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Protokół Nr: RM.0002.11.2021.JP 

 

Nazwa sesji:  XL Sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie  

Data sesji:  30.09.2021 

Numer sesji:  RM.0002.11.2021.JP 

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

Godzina rozpoczęcia:  10:00 

Godzina zakończenia:  13:36 

 

Lista radnych obecnych na sesji: 

1. Andrzej Guz 

2. Barbara Wierzchowska 

3. Ryszard Wiech 

4. Zbigniew Lebiedowicz 

5. Iwona Świstowska 

6. Danuta Kowalska 

7. Jan Szulakiewicz 

8. Józef Bojarczuk 

9. Leszek Kryszczuk 

10. Czesława Nowak 

11. Wiesław Bańka 

12. Anna Naja 

13. Artur Danilczuk 

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

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

Woźnica, Radca Prawny Mariola Sadowska, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej  

i Ochrony Środowiska Anna Frączek, Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania 

Przestrzennego Marta Szopa, Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury Radosław Szkudziński, 

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Przemysław Podskarbi, Kierownik Miejskiej 

Służby Drogowej Mariusz Biront oraz Kierownik Zakładu Energetyki Cieplnej Artur 

Szumiata. 
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Lista przerw w trakcie obrad: 

Czas rozpoczęcia Czas zakończenia 

11:09:21 11:23:05 

12:38:59 12:48:22 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

Otwarcia XL sesji Rady Miejskiej w Hrubieszowie dokonała Przewodniczący Rady 

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

prawomocność obrad oraz powitała zebranych.  

W związku z tym, że obrady są transmitowane na żywo i program przetwarza mowę 

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

zdezynfekowaniu rąk.  

Podziękowała pracownikom Hrubieszowskiego Domu Kultury na ręce Pani Dyrektor 

Grażyny Temporowicz za przygotowanie sali na obrady. 

Przypomniała również, że obrady prowadzone są z zachowaniem szczególnych 

środków ostrożności, zgodnie z zasadami sanitarnymi zalecanymi w czasie trwania epidemii. 

Poprosiła ponadto o przestrzeganie przepisów RODO i nieużywanie nazwisk osób 

niepełniących funkcji publicznych. 

2. Przyjęcie porządku obrad 

Przewodniczący A. Naja, w związku z pomyłką polegającą na użyciu w punktach  

11, 12, 16 i 17 w podpunktach dotyczących głosowań nad Informacjami i Sprawozdaniem  

słowa zaopiniowanie, zgłosiła autopoprawkę do zaproponowanego porządku obrad 

polegającą na zastąpieniu słowa zaopiniowanie słowem przyjęcie. Autopoprawka została 

przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. 

Następnie Przewodniczący A. Naja zapytała zebranych czy mają uwagi do 

zaproponowanego porządku obrad a wobec ich braku stwierdziła jego przyjęcie. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji 

Przewodniczący A. Naja zapytała zebranych czy mają uwagi do protokołu z XXXVII 

sesji. 

Radny R. Wiech zgłosił swój sprzeciw wobec nieuwzględnienia na stronie  

13 protokołu nazwiska poetki, o której mówił podczas sesji dodając, że jego zdaniem nie 

powinno się pomijać takich nazwisk i należy chwalić się tym, że Hrubieszów ma takie osoby. 
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W odpowiedzi Burmistrz M. Majewska poinformowała, że Miasto Hrubieszów  

w wielu działaniach chwali się nazwiskami swoich poetów. 

Podkreśliła, że protokół rządzi się swoimi prawami i anonimizowanie nazwisk osób 

niebędących osobami publicznymi w rozumieniu konkretnych zapisów ustawowych tak 

powinien wyglądać dodając, że tego rodzaju zabiegi do których jesteśmy zobligowani nie 

umniejszają artystom z Hrubieszowa zajmującym się działalnością na rzecz mieszkańców.  

Poinformowała, że miasto wspiera swoich poetów w różny sposób poprzez swoje 

instytucje kulturalne łącznie z przekazywaniem konkretnych środków finansowych na 

współfinansowaniem ich wydawnictw. Stwierdziła, że wniosek radnego jest zbyt daleko idący 

wobec sytuacji realnej do której urzędnicy są zobligowani.  

