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Protokół Nr:  RM.0002.12.2020.JP 

 

Nazwa sesji: XXIX Sesja Rady Miejskiej 

Data sesji: 30.12.2020 

Numer sesji: RM.0002.12.2020.JP 

Miejsce w którym odbyła się sesja: Hrubieszowski Dom Kultury, ul. 3 Maja 7 

Godzina rozpoczęcia: 10:00 

Godzina zakończenia: 14:34 

Lista radnych obecnych na sesji: 

1. Iwona Świstowska 

2. Artur Danilczuk 

3. Marian Cisło 

4. Anna Naja 

5. Ryszard Wiech 

6. Zbigniew Lebiedowicz 

7. Czesława Nowak 

8. Barbara Wierzchowska 

9. Leszek Tarnawski 

10. Wiesław Bańka 

11. Jan Szulakiewicz 

12. Andrzej Guz 

13. Danuta Kowalska 

14. Józef Bojarczuk 

Oprócz radnych na sesji obecni byli: Burmistrz Miasta Marta Majewska, Zastępca 

Burmistrza Paweł Wojciechowski, Sekretarz Miasta Monika Podolak, Skarbnik Miasta Marta 

Woźnica, Radca Prawy Mariola Sadowska, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju 

Przemysław Podskarbi, Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego 

Agnieszka Wróblewska, Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Środowiska Barbara Budzyńska oraz mieszkańcy. 

Lista przerw w trakcie obrad 

Czas rozpoczęcia Czas zakończenia 

11:18:50 11:32:29 

13:43:44 14:01:52 
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1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

Otwarcia XXIX sesji Rady Miejskiej w Hrubieszowie dokonała Przewodniczący Rady 

Miejskiej Anna Naja, która na podstawie listy obecności (w załączeniu) stwierdziła 

prawomocność obrad oraz powitała zebranych.  

Poinformowała ponadto, że w związku z obowiązującym stanem pandemii obrady są 

prowadzone w ścisłym reżimie sanitarnym, a liczba osób uczestniczących w obradach została 

ograniczona do minimum koniecznego do procedowania uchwał oraz że ze względu na 

sytuację epidemiologiczną zrezygnowano z uroczystego przebiegu sesji. 

Przypomniała również, że obrady są transmitowane i można śledzić je przez internet,   

że obowiązują przepisy RODO czyli o ochronie danych osobowych oraz o konieczności 

zachowania niezbędnych środków ostrożności, w tym o zakładaniu rękawiczek podczas 

korzystania z mównicy. 

 Stwierdziła, że miniony rok był bardzo trudny, a dwa lata kadencji były czasem 

wytężonej pracy i sukcesów podkreślając, że Rada od początku pracuje zgodnie bez 

podziałów na frakcje czy opcje polityczne.  

Zwróciła uwagę, że dzięki dobrej współpracy Rady z Burmistrz Martą Majewską oraz 

pracownikami Urzędu Miasta Hrubieszów rozwija się i pięknieje a samorząd nie czeka na 

sprzyjające warunki ale wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i ich potrzebom 

począwszy od najmłodszych, poprzez młodzież, dorosłych, jak również osoby starsze 

potrzebujące wsparcia, by nie czuli się bezsilni i osamotnieni. Podkreśliła, że jest dumna  

z tego jak wiele przedsięwzięć udało się zrealizować w tak krótkim czasie i jak wiele 

zapoczątkować, co będzie owocowało w przyszłości.  

Złożyła także życzenia wszystkiego najlepszego na nowy rok wszystkim radnym, 

władzom miasta, pracownikom urzędu i wszystkich jednostek organizacyjnych oraz 

mieszkańcom.   

Następnie głos zabrała Burmistrz M. Majewska, która podsumowała miniony rok 

podkreślając, że pomimo pandemii miejskie inwestycje są kontynuowane zgodnie z planem. 

Przypomniała o uzyskaniu przez miasto zewnętrznych dofinansowań, w tym ponad  

5 milionów zł ze środków Funduszu Inwestycji Samorządowych, 2,5 miliona zł z rezerwy 

Premiera na budowę krytej pływalni i blisko dwa milionów złotych do budowy sali 

gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1.  

