
ZARZĄDZENIE NR 270/2020 
BURMISTRZA MIASTA HRUBIESZOWA 

z dnia 7 kwietnia 2020 r. 

w sprawie odstąpienia od realizacji organizowanych lub współorganizowanych oraz finansowanych lub 
współfinansowanych przez Gminę Miejską Hrubieszów imprez i przedsięwzięć kulturalnych, 

sportowych, rekreacyjnych lub uroczystości związanych z obchodami świąt państwowych i lokalnych 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 oraz 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. W celu zapobiegania zagrożeniu zdrowia lub życia mieszkańców miasta Hrubieszów w związku 
z występującym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanie epidemii, odstępuje się od realizacji wszystkich 
planowanych w okresie od 7 kwietnia do 30 czerwca 2020 r., organizowanych lub współorganizowanych oraz 
finansowanych lub współfinansowanych przez Gminę Miejską Hrubieszów imprez i przedsięwzięć 
kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych lub uroczystości związanych z obchodami świąt państwowych 
i lokalnych, które są objęte ograniczeniami, zakazami i nakazami wprowadzonymi przepisami rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 566). 

2. Wskazany w ust. 1 okres odstąpienia od realizacji imprez, przedsięwzięć lub uroczystości może ulec 
zmianie w drodze odrębnego zarządzenia, w zależności od sytuacji epidemiologicznej oraz czasu 
obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ustanowionych przepisami szczególnymi ograniczeń, 
nakazów i zakazów. 

3. Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Hrubieszów oraz kierownicy i dyrektorzy 
jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Hrubieszów zobowiązani są: 

1) wstrzymać wszystkie czynności służące zawarciu umów w związku z planowaną uprzednio organizacją lub 
współorganizacją oraz finansowaniem lub współfinansowaniem przez Gminę Miejską Hrubieszów imprez, 
przedsięwzięć lub uroczystości wymienionych w ust. 1; 

2) wykonać niezbędne czynności służące rozwiązaniu lub właściwemu przekształceniu umów zawartych do 
dnia 7 kwietnia 2020 r. w związku z planowaną uprzednio organizacją lub współorganizacją oraz 
finansowaniem lub współfinansowaniem przez Gminę Miejską Hrubieszów imprez, przedsięwzięć lub 
uroczystości wymienionych w ust. 1; 

3) powiadomić uczestników imprez, przedsięwzięć lub uroczystości wymienionych w ust. 1, w sposób 
przyjęty dla danego rodzaju działalności, o odstąpieniu od ich realizacji, z podaniem przyczyn tego 
odstąpienia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta 
Hrubieszów oraz kierownikom i dyrektorom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Hrubieszów. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie podmiotowej Urzędu 
Miasta Hrubieszów w Biuletynie Informacji Publicznej. 
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