Zwróciła także uwagę, że protokół w każdej formie może być przekazywany na 

wniosek różnego rodzaju instytucji, a urzędnicy muszą dbać o ochronę danych osobowych 

osób, które przewijają się podczas sesji.  

Przewodniczący A. Naja dodała, że  przepisy RODO zobowiązują nas do zachowania 

danych osobowych w tajemnicy i czasami może warto za dużo ukryć jak za mało, żeby nie 

być narażonym na konsekwencje prawne. 

Wobec braku innych uwag Przewodniczący przeprowadziła imienne głosowanie  

w którym protokół został przyjęty przy jednym głosie przeciwnym.   

Odpowiedź Ilość głosów Procent głosów 

Jestem za 12 92,31% 

Jestem przeciw 1 7,69% 

Wstrzymuje się 0 0,00% 

 

Radny Oddany głos 

Barbara Wierzchowska Jestem za 

Czesława Nowak Jestem za 

Jan Szulakiewicz Jestem za 

Józef Bojarczuk Jestem za 

Danuta Kowalska Jestem za 

Wiesław Bańka Jestem za 

Leszek Kryszczuk Jestem za 

Zbigniew Lebiedowicz Jestem za 

Iwona Świstowska Jestem za 
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Anna Naja Jestem za 

Artur Danilczuk Jestem za 

Ryszard Wiech Jestem przeciw 

Andrzej Guz Jestem za 

4. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji  

Przewodniczący A. Naja zapytała radnych czy mają uwagi do protokołu z XXXVIII 

sesji, a wobec ich braku zarządziła imienne głosowanie w którym protokół został przyjęty 

jednogłośnie. 

Odpowiedź Ilość głosów Procent głosów 

Jestem za 13 100,00% 

Jestem przeciw 0 0,00% 

Wstrzymuje się 0 0,00% 

 

Radny Oddany głos 

Zbigniew Lebiedowicz Jestem za 

Józef Bojarczuk Jestem za 

Artur Danilczuk Jestem za 

Iwona Świstowska Jestem za 

Czesława Nowak Jestem za 

Andrzej Guz Jestem za 

Anna Naja Jestem za 

Ryszard Wiech Jestem za 

Jan Szulakiewicz Jestem za 

Barbara Wierzchowska Jestem za 

Wiesław Bańka Jestem za 

Danuta Kowalska Jestem za 

Leszek Kryszczuk Jestem za 

5. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji 

Przewodniczący A. Naja zapytała radnych czy mają uwagi do protokołu z XXXIX 

sesji, a wobec ich braku zarządziła imienne głosowanie w którym protokół został przyjęty 

jednogłośnie. 
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Odpowiedź Ilość głosów Procent głosów 

Jestem za 13 100,00% 

Jestem przeciw 0 0,00% 

Wstrzymuje się 0 0,00% 

 

Radny Oddany głos 

Jan Szulakiewicz Jestem za 

Iwona Świstowska Jestem za 

Andrzej Guz Jestem za 

Czesława Nowak Jestem za 

Wiesław Bańka Jestem za 

Leszek Kryszczuk Jestem za 

Artur Danilczuk Jestem za 

Zbigniew Lebiedowicz Jestem za 

Danuta Kowalska Jestem za 

Barbara Wierzchowska Jestem za 

Ryszard Wiech Jestem za 

Józef Bojarczuk Jestem za 

Anna Naja Jestem za 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Miejskiego 

programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 

narkomanii na rok 2021 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Burmistrz M. Majewska.  

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 przy jednym głosie 

przeciwnym. 

Odpowiedź Ilość głosów Procent głosów 

Jestem za 12 92,31% 

Jestem przeciw 1 7,69% 

Wstrzymuje się 0 0,00% 
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Radny Oddany głos 

Iwona Świstowska Jestem za 

Józef Bojarczuk Jestem za 

Barbara Wierzchowska Jestem za 

Artur Danilczuk Jestem za 

Anna Naja Jestem za 

Ryszard Wiech Jestem przeciw 

Danuta Kowalska Jestem za 

Andrzej Guz Jestem za 

Zbigniew Lebiedowicz Jestem za 

Jan Szulakiewicz Jestem za 

Leszek Kryszczuk Jestem za 

Wiesław Bańka Jestem za 

Czesława Nowak Jestem za 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie emisji 

obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbycia i wykupu 

Skarbnik Miasta M. Woźnica przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbycia i wykupu wraz  

z uzasadnieniem. 

