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SPRAWOZDANIE Z  DZIAŁALNOŚCI 

HRUBIESZOWSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI 

W HRUBIESZOWIE ZA ROK 2019. 

Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest jednostką budżetową funkcjonującą na 

podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie Nr XXX/211/2012 z dnia 20 października 

2012 r. 

Podstawową działalnością zgodnie ze statutem jest realizacja usług w zakresie kultury 

fizycznej i sportu, organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych, festynów dla społeczności 

lokalnej miasta, oraz właściwe użytkowanie, konserwacja, remonty i rozbudowa terenów 

rekreacyjnych i urządzeń sportowych. 

Stan zatrudnienia na koniec 2019 roku wynosił 13 osób w tym:  

- dyrektor - 1 etat,  

- główny księgowy - 1 etat,  

- podinspektor ds. księgowości - 1 etat, 

- podinspektor ds. administracji - 1 etat, 

- menadżer sportu – 1 etat 

- pracownik gospodarczy, sprzątaczki i obsługa baru - 8 etatów. 

W 2019 roku Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji jako jednostka budżetowa 

powołana do wykonywania zadań Gminy Miejskiej Hrubieszów w zakresie kultury fizycznej  

i sportu administrował i zarządzał terenami sportowo – rekreacyjnymi z halą sportową, barem, 

stadionem, boiskami trawiastymi treningowymi oraz płytą główną, boiskami asfaltowymi, terenami 

zielonymi, parkiem miejskim, z parkiem linowym, ścianką wspinaczkową, skateparkiem o łącznej 

powierzchni 14,72 ha. 

Planowano wydatki na 2019 r. w kwocie 1.174.770,00 zł, przy wykonaniu 1.174.347,00 zł, 

w tym:                                                                                                                                          

1. Wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń - 13 etatów wydatkowano kwotę 

694.714,00 zł co stanowi 100 % wykonania planu finansowego w tym; wypłacona jedna nagroda 

jubileuszowa 30 lat pracy – 4.464.00 zł wynagrodzenie umowa zlecenie na kwotę 8.170.28 zł  

– zatrudnienie po stażu odprawa emerytalna – 33.720.00 zł. 

 2. Wydatki na realizację zadań statutowych poniesione na utrzymanie i funkcjonowanie 

obiektów sportowych oraz organizację imprez sportowych wydatkowano kwotę 451.854,00 zł co 

stanowi 100% wykonania rocznego planu finansowego. 

3. Wydatki - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatkowano kwotę 2.169,00 zł, co 

stanowi 100% wykonania planu finansowego.  
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                                      Tabelaryczne zestawienie poniesionych wydatków  

Lp. Treść Kwota 

1. Wynagrodzenie osobowe pracowników              552.432,00 zł 

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne     39.642,00 zł                  

3. Składki na ubezpieczenie społeczne        88.362,00 zł                    

4. Składka na Fundusz Pracy  6.106,00 zł                                                                     

5. Wynagrodzenie bezosobowe 8.170,00 zł 

6. Zakup materiałów i wyposażenia              88.521,00 zł   

 - utrzymanie hali sportowej - zakup materiałów                                                    

- zakup paliwa do kosiarek kos i ciągnika                                                                

- zakup materiałów biurowych                                                                                  

- utrzymanie boisk sportowych  parku i terenów zielonych                                   

- zakup materiałów organizacja imprez/ puchary, dyplomy                                     

- zakup towaru do baru celem dalszej sprzedaży                                                      

- zakup oleju opałowego do kotłowni                                                     

- wyposażenie lodowiska  - piasek styropian                                                 

3.682,00 zł 

        11.402,00 zł 

3.090,00 zł 

14.380,00 zł 

4.044,00 zł 

5.305,000 zł 

32.070,00 zł 

      14.544.00zł  

7. Zakup środków żywności do baru 2.682.00 zł 

8. Zakup energii  42.445,00 zł 

 - energia elektryczna 

- woda (hala, obiekty) 