Podziękowała Wicepremierowi Jackowi Sasinowi za pomoc i wsparcie w uzyskaniu 

tych funduszy podkreślając, że te dodatkowe środki znacząco wpłynęły na utrzymaniu tempa 

inwestycji i stabilnie pozwolą pracować w roku przyszłym.      
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Podziękowała także radnym, pracownikom urzędu i jednostek organizacyjnych oraz 

organizacjom pozarządowym za dobrą współpracę. Poinformowała ponadto o wysokości 

uszczuplenia wpływów do budżetu miasta wynikających z epidemii koronawirusa oraz 

wydatkach poniesionych na walkę z pandemią. Złożyła także życzenia radnym  

i mieszkańcom żeby nowy 2021 rok był lepszy od tego który zamykamy, pomyślności, 

samych dobrych dni, sukcesów w życiu prywatnym jak i zawodowym oraz udanych 

przedsięwzięć, a przede wszystkim zdrowia.  

2. Przyjęcie porządku obrad 

Przewodniczący A. Naja zapytała zebranych czy mają uwagi do zaproponowanego 

porządku obrad, a wobec ich braku stwierdziła przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Naja zapytała radnych czy mają uwagi do 

protokołu  z XXVIII sesji, a wobec ich braku zarządziła imienne głosowanie, w którym 

protokół został przyjęty jednogłośnie. 

Odpowiedź Ilość głosów Procent głosów 

Jestem za 14 100,00% 

Jestem przeciw 0 0,00% 

Wstrzymuje się 0 0,00% 

 

Radny Oddany głos 

Iwona Świstowska Jestem za 

Marian Cisło Jestem za 

Jan Szulakiewicz Jestem za 

Barbara Wierzchowska Jestem za 

Czesława Nowak Jestem za 

Leszek Tarnawski Jestem za 

Artur Danilczuk Jestem za 

Zbigniew Lebiedowicz Jestem za 

Wiesław Bańka Jestem za 

Danuta Kowalska Jestem za 

Anna Naja Jestem za 

Ryszard Wiech Jestem za 

Andrzej Guz Jestem za 

Józef Bojarczuk Jestem za 
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4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Miejskiego programu profilaktyki, 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2021 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Burmistrz M. Majewska, która 

przedstawiła ponadto pozytywne opinie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Hrubieszowie.   

Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta radny J. Bojarczuk 

przedstawił pozytywną opinię Komisji w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej, Spraw Społecznych, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa radny J. Szulakiewicz przedstawił pozytywną opinię Komisji  

w sprawie projektu uchwały. 

Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący A. Naja zamknęła ją i zarządziła 

imienne głosowanie, w którym uchwała została przyjęta jednogłośnie.  

Odpowiedź Ilość głosów Procent głosów 

Jestem za 14 100,00% 

Jestem przeciw 0 0,00% 

Wstrzymuje się 0 0,00% 

 

Radny Oddany głos 

Jan Szulakiewicz Jestem za 

Marian Cisło Jestem za 

Wiesław Bańka Jestem za 

Danuta Kowalska Jestem za 

Iwona Świstowska Jestem za 

Leszek Tarnawski Jestem za 

Andrzej Guz Jestem za 

Zbigniew Lebiedowicz Jestem za 

Artur Danilczuk Jestem za 

Barbara Wierzchowska Jestem za 

Anna Naja Jestem za 

Józef Bojarczuk Jestem za 

Ryszard Wiech Jestem za 

Czesława Nowak Jestem za 
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5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały 

budżetowej na rok 2020 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Skarbnik M. Woźnica. 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta radny J. Bojarczuk 

przedstawił pozytywną opinię Komisji w sprawie projektu uchwały. 

Osoby proszące o głos 

Marta Woźnica 

Ryszard Wiech 

Paweł Wojciechowski 

Leszek Tarnawski 

W dyskusji radny R. Wiech zwrócił uwagę na niższe niż planowano wykorzystanie 

środków na budowę krytej pływalni, Hrubieszowskiego Centrum Dziedzictwa i miejsca 

rekreacji przy ul. Ciesielczuka oraz na wzrost kosztów tych inwestycji oraz planowanej 

budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 i zapytał czym jest to 

spowodowane.  

W odpowiedzi Skarbnik M. Woźnica poinformowała o wysokości wydatków na 

inwestycje w 2020 roku dodając, że koszty inwestycji to nie tylko kwota wynikająca  

z umowy z wykonawcą, ale również wszelkie inne koszty dotyczące tej inwestycji, a więc 

także dokumentacja techniczna, projektowa, koszty nadzoru i wszelkie inne, koszty promocji, 

które dotyczą danej inwestycji. 