Przypomniała, że w paragrafie 6 uchwały Nr LV/361/2014 Rady Miejskiej  

w Hrubieszowie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz 

określenia zasad ich zbycia i wykupu ustalono, że wydatki związane z wykupem obligacji  

i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Miejskiej 

Hrubieszów w latach 2014 - 2023 oraz, że uchwałą Nr XXXIX/302/2021 z dnia 26 sierpnia 

2021 r. Rada Miejska w Hrubieszowie zmieniła terminy wykupów poszczególnych serii 

obligacji, przy czym wykup ostatniej serii ma nastąpić w roku 2025. 

Poinformowała, że Miasto Hrubieszów uzyskało pozytywną opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Lublinie w zakresie możliwości wykupu obligacji komunalnych w łącznej 

kwocie 3,5 miliona złotych wyemitowanych w 2014 r. wyrażoną Uchwałą Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 8 września 2021 roku 

(RIO-Z-I-0031/13/2021). 

Zwróciła uwagę, że konsekwencją przesunięcia terminów wykupu poszczególnych 

serii obligacji jest konieczność zmiany w paragrafie 6 uchwały ze wskazaniem, że wydatki 
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związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów 

własnych Gminy Miejskiej Hrubieszów w latach 2014 (rok emisji) - 2025 (rok wykupu 

ostatniej serii obligacji). 

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 Majewska 

W dyskusji radny R. Wiech stwierdził, że jeżeli chodzi o wyliczenia spowodowane 

przesunięciem spłat naszych zobowiązań to są na dzień dzisiejszy, na najbliższy czas i nie 

jesteśmy w stanie przewidzieć co wydarzy się w kolejnych latach, ponieważ aktualnie są 

bardzo niskie oprocentowania kredytów oraz pożyczek i można się tylko spodziewać ruchu  

w górę.  

Podkreślił, że utrudniamy funkcjonowanie kolejnym kadencjom samorządu co jest 

złym pomysłem, ponieważ odpowiedzialność za podejmowane decyzje poniosą następne 

kadencje. 

Przypomniał ponadto, że na poprzedniej sesji Burmistrz M. Majewska mówiła, że 

przesunięcie tych zobowiązań ułatwi nam działania inwestycyjne dodając, że nie możemy 

przypuszczać, że kolejne kadencje nie będą nic robiły, ponieważ w przyszłości Burmistrz  

i Rada będą mieli swoje ambicje a miasto nie spocznie na laurach. 

Podkreślił, że jest to zły pomysł, ponieważ zrzucamy odpowiedzialność za nasze 

zobowiązania na kolejne kadencje.   

 W odpowiedzi Burmistrz M. Majewska stwierdziła, że radny przytoczył jej 

wypowiedź z poprzedniej sesji jak zwykle wybiórczo, ponieważ powiedziała wówczas, że 

dokonując zmian w uchwałach w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad 

ich zbycia i wykupu ułatwiamy działalność inwestycyjną nie tylko obecnej kadencji ale także 

naszym następcom, Burmistrzom i radnym Rady Miejskiej czego jak zwykle zabrakło  

w wybiorczej wypowiedzi radnego.  

Przypomniała, że jeśli chodzi o oprocentowanie czy warunki w przypadku zawierania 

umów kredytowych czy obligacyjnych to zapisy wiążą obie strony zapisy umowne i bez 

zgody obu stron do tych zmian dojść nie może.  

Podkreśliła, że tego rodzaju działaniami otwieramy a nie zamykamy możliwości 

inwestycyjne zarówno władzom zarówno obecnej jak i przyszłych kadencji. 
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 Wobec braku innych głosów w dyskusji Przewodniczący A. Naja zamknęła ją,  

a następnie przeprowadziła imienne głosowanie w którym w którym Rada Miejska podjęła 

uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad 

ich zbycia i wykupu przy jednym głosie przeciwnym. 

