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Protokół Nr:  RM.0002.2.2021.JP 

 

Nazwa sesji:  XXXI Sesja Rady Miejskiej  

Data sesji:  10.02.2021 

Numer sesji:   RM.0002.2.2021.JP 

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

Godzina rozpoczęcia:  14:00 

Godzina zakończenia:  14:24 

 

Lista radnych obecnych na sali: 

1. Iwona Świstowska 

2. Ryszard Wiech 

3. Wiesław Bańka 

4. Marian Cisło 

5. Artur Danilczuk 

6. Andrzej Guz 

7. Anna Naja 

8. Danuta Kowalska 

9. Leszek Tarnawski 

10. Leszek Kryszczuk 

11. Barbara Wierzchowska 

12. Józef Bojarczuk 

13. Zbigniew Lebiedowicz 

14. Czesława Nowak 

Oprócz radnych na sesji obecni byli: Zastępca Burmistrza Paweł Wojciechowski, 

Sekretarz Miasta Monika Podolak, Radca Prawy Mariola Sadowska, Prezes Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Małgorzata Bocheńska oraz inspektor ds. 

działalności gospodarczej Anna Budny.   

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

Otwarcia XXXI sesji Rady Miejskiej w Hrubieszowie dokonała Przewodniczący Rady 

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

prawomocność obrad oraz powitała zebranych.  
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Przypomniała, że obrady są transmitowane na żywo oraz, że mowa przetwarzana jest 

na napisy i poprosiła zabierających głos o podchodzenie do mównicy w maseczce lub 

przyłbicy i w rękawiczkach, a także o przestrzeganie przepisów RODO dotyczących ochrony 

danych osobowych. Dodała, że obrady są prowadzone z zachowaniem szczególnych środków 

ostrożności i zgodnie z zasadami sanitarnymi zalecanymi w czasie trwania epidemii. 

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. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego planu 

rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2020-2024 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił Zastępca Burmistrza  

P. Wojciechowski. 

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

przedstawił pozytywną opinię Komisji w sprawie projektu uchwały. 

Osoby proszące o głos 

Ryszard Wiech 

 W dyskusji radny R. Wiech zauważył, że wskutek nakładów inwestycyjnych 

zmniejszyła się poważnie liczba awarii sieci wodociągowej. Dodał, że brakuje mu informacji 

na temat wysokości sprzedaży wody i ścieków. Zaapelował ponadto, żeby w przyszłości te 

wartości podawane były w ujęciu miesięcznym a nie rocznym.  

 Zapytał także czy Prezes M. Bocheńska występowała do zarządców dróg  

o remontowanie studzienek odprowadzających wodę deszczową oraz czy podczas budowy 

kolejnych odcinków sieci wodociągowej będą instalowane zasuwy umożliwiające  

odcięcie tylko jednego bloku w przypadku awarii. Poprosił również Prezes M. Bocheńską  

o podanie wysokości strat wody.        

Prezes M. Bocheńska stwierdziła, że Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych nie może zawierać informacji o wartości sprzedaży wody  

i ścieków, ponieważ jego zawartość reguluje ustawa, natomiast wartości te pojawiają się  

w dokumentach sprawozdawczych przedkładanych Radzie. 

Poinformowała, że wykryte awarie studzienek kanalizacji deszczowej zgłaszane są na 

bieżąco zarządcom dróg oraz, że długości sieci już się nie będą wiele zmieniać dlatego, że 

budowane są tylko niewielkie nowe odcinki tam, gdzie tej sieci nie ma.  
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Wynika to z faktu, że główne sieci wodociągowe na terenie miasta zostały już 

wcześniej wybudowane, natomiast aktualnie wymieniane są ich odcinki na których 

montowane są rury PCV.    

Zauważyła, że na terenie miasta częstym zjawiskiem jest fakt funkcjonowania kilku 

domów na jednej zasuwie informując, że sukcesywnie kierowane są pisma do właścicieli 

nieruchomości w celu uporządkowania stanów prawnych przyłączy. 

Poinformowała, że aktualnie na terenie miasta funkcjonuje już 9 wydzielonych stref  

a po budowie kolejnych 4 studni całe miasto zostanie opomiarowane, a także, że średnie 

straty wody sięgają 10 procent co jest dopuszczalną ilością ponieważ większość miast  

w Polsce ma te straty na dużo wyższym poziomie.  

Dodała, że 10 procent jest uznawane za błędy pomiarów, gdyż 5 procent to może być 

błąd wodomierza. a jeżeli by się okazało, że mamy poziom strat 5 procent to jest on niewielki.    

Radny R. Wiech zauważył, że w 2019 roku radni otrzymali dane o wartości sprzedaży 

wody i ścieków.  

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

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

wstrzymującym się i jednym głosie przeciwnym.  

Odpowiedź Ilość głosów Procent głosów 

Jestem za 12 85,71% 

Jestem przeciw 1 7,14% 

Wstrzymuje się 1 7,14% 

 

Radny Oddany głos 

Leszek Kryszczuk Jestem za 

Ryszard Wiech Jestem przeciw 

Marian Cisło Jestem za 

Iwona Świstowska Jestem za 

Danuta Kowalska Jestem za 

Anna Naja Jestem za 

Czesława Nowak Jestem za 

Andrzej Guz Wstrzymuje się 

Artur Danilczuk Jestem za 

Barbara Wierzchowska Jestem za 

Leszek Tarnawski Jestem za 
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Zbigniew Lebiedowicz Jestem za 

Wiesław Bańka Jestem za 

Józef Bojarczuk Jestem za 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty oraz 

przedłużenia terminu na wniesienie opłat z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych należnych w 2021 roku 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił Zastępca Burmistrza  

P. Wojciechowski. 

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

przedstawił pozytywną opinię Komisji w sprawie projektu uchwały. 

Wobec braku pytań i 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 

Iwona Świstowska Jestem za 

Zbigniew Lebiedowicz Jestem za 

Józef Bojarczuk Jestem za 

Anna Naja Jestem za 

Czesława Nowak Jestem za 

Ryszard Wiech Jestem za 

Danuta Kowalska Jestem za 

Artur Danilczuk Jestem za 

Leszek Tarnawski Jestem za 

Wiesław Bańka Jestem za 

Marian Cisło Jestem za 

Andrzej Guz Jestem za 

Leszek Kryszczuk Jestem za 

Barbara Wierzchowska Jestem za 
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5. Zamknięcie sesji 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Naja zamknęła XXXI sesję o godz. 14:24. 

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

Hrubieszów. 

 

     Protokolant               Przewodniczący Rady Miejskiej 

   Janusz Policha          Anna Naja   