 W uzupełnieniu Zastępca Burmistrza P. Wojciechowski powiedział, że jeśli chodzi  

o budowę krytej pływalni to oprócz kwoty wynikającej z umowy z wykonawca obejmują one 

m.in. koszty przyłącza energetycznego, w tym dokumentacji, koszty nadzoru i aranżacji 

wnętrza. Dodał, że całkowity koszt inwestycji rozłożony jest na lata 2019-22.  

 Natomiast w przypadku HCD projekt zawiera tak zwany projekt miękki, który będzie 

realizowany po zakończeniu rzeczowym i to jest około chyba 3 mln zł, co się pokrywa  

z całkowitą kwotą realizacji, 

     Jeśli chodzi o miejsce rekreacji przy ul. Ciesielczuka, 70 000 zł to jest wartość 

dotacji, natomiast wartość całkowita to jest 110 000 zł. Wzrost kosztu budowy sali 

gimnastycznej przy SP nr 1 wynika natomiast z aktualizacji kosztorysu. 

Radny L. Tarnawski zwrócił się z wnioskiem do Przewodniczącej Rady  

o dopilnowanie, żeby dyskusja toczona była merytorycznie, ponieważ prowadzona jest nie na 

temat bowiem w zmianach w budżecie nie ma nic na temat HCD i basenu. 
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Wobec braku innych  głosów w dyskusji Przewodniczący A. Naja zamknęła ją  

i zarządziła imienne głosowanie, w którym uchwała została przyjęta przy jednym głosie 

przeciwnym.  

Odpowiedź Ilość głosów Procent głosów 

Jestem za 13 92,86% 

Jestem przeciw 1 7,14% 

Wstrzymuje się 0 0,00% 

 

Radny Oddany głos 

Barbara Wierzchowska Jestem za 

Józef Bojarczuk Jestem za 

Danuta Kowalska Jestem za 

Anna Naja Jestem za 

Wiesław Bańka Jestem za 

Artur Danilczuk Jestem za 

Jan Szulakiewicz Jestem za 

Zbigniew Lebiedowicz Jestem za 

Leszek Tarnawski Jestem za 

Marian Cisło Jestem za 

Ryszard Wiech Jestem przeciw 

Andrzej Guz Jestem za 

Iwona Świstowska Jestem za 

Czesława Nowak Jestem za 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej na lata 2020 - 2034 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Skarbnik M. Woźnica. 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta radny J. Bojarczuk 

przedstawił pozytywną opinię Komisji w sprawie projektu uchwały. 

Osoby proszące o głos 

Ryszard Wiech 

Paweł Wojciechowski 

Marta Woźnica 
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Marta Majewska 

Ryszard Wiech 

W dyskusji radny R. Wiech stwierdził, że wieloletnia prognoza finansowej na lata 

2020 - 2034 zdezaktualizowała się na minus w wynagrodzeniach oraz na plus w zadłużeniu. 

Dodał, że zależy mu na tym, żeby inwestycje zostały wykonane w terminie oraz że cieszy się 

z uzyskanych środków zewnętrznych, a także, że niepokoi go niewykonanie zaplanowanych 

wydatków na pływalnię i HCD. Zapytał także czy została już podpisana umowa na budowę 

wewnętrznej dogi dojazdowej do pływalni.   

Burmistrz M. Majewska zwróciła się do radnego, żeby w kwestii wynagrodzeń zadał 

pytanie albo postawił tezę, a nie rzucał jakieś hasła.  

Poinformowała także, że umowa z wykonawcą na wykonanie drogi dojazdowej do 

pływalni nie została podpisana, ponieważ najpierw muszą być zabezpieczone na ten cel środki 

finansowe w uchwale budżetowej na 2021 rok, a następnie rozstrzygnięty przetarg.  

Skarbnik M. Woźnica zwróciła uwagę, że procedowana uchwała ma zapis mówiący, 

że uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2034 tarci moc w dniu  

1 stycznia.  