Odpowiedź Ilość głosów Procent głosów 

Jestem za 12 92,31% 

Jestem przeciw 1 7,69% 

Wstrzymuje się 0 0,00% 

 

Radny Oddany głos 

Czesława Nowak Jestem za 

Leszek Kryszczuk Jestem za 

Iwona Świstowska Jestem za 

Andrzej Guz Jestem za 

Ryszard Wiech Jestem przeciw 

Zbigniew Lebiedowicz Jestem za 

Jan Szulakiewicz Jestem za 

Józef Bojarczuk Jestem za 

Barbara Wierzchowska Jestem za 

Wiesław Bańka Jestem za 

Danuta Kowalska Jestem za 

Artur Danilczuk Jestem za 

Anna Naja Jestem za 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie emisji 

obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbycia i wykupu 

Skarbnik Miasta M. Woźnica przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbycia i wykupu wraz  

z uzasadnieniem. 

Przypomniała, że w paragrafie 6 uchwały Nr XLIV/317/2017 Rady Miejskiej  

w Hrubieszowie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz 

określenia zasad ich zbycia i wykupu ustalono, że wydatki związane z wykupem obligacji  

i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Miejskiej 

Hrubieszów w latach 2017 - 2025 oraz, że uchwałą Nr XXXIX/303/2021 z dnia 26 sierpnia 
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2021 r. Rada Miejska w Hrubieszowie zmieniła terminy wykupów poszczególnych serii 

obligacji, przy czym wykup ostatniej serii ma nastąpić w roku 2030. 

Poinformowała, że Miasto Hrubieszów uzyskało pozytywną opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Lublinie w zakresie możliwości wykupu obligacji komunalnych w łącznej 

kwocie 7 milionów złotych wyemitowanych w latach 2017 - 2018 r. wyrażoną Uchwałą 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 8 września 2021 

roku (RIO-Z-I-0031/14/2021). 

Zwróciła uwagę, że konsekwencją przesunięcia terminów wykupu poszczególnych 

serii obligacji jest konieczność zmiany w paragrafie 6 uchwały ze wskazaniem, że wydatki 

związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów 

własnych Gminy Miejskiej Hrubieszów w latach 2017 (rok emisji) - 2030 (rok wykupu 

ostatniej serii obligacji). 

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,  

a następnie przeprowadziła imienne głosowanie, w którym Rada Miejska podjęła uchwałę 

zmieniającą uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich 

zbycia i wykupu przy jednym głosie przeciwnym. 

Odpowiedź Ilość głosów Procent głosów 

Jestem za 12 92,31% 

Jestem przeciw 1 7,69% 

Wstrzymuje się 0 0,00% 

 

Radny Oddany głos 

Jan Szulakiewicz Jestem za 

Artur Danilczuk Jestem za 

Wiesław Bańka Jestem za 

Czesława Nowak Jestem za 

Zbigniew Lebiedowicz Jestem za 

Leszek Kryszczuk Jestem za 

Iwona Świstowska Jestem za 

Danuta Kowalska Jestem za 

Anna Naja Jestem za 
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Józef Bojarczuk Jestem za 

Andrzej Guz Jestem za 

Ryszard Wiech Jestem przeciw 

Barbara Wierzchowska Jestem za 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały 

budżetowej na rok 2021 

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 

Marta Woźnica 

Marta Majewska 

W dyskusji radny R. Wiech stwierdził, że Rada jest czynnikiem kontrolnym wobec  

działania Burmistrza i właśnie przy zmianach w budżecie powinna też swoje jakieś zdanie 

wyrażać. Powiedział, że jeśli chodzi o dodatkowe 100 000 złotych na budowę drogi bocznej 

Żeromskiego to zgadza się z tym, że są tam takie nieprzewidziane wydatki między innymi na 

konieczność skucia tego co jest pod ziemią dodając, że mógł powiedzieć to co tam jest, bo 

pamięta jeszcze co tam było, ale jak to zwykle brakuje takiej dyskusji na temat poczynań 

władzy wykonawczej.  

