw na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego;

j) bezpieczeństwa publicznego i podejmowania działań na rzecz jego poprawy;

k) upowszechnianie zasady równych szans kobiet i mężczyzn;

l) upowszechnianie kultury fiz. i sportu;

8) podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z partnerami zagranicznymi w zakresie współpracy
transgranicznej;

9) wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
międzynarodowej na poziomie lokalnym;

10) inne działania dla dobra i rozwoju samorządów województwa."

Zgodnie z § 12 Statutu "Członkowie Związku obowiązani są do: (...) płacenia składek związkowych,
których wysokość dla gmin ustala Zgromadzenie Regionalne członków Związku Gmin Lubelszczyzny
proporcjonalnie do liczny ludności w gminie".

W 2019 roku z budżetu Gminy Miejskiej Hrubieszów na rzecz Związku Gmin Lubelszczyzny
tytułem składki członkowskiej wydatkowano 6 266,05 zł.

Należy zauważyć, że obecna współpraca ze Związkiem polega głównie na:
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- opłacaniu składek członkowskich,

- możliwości udziału w szkoleniach organizowanych przez ZGL dotyczących zadań samorządu

- otrzymywaniu analiz i stanowisk przygotowywanych przez ZGL (kilka opracowań w roku).

Mając na względzie powyższe zakres współpracy Gminy Miejskiej Hrubieszów ze Związkiem
Gmin Lubelszczyzny należy uznać za nieprzynoszący większych efektów.

Zgodnie z § 13 Statutu Członkostwo Związku ustaje na skutek wystąpienia członka ze Związku, a w myśl
§ 14 Statutu "Wystąpienie ze Związku dokonuje się w terminie sześciu miesięcy od dnia zgłoszenia
pisemnego wypowiedzenia do Zarządu Związku licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło
wypowiedzenie.".

W projekcie niniejszej uchwały zaproponowano wystąpienie Gminy Miejskiej Hrubieszów ze Związku
Gmin Lubelszczyzny z końcem 2020 roku.

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

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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