Zastępca Burmistrza P. Wojciechowski przypomniał, że wykonawca pływalni 

kilkukrotnie zwracał się z propozycją ukończenia inwestycji przed terminem, jesienią 2021 r. 

oraz, że aneksowanie umowy z wykonawcą HCD wynika z pojawienia się nieprzewidzianych 

problemów związanych z faktem, że jest to budynek zabytkowy. Natomiast droga dojazdowa 

do pływalni będzie budowana kiedy inwestycja będzie się zbliżała do końca. 

Radny R. Wiech zauważył, że w projekcie uchwały budowa drogi dojazdowej do 

pływalni zaplanowana jest na lata 2020-21. Dodał, że jako radny ma prawo zadawać pytania  

i przypomniał, że był przeciwny budowie takiego basenu, ale ponieważ została podjęta 

stosowna uchwała należy robić wszystko, żeby inwestycja została zrealizowana w terminie.    

Przewodniczący A. Naja zauważyła, że radny na każdej sesji zadaje te same pytania  

o inwestycje i otrzymuje te same odpowiedzi. 

Burmistrz M. Majewska zachęciła radnego do korzystania ze swoich uprawnień.  

 Wobec braku innych głosów w dyskusji Przewodniczący A. Naja zamknęła ją  

i zarządziła imienne głosowanie, w którym uchwała została przyjęta przy jednym głosie 

przeciwnym.  
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Odpowiedź Ilość głosów Procent głosów 

Jestem za 13 92,86% 

Jestem przeciw 1 7,14% 

Wstrzymuje się 0 0,00% 

 

Radny Oddany głos 

Artur Danilczuk Jestem za 

Andrzej Guz Jestem za 

Wiesław Bańka Jestem za 

Ryszard Wiech Jestem przeciw 

Jan Szulakiewicz Jestem za 

Iwona Świstowska Jestem za 

Danuta Kowalska Jestem za 

Barbara Wierzchowska Jestem za 

Anna Naja Jestem za 

Leszek Tarnawski Jestem za 

Zbigniew Lebiedowicz Jestem za 

Czesława Nowak Jestem za 

Marian Cisło Jestem za 

Józef Bojarczuk Jestem za 

Po zakończeniu głosowania Przewodniczący A. Naja zarządziła 10-minutowa przerwę 

w obradach. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 

lata 2021-2034 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Skarbnik M. Woźnica. 

Przedstawiła ponadto pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie 

projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta radny J. Bojarczuk 

przedstawił pozytywną opinię Komisji w sprawie projektu uchwały. 

Osoby proszące o głos 

Ryszard Wiech 

Marta Woźnica 

Marta Majewska 
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W dyskusji radny R. Wiech zapytał czy w objaśnieniach na stronie 3 nie wkradł się 

błąd. Skarbnik M. Woźnica odpowiedziała, że nie. 

 Radny R. Wiech stwierdził, że Regionalna Izba Obrachunkowa w swojej opinii 

twierdzi, że te zapisy dotyczące dochodów i wydatków bieżących są nieprecyzyjne i trzeba 

byłoby je bardziej uwiarygodnić. 

Zapytał także czy jest zawarte porozumienie na przebudowę części ulicy Żeromskiego 

polegające na budowie miejsc parkingowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 844 Chełm-

Hrubieszów-Witków-Dołhobyczów-granica Państwa. Zauważył, że w poprzednim wpf-ie na 

rok 2021 była przewidziana niższa kwota wydatków na krytą pływalnię. 

Skarbnik M. Woźnica poinformowała, że jeżeli chodzi o kwotę pięciu i pół miliona 

zawartą w objaśnieniu, dla jasności i przebiegu procedowania tejże uchwały, objaśnienia w tej 

części gdzie znajduje się kwota pięć i pół miliona jest to pierwotna wersja projektu uchwały  

z 13 listopada, natomiast zmiany dotyczące zmniejszenia planowanego zaciągania kredytów, 

czyli przychodu z tytułu zaciągania kredytów radni otrzymali 11 grudnia, i wtedy te zmiany 

zostały wprowadzone. Dla jasności zmian przeprowadzonych w momencie procedowania 

przykazania radnym pierwszej wersji WPF-u nie zmieniano jako objaśnień całości, aby było 

uwidocznione jakie zmiany zostały naniesione w autopoprawkach. 

Burmistrz M. Majewska stwierdziła, że w opinii RIO nie ma  zapisów, które mówią  

o tym aby jakiekolwiek zapisy miały być uwiarygodnione, co sugerowałoby, że obecne 

wiarygodnymi nie są. 