Stwierdził, że dla niego jest niezrozumiałe, że projektant nie przewidział budowy 

muru oporowego dodając, że przecież wiadomo, że tam jest skarpa to taki murek jest 

konieczny oraz, że zgadza się z tym, że to trzeba pobudować ale, że jest trochę zdziwiony, że 

tego nie było w projekcie. 

Przypomniał, że już bodajże w czerwcu zwiększone zostały środki na dopłatę do 

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości ponad 580 000 oraz, że  

spodziewał się, że trzeba będzie jeszcze środki dosypać na ten cel, ale nie spodziewał się, że 

aż 1 000 000 złotych, ponieważ myślał, że wystarczy 0,5 milina.  

Powiedział także, że dowiedział się z informacji nieformalnych, że prawdopodobnie  

z budżetu będziemy musieli wyłożyć około dwa i pół miliona. Stwierdził, że jeżeli poza 

podatkiem śmieciowym musimy jeszcze wyłożyć te półtora miliona to może już czas 

najwyższy ogłosić przetarg na ten odbiór i utylizację nieczystości komunalnych, bo to już 

trzeba jakieś kroki podjąć.  
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Przypomniał, że mówił na którejś sesji, że gmina wiejska Hrubieszów też się zderzyła 

ze ścianą, że stali przed koniecznością podwyższenia tych opłat, bo mieli wyższe koszty  

a usługi świadczyło im PGKiM, ogłosili przetarg i zmienił się wykonawca tych czynności. 

Dodał, że dowiedział się od jednego z sołtysów z gminy wiejskiej Hrubieszów, że już u nich 

nie wystąpiła konieczność dopłaty do tego rodzaju wydatków. 

Powiedział, jeśli chodzi o konieczność zejścia z zadań inwestycyjnych i innych  

w związku z koniecznością dofinansowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi to 

jego zdaniem jeżeli są wydatki na taki cel jak na przykład dach na budynku komunalnym 

Ceglana 36b to znacznie lepiej byłoby zdjąć środki na ten rok i przesunąć na przyszły z HCD   

lub z basenu milion czy dwa i też się krzywda nikomu nie stanie, bo podejrzewa, że te środki  

i tak nie będą wykorzystane w tym roku. Dodał, że z HCD bardzo bezpiecznie 2 000 000 

można byłoby jeszcze zdjąć i nie trzeba byłoby rezygnować z tych wydatków 

inwestycyjnych, zwłaszcza z takich zadań jak dach na Ceglanej. 

Stwierdził, że kwotę 27 540 zł na wyposażenie Biura Projektu w ramach projektu 

Rozwój Lokalny też nie musowo było zdejmować z działu kultura fizyczna i można było się 

oprzeć na tych środkach, które najpewniej nie będą wykorzystane i można byłoby śmiało   

przesunąć je na następny rok, czyli zaplanowanych na HCD, a te środki wykorzystać na 

niezbędne cele w tym roku. Dodał, że już od jakiegoś czasu widzimy te zmiany w budżecie to 

jest takie, to jest takie łatanie budżetu, żeby nie wpaść w jakieś większe zadłużenie.  

W odpowiedzi Skarbnik M. Woźnica poinformowała, że jeżeli chodzi  

o przemieszczenie kwoty 27 540 to jest kwota, która pozostała jako oszczędność, więc nie 

była planowana na wykonanie konkretnego zadania i po zrealizowaniu umowy w tym dziale, 

paragrafie ta kwota została do rozdysponowania i zapadła decyzja, że jest to dobry moment 

aby ją wykorzystać na inny cel. Natomiast jeżeli chodzi o odbiór odpadów to zwiększenie 

środków dokonane w czerwcu miało na celu ich zabezpieczenie w związku z prowadzonym 

postępowaniem przetargowym, ponieważ dotychczas zabezpieczone środki były 

niewystarczające w stosunku do oferty, którą złożył zainteresowany podmiot w postępowaniu 

przetargowym. Podkreśliła, że taki przetarg się odbył.    

