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z dnia  13 marca 2023 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE 

z dnia .................... 2023 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu 
Strategii rozwoju ponadlokalnego Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 – 2030, 

w tym trybu konsultacji 

Na podstawie art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. 
poz. 40) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 
z 2023 r. poz. 225) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXXIX/300/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie 
określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii rozwoju ponadlokalnego 
Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 – 2030, w tym trybu konsultacji (Dz. Urz. Woj. 
Lubelskiego z 2021 r. poz. 3652 i z 2022 r. poz. 3253 i 6045), w załączniku do uchwały „Szczegółowy tryb 
i harmonogram opracowania projektu "Strategii rozwoju ponadlokalnego Hrubieszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego na lata 2021 – 2030", w tym tryb konsultacji”, w § 8 w tabeli: 

1) wiersz oznaczony lp. 6 otrzymuje brzmienie: 

6. Wypracowanie założeń wdrożeniowych Strategii Rozwoju: - systemu realizacji 
strategii, w tym wytycznych do sporządzania dokumentów wykonawczych, 
ramy finansowe oraz źródła finansowania, zasady monitoringu, ewaluacji i 
aktualizacji Strategii (w tym przygotowanie systemu monitorowania i ewaluacji 
realizacji strategii oraz wszelkich niezbędnych dokumentów z tym związanych) 
- indykatywnego wykazu projektów i przedsięwzięć inwestycyjnych kluczowych 
dla realizacji Strategii, w tym przedsięwzięć zidentyfikowanych do 
współfinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2021-2027 w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych (ZIT); - planu działań ZIT wraz z opisem systemu 
jego wdrażania i finansowania oraz monitorowania i ewaluacji. 

II kwartał 2023 

2) wiersze oznaczone lp. 8-14 otrzymują brzmienie: 

8 Przekazanie dokumentu do konsultacji (nie krócej niż 35 dni od dnia 
ogłoszenia). 

II - III kwartał 2023 

9 Raport końcowy z oceny ewaluacyjnej ex-ante. II - III kwartał 2023 
10 Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych odbytych w 

trakcie realizacji prac nad strategią. 
II - III kwartał 2023 

11 Opracowanie projektu Strategii Rozwoju uwzględniającej uwagi z konsultacji z 
mieszkańcami i gminami sąsiednimi i zalecenia z analizy ex-ante. 

III kwartał 2023 

12 Przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania projektu Strategii na 
środowisko (w tym przygotowanie wniosku do Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Lublinie, Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego w Lublinie i Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie o odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii). 

III - IV kwartał 2023 

13 Opracowanie ostatecznej wersji Strategii (z uwzględnieniem wyników oceny 
oddziaływania strategii na środowisko) przesłanie dokumentu do Urzędu 
Marszałkowskiego do zaopiniowania. 

III – IV kwartał 2023 

14 Przyjęcie Strategii Rozwoju. III – IV  kwartał 
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2023 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Anna Naja 
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Uzasadnienie

Konieczność wydłużenia terminu realizacji prac nad Strategią rozwoju ponadlokalnego
Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 – 2030, wynika z przyczyn niezależnych i jest
w dalszym ciągu powodowana zaistniałymi opóźnieniami na szczeblu regionalnym związanymi
z opracowaniem niezbędnych dokumentów wykonawczych dla wdrażania zintegrowanych inwestycji
terytorialnych (ZIT), przewidzianych do współfinansowania ze środków nowej perspektywy finansowej UE
na lata 2021-2027. Procedury te pojawiły się z dużym opóźnieniem dnia 1 marca 2023 r. i obecnie istnieje
konieczność dostosowania dokumentu do nowych wytycznych.

Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami, opracowywany przez nas dokument Strategii powinien zawierać
m.in. plan zintegrowanych inwestycji terytorialnych, którego ogólny zarys określa Ustawa z dnia
28 kwietnia 2022 roku o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich
w perspektywie finansowej 2021–2027. Przyjęta ustawa stanowiła podstawę do opracowania na poziomie
centralnym Zasad realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata
2021-2027, które w dniu 1 sierpnia 2022 zostały opublikowane na stronach Ministerstwa Funduszy
i Polityki Regionalnej. Dnia 8 marca 2023 roku Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął Szczegółowy
Opis Priorytetów (SZOP) programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Ze względu na niezależne uwarunkowania i późne pojawienie się określonych dokumentów i procedur
oraz koniecznością dostosowania projektu Strategii rozwoju ponadlokalnego Hrubieszowskiego Obszaru
Funkcjonalnego na lata 2021 – 2030 do procedur, należy dokonać zmiany harmonogramu opracowania
projektu Strategii rozwoju ponadlokalnego Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 –
2030, w tym trybu konsultacji do zaistniałych nowych ram czasowych.

Reasumując, mając na względzie poprawne przygotowanie strategii ponadlokalnej dla MOF Hrubieszów,
która następnie zostanie pozytywnie zweryfikowana przez Urząd Marszałkowski, należy przesunąć termin
realizacji zadań i przedłużyć terminu realizacji prac na Strategią ponadlokalną MOF Hrubieszów zgodnie
z załączonym zaktualizowanym harmonogramem prac.

Imię i nazwisko, stanowisko Data Podpis

Sporządził (a): PRZEMYSŁAW PODSKARBI
Naczelnik Wydziału Inwestycji
i Rozwoju

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:

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

Sprawdzono pod względem
redakcyjnym:

MONIKA PODOLAK
Sekretarz Miasta

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

MARTA WOŹNICA
Skarbnik Miasta

Zatwierdzono przez Burmistrza: MARTA MAJEWSKA
Burmistrz Miasta
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