Poinformowała także, że został złożony wniosek o dofinansowanie budowy 

parkingów przy ulicy Żeromskiego przez samorząd województwa lubelskiego.  

Radny R. Wiech odczytał fragment opinii RIO. 

Burmistrz M. Majewska zauważyła, że nie ma tam zapisów o uwiarygodnieniu, 

których radny użył poddając w wątpliwość zapisy budżetu. 

Wobec braku innych głosów w dyskusji Przewodniczący A. Naja zamknęła ją  

i zarządziła imienne głosowanie, w którym uchwała została przyjęta przy jednym głosie 

przeciwnym. 

Odpowiedź Ilość głosów Procent głosów 

Jestem za 13 92,86% 

Jestem przeciw 1 7,14% 

Wstrzymuje się 0 0,00% 

 

 



Projekt 

10 
 

Radny Oddany głos 

Wiesław Bańka Jestem za 

Czesława Nowak Jestem za 

Zbigniew Lebiedowicz Jestem za 

Iwona Świstowska Jestem za 

Anna Naja Jestem za 

Andrzej Guz Jestem za 

Leszek Tarnawski Jestem za 

Artur Danilczuk Jestem za 

Barbara Wierzchowska Jestem za 

Danuta Kowalska Jestem za 

Józef Bojarczuk Jestem za 

Jan Szulakiewicz Jestem za 

Marian Cisło Jestem za 

Ryszard Wiech Jestem przeciw 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 

Burmistrz M. Majewska przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 

Przedstawiła również szacunkowe straty w wysokości około 3 milionów złotych które 

poniósł budżet miasta z powodu pandemii koronawirusa oraz koszty poniesione na walkę  

z epidemią.    

Scharakteryzowała ponadto najważniejsze inwestycje, które będą realizowane w 2021 

roku, podkreślając, że są one realizowane zgodnie z przyjętymi harmonogramami. 

Poinformowała także o złożonych wnioskach o uzyskanie dofinansowania 

zewnętrznego do miejskich inwestycji. Zachęciła radnych do głosowania za budżetem.   

Skarbnik M. Woźnica przedstawiła dane kwotowe zawarte w projekcie uchwały,  

a także pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu uchwały oraz 

pozytywną opinię RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu.  

Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta radny J. Bojarczuk 

przedstawił pozytywną opinię Komisji w sprawie projektu uchwały. 

Osoby proszące o głos 

Marta Woźnica 

Marian Cisło 

Paweł Wojciechowski 
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Ryszard Wiech 

Barbara Wierzchowska 

Danuta Kowalska 

Marta Majewska 

Leszek Tarnawski 

Ryszard Wiech 

W dyskusji radny R. Wiech stwierdził, że ma krytyczne spojrzenie na budżet na 2021 

rok ponieważ będzie on potrzebował kolejnych zobowiązań finansowych, dodając, że nie 

poradzimy sobie w roku 2021 bez kolejnych zobowiązań i bez pożyczek nie jesteśmy w stanie 

funkcjonować, ponieważ tyle zostało rozpoczętych inwestycji, które niestety muszą być 

kontynuowane. Zauważył, że dokładamy do oświaty około 10,5 mln zł. Zauważył też, że 

przydałyby się inwestycje w zaniedbaną kanalizację deszczową, co obniżyłoby koszty 

kanalizacji ściekowej. Zapytał także, czy w wyniku audytu wynik ZEC-u będzie lepszy.      

Radny L. Tarnawski stwierdził, że subwencja oświatowa w żadnym samorządzie nie 

pokrywa całości kosztów funkcjonowania oświaty, a my nie dopłacamy do oświaty, tylko 

utrzymujemy administrację, utrzymujemy budynki, nasz majątek. Przypomniał również, że 

utrzymanie kanalizacji deszczowej należy do zarządców dróg i nie ma ona nic wspólnego  

z kanalizacją ściekową. Dodał, że ambitny budżet będzie służył mieszkańcom.  

Radny M. Cisło powiedział, że radny Wiech nie bierze udziału w realizacji inwestycji, 

w realizacji budżetu miasta dlatego, że on jest przeciwny i głosuje zawsze jako osoba 

przeciwna. Dodał, że merytoryczne wystąpienie powinno zawierać propozycje wykreślenia  

z budżetu jednych pozycji i wprowadzenia innych.     