Dodała, że jeżeli chodzi o przeniesienia na przyszły rok planu na HCD czy na basen to 

dopóki nie mamy podstaw do tego, czyli nie mamy zmian aneksów do umowy i zmian 

harmonogramów to nie możemy wykonać takich przesunięć.  

Burmistrz M. Majewska stwierdziła, ze jeśli chodzi o środki dodatkowe przenoszone 

w związku z inwestycją na ulicy Żeromskiego to po wypowiedzi radnego wnioskuje, że 

zupełnie nie zrozumiał dyskursu na ten temat, ani nie zrozumiał informacji przedstawianych 
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przez Skarbnika, a tym bardziej nie chce może słuchać ze zrozumieniem tego co wyjaśniał na 

wczorajszej komisji Naczelnik, bo mówiąc dzisiaj, że projektant nie przewidział 

zabezpieczenia muru oporowego, który tam powinien być radny mówi zupełnie o czym 

innym niż w tym momencie jest omawiane i co jest przedmiotem zmian budżetowych.  

Podkreśliła, że zmiana dotyczy przeniesienia środków i poniesienia kosztów, które nie 

mogły być przewidziane ani przez projektanta, tym bardziej przez miasto, ponieważ na skutek 

odkrywek, wykopów i prac budowlanych wzdłuż bocznej drogi Żeromskiego prowadzącej do 

krytej pływalni w ziemi został ujawniony mur, który jest pozostałością po poprzednich 

inwestycjach i nie był w żaden sposób zaewidencjonowany na jakichkolwiek mapach czy 

dokumentach. W związku z tym projektant również nie mógł tego przewidzieć projektując, 

więc absolutnie nie chodzi tu o mur oporowy, bo taki jest zaprojektowany i taki będzie 

wykonany. 

Dodała, że mur znajduje się w takim miejscu, że zgodnie z projektem koliduje  

z kanałem technologicznym i z sieciami, które tam będą położone, ale niestety taki koszt 

zgodnie z kosztorysem musimy ponieść, żeby te prace budowlane dalej mogły przebiegać.  

Stwierdziła, także, że nie wie w którym momencie radnemu brakuje dyskusji, 

ponieważ na komisjach i na sesji głos w żaden sposób nie jest radnemu zabierany, natomiast 

jeżeli radny ma na myśli konsultowanie przez niego dokumentacji zamawianej przez 

inwestora czyli miasto do którejkolwiek inwestycji to są do tego osoby kompetentne  

z odpowiednim  i konkretnym wykształceniem profilowanym do poszczególnych dziedzin. 

Odnosząc się do słów radnego dotyczących dopłat do systemu zagospodarowania 

odpadów i potrzeby ogłoszenia przetargu na odbiór i utylizację nieczystości komunalnych 

zapytała czy przeoczył on, że system zagospodarowania odpadów odbywa się w formie 

przetargu podkreślając, że cały czas ogłaszamy przetargi na odbiór odpadów z terenu miasta. 

Dodała, że jeśli jako wieloletni radny tego nie wie, to pozostawia to interpretacji 

wszystkich i zapewniła, że zgodnie z przepisami ustaw, które nas do tego obligują, odbiór 

odpadów odbywa się w drodze przetargu.  

Również porównywanie przez radnego odbioru odpadów z terenu miasta Hrubieszowa 

do odbioru z terenu gminy wiejskiej Hrubieszów pozostawiła ocenie każdego chociaż kto  

w minimalnym stopniu interesuje się tym zagadnieniem.  

Stwierdziła, że rozumie porównywanie, choć nie do końca jest to zawsze obiektywne, 

miast na poziomie wielkości, pod względem liczby mieszkańców, czy też zajmowanej 

powierzchni, choćby do Tomaszowa, uznając porównanie do gminy wiejskiej Hrubieszów za 

nietrafione, nie pierwsze w wypadku radnego. 
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Zauważyła, że w przekazie publicznym nie warto się opierać na informacjach 

nieformalnych, a sprawując funkcje i mandat radnego warto w swoich wypowiedziach 

opierać się na faktach i konkretach, najlepiej pozyskanych od osób, które się tymi 

zagadnieniami zajmują.  

