
ZARZĄDZENIE NR 287/2020 
BURMISTRZA MIASTA HRUBIESZOWA 

z dnia 12 maja 2020 r. 

w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza Miasta Hrubieszowa ds. Młodzieży 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 
w związku z art. 14 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Hrubieszów stanowiącego załącznik do 
Zarządzenia nr 116/2019 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie nadania 
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Hrubieszów, zmienionego Zarządzeniem Nr 223/2020 z dnia 
14 stycznia 2020 r. i zarządzeniem Nr 272/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r. zarządza się, co następuje: 

§ 1. Powołuje się Małgorzatę Pitus na Pełnomocnika Burmistrza Miasta Hrubieszowa ds. Młodzieży, 
zwanego dalej "Pełnomocnikiem ds. Młodzieży". 

§ 2. Do zadań Pełnomocnika ds. Młodzieży należy: 

1) współpraca z Młodzieżową Radą Miejską i jej koordynatorem; 

2) inicjowanie działań kierowanych do młodzieży na terenie Hrubieszowa; 

3) współdziałanie przy tworzeniu i realizacji miejskich programów dotyczących młodzieży; 

4) inicjowanie rozwiązań mających na celu tworzenie dobrych warunków do współpracy organów Gminy 
Miejskiej Hrubieszów z młodzieżą, a także zwiększanie udziału młodzieży w procesach związanych 
z rozwojem miasta; 

5) wsparcie działań realizowanych w zakresie promocji Miasta Hrubieszów jako miejsca atrakcyjnego dla 
ludzi młodych; 

6) współpraca z przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami młodzieżowymi, 
organizacjami i samorządami uczniowskimi, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, w tym 
grupami nieformalnymi, w zakresie dotyczącym rozwoju miasta Hrubieszów jako miejsca przyjaznego dla 
młodzieży; 

7) współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta i jednostkami organizacyjnymi miasta 
Hrubieszów w zakresie spraw dotyczących młodzieży; 

8) reprezentowanie Burmistrza Miasta podczas wydarzeń związanych z realizacją polityki młodzieżowej, 
a także wydarzeń organizowanych przez środowiska młodzieżowe lub skierowanych do młodych ludzi, 
w zakresie uzgodnionym z Burmistrzem; 

9) przedstawianie Burmistrzowi Miasta i Radzie Miejskiej inicjatyw zgłaszanych przez młodzież. 

§ 3. 1.    Pełnomocnik ds. Młodzieży pełni swoją funkcję społecznie. 

2. Obsługę organizacyjno - techniczną Pełnomocnika ds. Młodzieży zapewnia samodzielne stanowisko ds. 
społecznych w Urzędzie. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

  
 

Burmistrz Miasta 
 
 

Marta Majewska 
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