Radna B. Wierzchowska stwierdziła, że cieszy jś ten budżet z powodu kontynuowania  

rozpoczętych inwestycji oraz rozpoczęcia nowych, w tym planów utworzenia tak potrzebnego 

żłobka miejskiego oraz cmentarza komunalnego.   

Burmistrz M. Majewska stwierdziła, że będzie dementować błędne informacje 

przedstawiane opinii publicznej przez radnego R. Wiecha.  

Poinformowała, że plan kredytów i obligacji jest stały i niezmienny i nic w tym 

zakresie się nie zmieniło, podkreślając że w 2021 roku jest on najniższy od 2018 roku. 

Przypomniała, że zaciągane zobowiązania służą zapewnieniu wkładu przy realizacji 

inwestycji dofinansowanych ze środków zewnętrznych.  

Zauważyła także, że radny R. Wiech, wbrew temu co mówi, jest przeciwny 

inwestycjom. Odnosząc się do dopłacania do oświaty zwróciła uwagę, że jest to prze 

wszystkim inwestycja w młodzież.  
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Zapytała także radnego R. Wiecha, czy mówiąc o dopłacaniu do oświaty sugeruje 

zwalnianie z pracy nauczycieli. Poinformowała również, że zleciła inwentaryzację oraz 

oszacowanie kosztów remontu kanalizacji deszczowej, która była zaniedbywana przez lata. 

Przypomniała, że celem audytu w ZEC-u jest zmiana jego archaicznej formy 

funkcjonowania jaką jest zakład budżetowy, co nie pozwala na inwestowanie i pozyskiwanie 

środków zewnętrznych na rozwój sieci ciepłowniczej i modernizację.     

Zastępca Burmistrza P. Wojciechowski powiedział, że sytuacja ZEC-u jest niestabilna 

m.in. z powodu zakontraktowania niekorzystnych cen gazu, czego konsekwencje ponoszą 

mieszkańcy. Dodał, że audyt obejmuje nie tylko finanse, strukturę organizacyjną ale również 

rekomendacje co do rozbudowy sieci, usprawnienia funkcjonowania zakładu i jego 

przekształcenie. Zwrócił także uwagę, że samorządy które się nie zadłużają zazwyczaj nie 

inwestują.  

Radny R. Wiech zarzucił Burmistrz M. Majewskiej nadużycie i skłócanie radnego ze 

środowiskiem nauczycielskim w kontekście jego słów o dopłacaniu do oświaty, ponieważ, jak 

stwierdził, podczas posiedzenia Komisji Budżetu powiedział, żeby w przypadku odjeść 

nauczycieli na emerytury zatrudniać nauczycieli z tych szkół, w których jest za mało etatów, 

a nie żeby ich zwalniać. 

Radna D. Kowalska powiedziała, że jest bardzo zadowolona z ambitnego budżetu na 

przyszły rok. Dodała, że cieszy się, że jest w nim ujęta sala gimnastyczna przy SP nr 1, 

ponieważ jest to inwestycja wyczekiwana od kilkunastu lat oraz kryta pływalnia i wiele dróg. 

Wobec braku innych głosów w dyskusji Przewodniczący A. Naja zamknęła ją  

i zarządziła imienne głosowanie, w którym uchwała została przyjęta przy jednym głosie 

przeciwnym. 

Odpowiedź Ilość głosów Procent głosów 

Jestem za 13 92,86% 

Jestem przeciw 1 7,14% 

Wstrzymuje się 0 0,00% 

 

Radny Oddany głos 

Anna Naja Jestem za 

Ryszard Wiech Jestem przeciw 

Marian Cisło Jestem za 

Czesława Nowak Jestem za 
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Leszek Tarnawski Jestem za 

Wiesław Bańka Jestem za 

Józef Bojarczuk Jestem za 

Andrzej Guz Jestem za 

Danuta Kowalska Jestem za 

Zbigniew Lebiedowicz Jestem za 

Barbara Wierzchowska Jestem za 

Artur Danilczuk Jestem za 

Jan Szulakiewicz Jestem za 

Iwona Świstowska Jestem za 

Po zakończeniu glosowania głos zabrała Burmistrz M. Majewska, która podziękowała 

wszystkim radnym, którzy oddali głos za uchwaleniem budżetu na rok 2021 podkreślając, że 

jest to wyraz zbiorowej odpowiedzialności za miasto. Dodała, że jest to budżet przemyślany, 

bezpieczny, odpowiedzialny i dobry dla miasta.  

