
ZARZĄDZENIE NR 346/2020 
BURMISTRZA MIASTA HRUBIESZOWA 

z dnia 28 sierpnia 2020 r. 

w sprawie odznaki okolicznościowej - "Medal 620 lat Hrubieszowa" 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 713) 
w związku z uchwałą Nr XVIII/136/2020 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie 
ogłoszenia roku 2020 rokiem obchodów Jubileuszu 620-lecia Nadania Praw Miejskich Miastu Hrubieszów 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1.     Upamiętniając 620 rocznicę nadania Miastu Hrubieszów praw miejskich ustanawia się odznakę 
okolicznościową - "Medal 620 lat Hrubieszowa", zwaną dalej "odznaką". 

2. Odznaczone mogą być osoby, które charakteryzują się szczególnymi osiągnięciami oraz wkładem 
społecznym i zawodowym na rzecz Gminy Miejskiej Hrubieszów w kategoriach: 

1) działalności samorządowej; 

2) działalności gospodarczej; 

3) działalności społecznej; 

4) ochrony zdrowia i bezpieczeństwa; 

5) oświaty, kultury i sportu; 

6) promocji miasta. 

§ 2. 1.     Odznakę stanowi metalowy, pozłacany okrągły medal o wymiarach 70 mm na 70 mm. Na stronie 
przedniej (awersie) umieszczono jubileuszowe logo miasta w następującej postaci: herb Hrubieszowa 
(wizerunek głowy jelenia z umieszczonymi między rogami dwoma krzyżami kawalerskimi), po obu stronach 
herbu znajdują się wstęgi, a w dolnej części tekst: „620 LAT HRUBIESZOWA”. Na stronie odwrotnej 
(rewersie) umieszczono grafikę autorstwa lokalnego artysty – Pana Alfreda Przybysza, przedstawiającą 
charakterystyczną zabudowę oraz zabytki miasta Hrubieszowa. W centralnej części znajduje się Plebania 
parafii pw. św. Mikołaja w Hrubieszowie (dom, w którym urodził się Bolesław Prus), po prawej stronie 
zabytkowy Kościół pw. św. Mikołaja, po lewej stronie unikatowa Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny. 
Elementy architektoniczne okalają drzewa, a w dolnym prawym rogu grafiki umiejscowiony jest podpis autora. 

2. Wzór odznaki określa załącznik nr 1 do zarządzenia. 

§ 3. 1.     Wyróżniony odznaką otrzymuje nieodpłatnie nadaną mu odznakę wraz z dyplomem 
stwierdzającym jej nadanie. 

2. Wzór dyplomu stwierdzającego nadanie odznaki określa załącznik nr 2 do zarządzenia. 

§ 4. Odznakę nadaje Burmistrz Miasta Hrubieszowa. 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu  i Promocji. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

  
 

Burmistrz Miasta 
 
 

Marta Majewska 

Id: 3E2B0336-3413-49CA-98DC-B3355FCC7CF5. Podpisany Strona 1



 

 

Wzór odznaki okolicznościowej - "Medal 620 lat Hrubieszowa" 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 346/2020

Burmistrza Miasta Hrubieszowa

z dnia 28 sierpnia 2020 r.
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 346/2020

Burmistrza Miasta Hrubieszowa

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

Wzór dyplomu stwierdzającego nadanie odznaki
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