- zakup gazu 

37.263.00 zł 

 4.686,00 zł 

   95,00 zł 

9. Zakup usług remontowych 34.337,00 zł 

 - remont tablicy  rozdzielczej  

- renowacja boiska do gry w piłkę nożną płyta główna    

- roboty drogowo-remontowe nawierzchni przy moście                                                                  

2.081,00 zł 

 27.428.000 zł 

4.827.00 zł 

10. Zakup usług zdrowotnych 703,00 zł 

11. Zakup usług pozostałych 128.853,00 zł 

 -     odprowadzenie ścieków, neutralizacja odpadów 

-     prowizje bankowe /opłata za prowadzenie  rachunku 

-     licencja program antywirusowy, księgowy, płacowy                                                                                                                                                                                                                                                          

     15.752,00 zł 

   684,00 zł 

    940,00 zł 
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 obsługa RODO                                                                                                                                              

 przegląd kasy fiskalnej                                                                                                                                                                                           

 abonament monitoring  hali sportowej                                                                                                  

 przegląd budowlany obiektów 

 organizacja imprez (wpisowe, elektroniczny pomiar czasu) 

 przegląd ciągników  i przyczep                                                                                                                                                              

 wynajem lodowiska 

 badanie cieplej wody i wody rzecznej 

4.428,00 zł 

118,00 zł 

1.755,00 zł 

2.20400 zł 

10.170,00 zł 

2.212,00 zł 

77.888,00 zł 

4.189.00 zł 

12. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.777,00 zł 

13. Podróże służbowe krajowe 536,00 zł 

14. Różne opłaty i składki 746.00 zł 

15. Odpis na ZFŚS 17.517,00 zł 

16. Podatek od nieruchomości   91.782,00 zł 

17. Opłata na rzecz JST  40.467,00 zł 

18. Szkolenie pracowników 750,00 zł 

19 Wydatki majątkowe                    25.607,00 zł 

 - zakup kontenera biurowo-socjalnego jako zaplecze latem parku 

linowego zima lodowiska                                                                                   

25.607.00 zł 

 

 

 

 

Dochody Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hrubieszowie w okresie 

sprawozdawczym wyniosły 95.558,00 zł na plan 56.000,00 zł, co stanowi 171 % wykonania planu 

finansowego.  

Dochody zostały przekazane do budżetu samorządu terytorialnego w kwocie 95.558,00 zł. 
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Tabelaryczne zestawienie uzyskanych dochodów 

 Dochód razem  95.558,00 zł 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 

 organizacji zajęć sportowych                                                                                       

 organizacja festynu miejskiego                                                                             

 utarg z baru i sprzedaż posiłków                                                                                

 wynajem sceny i namiotów                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 organizacja ferii zimowych                                                                                          

 wynajem placu nauka jazdy                                                                                          

 wpłaty- hala kabaret                                                                                  

 wynajem pomieszczeń w hali Fitness    

 zajęcia na lodowisku 

 wpisowe biegu                                                                

2.958.00 zł 

1.605.00 zł 

13.170.00 zł 

17.468,00 zł 

2.700.00 zł 

2.264,00 zł 

1.500.00 zł 

7.786,00 zł 

53.668,00 zł 

2.434.00 zł 

                                                                                                                       

 

Realizacja planu finansowego zmierzała do wykonania następujących prac: 

1. Przeprowadzono remont pomieszczenia pryszniców przy szatniach w hali, wyłożono 

ściany glazurą, wymieniono baterie w łazienkach, pomalowano łazienki i przyległy korytarza.  

Doposażono halę sportową w płotki koordynacyjne i piłki lekarskie w ramach organizacji ferii 

zimowych. 

2. Wymieniono wyeksploatowaną rozdzielnicę elektryczną w hali w związku  

z koniecznością podłączenia oświetlenia ledowego w ramach termomodernizacji obiektu.  

3. Wykonano remont bramy wjazdowej na stadion od strony parku.  

4. Doposażono obiekt w przenośny kontener socjalny przeznaczony do obsługi parku  

linowego i lodowiska na Rynku Miejskim.  

5. Prowadzono drobne prace naprawcze na terenie parku linowego– uzupełnienie linek 

zabezpieczających, naprawa porozrywanych siatek.  

6. Przeprowadzono regenerację murawy na płycie głównej stadionu piłkarskiego po okresie 

zimowym: aeracja i wertykulacja własnym sprzętem, dawkowanie odżywek i nawozów, 

nawadnianie.  

7. Wykonywano bieżące prace remontowe i naprawcze sprzętu koszącego do utrzymania 

terenów zieleni oraz urządzeń nawadniających boisko piłkarskie.   
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8. Prowadzono prace pielęgnacyjne przy utrzymaniu terenów zieleni administrowanych 

przez HOSiR: koszenie płyty głównej boiska piłkarskiego średnio raz w tygodniu, nawadnianie 

płyty głównej przy użyciu motopompy w okresach suszy, koszenie boisk treningowych i obrzeży 

średnio raz w tygodniu, koszenie terenu parku i trawników na terenie stadionu średnio co dziesięć 

dni. 