Podkreśliła, że nie dziękuje radnemu R. Wiechowi ponieważ jego każdorazowy głos 

w dyskusji był krytykanctwem, nieudolną próbą mentorowania, moralizatorstwem, 

rezonerstwem i niezbyt udaną próbą zaistnienia poprzez populistyczne, najczęściej 

wprowadzające w błąd opinię publiczną twierdzenia, które nie miały odzwierciedlenia  

w stanie faktycznym. Zwróciła uwagę, że radny jest głównym i jedynym przeciwnikiem 

rozwoju miasta i de facto wszystkich prorozwojowych uchwał podejmowanych przez Radę. 

Dodała, że jej intencją jest i będzie pokazywanie mieszkańcom prawdy w jaki sposób 

radny nie dba o ich interesy, będąc bezargumentowym  oponentem. 

Wymieniła ponadto najważniejsze inwestycje czekające miasto w latach następnych, 

w tym m.in. budowę zalewu, północnej obwodnicy miasta, tężni, Domu Opieki Dziennej 

Seniora, rozbudowę infrastruktury HOSiR-u i skate-parku podkreślając, że do ich realizacji 

niezbędne będzie uzyskanie środków zewnętrznych. 

Po wystąpieniu Burmistrz M. Majewskiej Przewodniczący A. Naja zarządziła  

15-minutowa przerwę w obradach.  

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic 

aglomeracji Hrubieszów 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Zastępca Naczelnika Wydziału 

Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Barbara Budzyńska. 
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Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta radny J. Bojarczuk 

przedstawił pozytywną opinię Komisji w sprawie projektu uchwały. 

Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący A. Naja zamknęła ją i zarządziła 

imienne głosowanie, w którym uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Odpowiedź Ilość głosów Procent głosów 

Jestem za 12 100,00% 

Jestem przeciw 0 0,00% 

Wstrzymuje się 0 0,00% 

 

Radny Oddany głos 

Czesława Nowak Jestem za 

Józef Bojarczuk Jestem za 

Wiesław Bańka Jestem za 

Artur Danilczuk Jestem za 

Anna Naja Jestem za 

Barbara Wierzchowska Jestem za 

Iwona Świstowska Jestem za 

Jan Szulakiewicz Jestem za 

Marian Cisło Jestem za 

Ryszard Wiech Jestem za 

Leszek Tarnawski Jestem za 

Andrzej Guz Jestem za 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Zastępca Naczelnika Wydziału 

Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Barbara Budzyńska.  

 Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta radny J. Bojarczuk 

przedstawił pozytywną opinię Komisji w sprawie projektu uchwały. 

Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący A. Naja zamknęła ją i zarządziła 

imienne głosowanie, w którym uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Odpowiedź Ilość głosów Procent głosów 

Jestem za 12 100,00% 

Jestem przeciw 0 0,00% 
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Wstrzymuje się 0 0,00% 

 

Radny Oddany głos 

Wiesław Bańka Jestem za 

Iwona Świstowska Jestem za 

Artur Danilczuk Jestem za 

Marian Cisło Jestem za 

Ryszard Wiech Jestem za 

Jan Szulakiewicz Jestem za 

Barbara Wierzchowska Jestem za 

Józef Bojarczuk Jestem za 

Leszek Tarnawski Jestem za 

Czesława Nowak Jestem za 

Andrzej Guz Jestem za 

Anna Naja Jestem za 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Miejskiej Hrubieszów" 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła  Zastępca Naczelnika Wydziału 

Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Barbara Budzyńska. 

Przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej, Spraw Społecznych, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa radny J. Szulakiewicz przedstawił pozytywną opinię Komisji  

w sprawie projektu uchwały. 

Osoby proszące o głos 

Marian Cisło 

Marta Majewska 

Ryszard Wiech 

W dyskusji radny M. Cisło podziękował autorom Programu za jego szczegółowe oraz 

bogate w treści opracowanie.  

