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

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE 

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

w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa 
Lubelskiego 

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 Instytut Rozwoju 
Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego, zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym 
pod numerem 0000046748. 

§ 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).

Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego z siedzibą w Lublinie jest
stowarzyszeniem zrzeszającym jednostki samorządu terytorialnego, którego celem jest inspirowanie,
wspomaganie i koordynacja współpracy jednostek, społeczności lokalnych oraz organizacji
pozarządowych z terenu województwa lubelskiego.

Misją Instytutu jest popularyzowanie idei samorządności, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju
i promocji jednostek samorządowych a także wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie modelowych
rozwiązań w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego. Stowarzyszenie skupia kilkudziesięciu
przedstawicieli województwa, powiatów i gmin. Członkiem Instytutu jest np. Miasto Tomaszów Lubelski
i Powiat Hrubieszowski. Spektrum działalności Stowarzyszenia jest szerokie, między innymi zajmuje się
organizacją szkoleń, kursów, seminariów, doradztwem dla samorządów, wsparciem przy
opracowywaniu aplikacji projektowych, promocją samorządu i zasobów turystycznych jednostek
samorządowych.

Zgodnie ze statutem Instytutu Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego członkami
Stowarzyszenia mogą zostać jednostki samorządu terytorialnego województwa lubelskiego. Członków
Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd. Warunkiem członkostwa jest podjęcie uchwały samorządu
o przystąpieniu jednostki samorządu terytorialnego województwa lubelskiego do Stowarzyszenia.

Składki ustala się w wysokości proporcjonalnej do liczby mieszkańców Członka Stowarzyszenia, według
danych GUS (na koniec czerwca poprzedniego roku). Uchwałą 07/2012, Walne Zgromadzenie Członków
Stowarzyszenia uchwaliło składkę członkowską w Stowarzyszeniu w wysokości: 0,10 gr od mieszkańca
rocznie. W przypadku przystąpienia Gminy Miejskiej Hrubieszów do Stowarzyszenia, liczącej na koniec
czerwca poprzedniego roku 17 438 mieszkańców, składka wynosiłaby ok. 145 zł/ miesięcznie, czyli ok.
1 740 zł rocznie.

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 Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego.

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

Zatwierdzono przez Burmistrza: MARTA MAJEWSKA
Burmistrz Miasta

12.10.2020
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