9. Wykonano regeneracji boiska piłkarskiego na stadionie  o powierzchni 7000 m
2 
 

wykonaną przez firmę zewnętrzną specjalistycznym sprzętem:  wertykulacja płyty boiska, aeracja – 

napowietrzenie gleby,  rozwiezienie mieszanki humusowej, głębokie spulchnianie, dosiew trawy na 

całej powierzchni siewnikiem perforacyjnym, włókowanie i wczesanie mieszanki humusowej.  

10. Oczyszczono ze starej farby  i pomalowano barierki mostu przy wejściu na stadion. 

Położono nową nawierzchnię asfaltowej drogi dojazdowej do mostu przy stadionie.  

11. Wykonano nawierzchnię pod lodowisko na Rynku Miejskim w Hrubieszowie: 

załadowanie zakupionego piasku w worki i ułożenie z nich band zabezpieczających, rozsypanie  

i wyrównanie wewnątrz band piasku, zabezpieczenie nawierzchni pod lodowisko twardym 

styropianem. Codzienna obsługa lodowiska na Rynku przez pracowników HOSiR: wypożyczanie 

łyżew, oczyszczanie lodowiska, sprzątanie przyległego terenu. Od dnia otwarcia tj. 6 grudnia 2019 

r. do końca roku 2019 z lodowiska skorzystało 4000 osób.  

12. Prowadzono w okresie letnim obsługę parku linowego – z trasy parku linowego i ścianki 

wspinaczkowej w 2019 roku łącznie skorzystało 8.500 osób. 

Organizacja imprez  sportowych w 2019 r. 

1. Halowy Turniej Piłki Nożnej Seniorów o Puchar Burmistrza Miasta Hrubieszowa – eliminacje 

powiatowe do rozgrywek Zamojskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. 

2. Ogólnopolskie Zawody Modeli Szybowców Halowych Klasy F-1N zaliczane do  Pucharu Polski  

3. Turniej Piłki Nożnej Halowej roczników 2008-2009. 

4. Powiatowe eliminacje turnieju. „Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku”. 

5. Otwarte Halowe Mistrzostwa  Miasta Hrubieszowa w Lekkiej Atletyce.  

6. Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 

7. VI Cross Konstytucji 3 Maja. 

8. Burmistrz dzieciom „Dzień Dziecka na skateparku”. 

9. Festyn miejski. 

9. Turniej Piłki Nożnej Oldbojów 30+ 

11.  XIV Międzynarodowy Turniej w Podnoszeniu Ciężarów Euro-Bug. 

12. Młodzieżowy Mityng LOZLA. 

13. Festiwal Sztafet - Sztafetowe Biegi Przełajowe 
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14. Biegamy Razem w Dniu Niepodległości 

15. Halowy turniej piłki nożnej dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych. 

Pozostałe imprezy: zlecone - przygotowania obiektów 

1. Rejonowe Mistrzostwa Udzielania Pierwszej Pomocy PCK 

2. Mistrzostwa 2PR w halowej piłce nożnej 

3. Powiatowe Igrzyska SZS w czwórboju lekkoatletycznym 

4. Gimnazjada Szkolnego Związku Sportowego (SZS), Szkolna Drużynowa Liga LA  

5. Turniej Piłki Nożnej „Prywaciarza”  

6. XIX Raciborski Rajd Rowerowy Środowisk Trzeźwościowych Dookoła Polski im. Jana Pawła  

7. V Turnieju Służb Mundurowych w Piłce Nożnej im. Kpr. mgr Wojciecha Kowalczuka  

8. I Bieg Leśmianowski "Listtowie. Siódemka w Hrubieszowie"  

9. Liga Lekkoatletyczna – Licealiada  

10. Młodzi dla PCK na 100 lat 

11. Turniej Finałowy Mistrzostw Województwa Lubelskiego PSP w Halowej Piłce Nożnej 

12. XXXII Otwarty Halowy Turniej "Kto lepszy" oraz XX Halowy Mini Turniej "Kto lepszy" 

13. Stworzenie aktywnej ścieżki edukacyjnej dla dzieci na boiskach asfaltowych.  

14. Przygotowanie płyty głównej boiska oraz boisk bocznych na mecze piłki nożnej: 

- dla drużyny seniorów – 16 meczów ligowych + 2 mecze pucharowe 

- dla drużyn młodzieżowych – 28 meczów ligowych oraz 5 turniejów 

15. Udostępnienie obiektów na rajdy i czasówki dla Stowarzyszenia Hrubieszów na Rowerach 

z cyklu Grand Prix i Święto Roweru Miasta Hrubieszowa - jazda z nawrotami.  

 

 

 

Opracował dnia 5.05.2020r. 

Marek Watras  