Radny R. Wiech stwierdził, że w Programie zabrakło informacji o drogach gminnych 

oraz, że jeśli chodzi o geologię to sprawa ujęta jest powierzchownie. Dodał, że znalazł 

informację Górnośląskiego Instytutu Geologicznego, że spółka Lubelski Węgiel Bogdanka 

planuje odwierty w rejonie Tomaszowa, Hrubieszowa a także, że obszar perspektywiczny 
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Hrubieszów-Korczmin przylegający do granicy państwa posiada zasoby węgla na około 2 

miliardy ton.  

Naczelnik B. Budzyńska odpowiedziała, że miasto nie otrzymało informacji  

o planowanych odwiertach. Poinformowała także, że Program Ochrony Środowiska 

wykonała, firma Eko-Precyzja przy współpracy pracowników Urzędu Miasta. 

Burmistrz M. Majewska uzupełniła, że Program powstał dzięki zaangażowaniu, pracy 

i wiedzy Naczelnik B. Budzyńskiej i pracowników Wydziału. 

Wobec braku innych głosów w dyskusji Przewodniczący A. Naja zamknęła ją  

i zarządziła imienne głosowanie, w którym uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Odpowiedź Ilość głosów Procent głosów 

Jestem za 13 100,00% 

Jestem przeciw 0 0,00% 

Wstrzymuje się 0 0,00% 

 

Radny Oddany głos 

Marian Cisło Jestem za 

Anna Naja Jestem za 

Andrzej Guz Jestem za 

Zbigniew Lebiedowicz Jestem za 

Jan Szulakiewicz Jestem za 

Czesława Nowak Jestem za 

Iwona Świstowska Jestem za 

Leszek Tarnawski Jestem za 

Wiesław Bańka Jestem za 

Barbara Wierzchowska Jestem za 

Artur Danilczuk Jestem za 

Ryszard Wiech Jestem za 

Józef Bojarczuk Jestem za 

12. Wolne wnioski 

Osoby proszące o głos 

Anna Naja 

Andrzej Guz 

Marian Cisło 
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Jan Szulakiewicz 

W wolnych wnioskach Przewodniczący A. Naja odczytała oświadczenie Pana 

Andrzeja Serafina o poniższej treści: „Ja, Andrzej Serafin przepraszam Pana Pawła 

Wojciechowskiego za pomówienie go podczas obrad Rady Miejskiej w Hrubieszowie w dniu 

28 września 2018 roku poprzez fałszywe stwierdzenie, że z jego winy Gmina Miejska 

Hrubieszów utraciła dofinansowanie projektu o nazwie „Modernizacja oświetlenia ulicznego 

na terenie Miasta Hrubieszowa" w kwocie 1 450 894 zł orzeczonego wyrokiem Sądu 

Rejonowego w Hrubieszowie II Wydział Karny z dnia 7.07.2020 sygnatura akt II K 949/18”. 

Radny J. Szulakiewicz zapytał o losy swojej prośby o zorganizowanie spotkanie 

dotyczącego osuwającej się skarpy przy ul. Kilińskiego, zwrócił się również z prośbą 

wyremontowania przystanka autobusowego na tzw. Glinkach.   

Burmistrz M. Majewska odpowiedziała, że nie uczestniczyła w spotkaniu dotyczącym 

skarpy i nie wie czy z uwagi na te warunki pandemiczne nie zostało ono odwołane, dodając, 

że udzieli radnemu pełnej odpowiedzi po zweryfikowaniu sprawy.  

Radny A. Guz zapytał Burmistrz M. Majewską czy posiada informacje dotyczące 

programu szczepień przeciw COVID-19. 

Radny M. Cisło podziękował Burmistrz M. Majewskiej i pracownikom Urzędu Miasta 

za realizację zadań w minionym roku w postaci oddanych ulic, budowę krytej pływalni, za 

pozyskane środki zewnętrzne, za zieleńce i parkingi oraz za podjęcie współpracy ze 

Starostwem Powiatowym. Podziękował również radnym za dobrą współpracę.  

Złożył także życzenia lepszego roku, spokojnego roku.   

13. Zamknięcie sesji 

Wobec braku kolejnych wolnych wniosków Przewodniczący Rady Miejskiej A. Naja 

zamknęła XXIX sesję o godz. 14:34. 

Materiał wideo z XXIX sesji dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta 

Hrubieszów. 

Protokolant      Przewodniczący Rady Miejskiej 

   Janusz Policha           Anna Naja   


