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z dnia  15 stycznia 2021 r. 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE 

z dnia .................... 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu tworzenia oraz konsultowania z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr X/71/2015 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu tworzenia oraz konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów 
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Lub. 
z 2015 r. poz. 2607) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Organizacje pozarządowe mogą przedstawić uwagi dotyczące projektów aktów prawa 
miejscowego w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miasta lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się pracownikowi właściwemu ds. społecznych w Urzędzie Miasta 
Hrubieszów. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Anna Naja 
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Uzasadnienie

Zmiana Uchwały nr X/71/2015 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie
szczegółowego sposobu tworzenia oraz konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji w § 5 ust. 2,
związana jest z potrzebą uaktualnienia adresu mailowego Urzędu Miasta Hrubieszów.

Mając na uwadze powyższe podjecie uchwały jest zasadne.

Imię i nazwisko,
stanowisko

Data Podpis

Sporządził (a): WIOLETTA
PIETRUSIEWICZ
samodzielne stanowisko ds.
społecznych

Sprawdzono pod względem formalno -
prawnym:

MARIOLA SADOWSKA
radca prawny Urzędu

Sprawdzono pod względem
redakcyjnym:

MONIKA PODOLAK
Sekretarz Miasta

Zatwierdzono przez Burmistrza: MARTA MAJEWSKA
Burmistrz Miasta
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