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

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE 

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

w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Samorządów Euroregion "Roztocze" 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 w związku z art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienia Miasta Hrubieszów do Stowarzyszenia Samorządów Euroregion 
"Roztocze", zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000846540. 

§ 2. Reprezentację Miasta Hrubieszów w pracach Stowarzyszenia, o którym mowa w § 1 powierza się 
Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Anna Naja 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 713) "W celu wspierania idei samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów, gminy mogą
tworzyć stowarzyszenia, w tym również z powiatami i województwami.". Podejmowanie uchwał w sprawach
współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku należy do wyłącznej
właściwości rady miejskiej (art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy o samorządzie gminnym).

W dniu 18 czerwca 2020 r. Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze uzyskało wpis do KRS,
obecnie skupia 43 jednostki samorządu terytorialnego, w tym województwo lubelskie, 7 powiatów
(tomaszowski, biłgorajski, lubaczowski, janowski, kraśnicki, hrubieszowski, zamojski) 35 gmin miejskich,
miejsko-wiejskich i wiejskich z województwa lubelskiego i podkarpackiego.

Celem Stowarzyszenia Samorządów Euroregion „Roztocze” jest wspieranie idei samorządności
i reprezentowanie interesów stowarzyszonych jednostek oraz podejmowanie wspólnych działań na
rzecz rozwoju regionu Roztocza. Euroregion stanowi narzędzie, które daje możliwość dofinansowania
różnego rodzaju przedsięwzięć podnoszących atrakcyjność obszaru Roztocza: infrastruktury
turystycznej, przedsiębiorczości, rolnictwa, infrastruktury drogowej, ochrony środowiska.

Obecnie Stowarzyszenie współpracuje ze Stowarzyszeniem na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski
oraz z Instytutem Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego. Stara się o środki
finansowe z Krajowego Planu Odbudowy, a także związane z Aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa
Lubelskiego na lata 2021-2027 na budowę ścieżek rowerowych na terenie jednostek samorządu
terytorialnego należących do Stowarzyszenia Euroregion Roztocze.
W perspektywie są kolejne projekty z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, jak
również związane z Pilotażem Centrum Wsparcia Doradczego.  

Istotne jest również to, że 24 lipca 2020 r. powstał Euroregion Roztocze Ukraina z siedzibą w Żółkwi.
Obecnie trwają prace zmierzające do utworzenia Związku Transgranicznego Euroregion Roztocze jako
międzynarodowego zrzeszenia społeczności lokalnych po polskiej i ukraińskiej stronie granicy. Wówczas
Euroregion będzie mógł ubiegać się także o środki z programów międzynarodowych.

Uchwałą Nr VII/2020 z dnia 29 lipca 2020 r., Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia uchwaliło
składkę członkowską w Stowarzyszeniu za 2020 rok w wysokości: 0,10 gr od mieszkańca rocznie. W
przypadku przystąpienia Gminy Miejskiej Hrubieszów do Stowarzyszenia, liczącej na koniec 2019 roku
17 290 mieszkańców, składka wynosiłaby 1 729 zł rocznie (zgodnie z § 2 w/w uchwały przy płatności
składki nie ma znaczenia termin przystąpienia do Stowarzyszenia).

Mając na uwadze, że współpraca poszerza możliwości poprawy jakości życia mieszkańców, wyrażam
głęboką nadzieję, że Radni Rady Miejskiej w Hrubieszowie podejmą uchwałę o przystąpieniu do
Stowarzyszenia Samorządów Euroregion Roztocze.

Imię i nazwisko,
stanowisko

Data Podpis

Sporządził (a): MONIKA PODOLAK
Sekretarz Miasta

08.10.2020

Sprawdzono pod względem formalno -
prawnym:

MARIOLA SADOWSKA
radca prawny Urzędu

12.10.2020

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
08.10.2020

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

MARTA WOŹNICA
Skarbnik Miasta

12.10.2020
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Zatwierdzono przez Burmistrza: MARTA MAJEWSKA
Burmistrz Miasta

12.10.020
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