Przypomniała, że jako radny ma dostęp do pełnej wiedzy, zasobu i dokumentów, 

którym dysponują zarówno naczelnicy jak i pracownicy merytoryczni urzędu czy jednostek 

organizacyjnych i które przekazują radnym. Dodała, że tego rodzaju przekazy nieformalne 

służą tylko i wyłącznie, permanentnie stosowanej przez radnego, polityce wprowadzania  

w błąd mieszkańców i zwykłego zasiania niepokoju. 

Podkreśliła, że budżet miasta kieruje się konkretnymi obwarowaniami prawnymi  

i każde zmiany w tym zakresie są podyktowane konkretnymi okolicznościami, wobec czego 

nie można sobie zabrać z inwestycji, HCD czy pływalni, miliona czy dwóch, ponieważ wiążą 

nas umowy i harmonogramy, więc nie jest możliwe przenoszenie środków o których mówił 

radny.      

Stwierdziła, że przenoszenie środków pomiędzy paragrafami, rozdziałami i działami 

jest naturalne, ponieważ zmiany budżetowe trwają przez cały rok na skutek zmian kosztów 

szacowanych w momencie uchwalania budżetu dodając, że jest to absolutnie zgodne  

z prawem a radni mają wytłumaczone z którego programu, paragrafu i dlaczego. 

Powiedziała ponadto, że po zmianie przepisów dopłacanie do systemu gospodarki 

odpadowej stanie się oczywistością, ponieważ samorządy będą mogły legalnie to robić bez 

zastanawiania się nad tym, czy dopłaty są możliwe czy nie. 

Zagwarantowała, ze nie są planowane żadne podwyżki opłat za zagospodarowanie 

odpadów na terenie miasta dodając, że aktualnie wszystkie podejmowane środki i działania   

skierowane są na kontrole na uszczelnianie systemu. 

Poinformowała, że władze szukają rozwiązań, które zmniejszą rolę miasta, 

spełniającego  rolę złego policjanta, który ściga mieszkańców za nieprawidłową segregację, 

podkreślając, że jesteśmy do tego zmuszeni, ponieważ prawidłowa segregacja nie jest jeszcze 

na dobrym poziomie.  

Przypomniała, że jesteśmy zobligowani do tego, żeby osiągnąć konkretne poziomy 

segregacji i poinformowała, że gdyby samorządowi przyszło płacić kary za nieprawidłową 

segregację przez mieszkańców to w tym roku wyniosłyby one kilkaset tysięcy, natomiast  

w przyszłych latach ponad 4,5 miliona złotych, więc wszystkie działania są skierowane na to, 

aby przede wszystkim poprawiała się segregacja odpadów. Dodała, że z tym problemem  

mierzą się wszystkie samorządy i nie jesteśmy w tym odosobnieni. 
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Na zakończenie przypomniała, że kiedy temat zagospodarowania odpadów poprzez 

budowę elektrociepłowni był tematem dyskursu społecznego i działań to radny R. Wiech był 

jednym z głównych oponentów i twarzą organizowanych protestów o czym warto pamiętać 

dodając, że  gdyby radny wyparł się tej sytuacji to przypomina, że reportaż telewizyjny na ten 

temat został mu zaprezentowany również na jednej z poprzednich sesji.  

 Radny R. Wiech poprosił Burmistrz M. Majewską, żeby wiernie cytowała jego słowa, 

ponieważ użył innego stwierdzenia niż „wchodzić w przetarg”.  

 Stwierdził, że jeśli chodzi o te dwa i pół miliona o których mówił, to jest informacja  

nieformalna i nie chce wciągać innych osób do tej dyskusji, bo nie bardzo wie czy może 

ujawnić to źródło informacji, podkreślając, że takie informacje pozyskał nieformalne, czyli 

nie jest jakieś tam obciążenie dla urzędu, dla Pani Burmistrz oraz, że myśli, że w przyszłości 

jeszcze i tak będziemy o tym rozmawiać. 

Dodał, że jeśli chodzi o te inne sprawy to pamięta, że na komisji budżetu Naczelnik 

mówił wyraźnie, że chodzi o murek oporowy.  

Burmistrz M. Majewska stwierdziła, że szkoda, że radny dalej jednak nie zrozumiał. 

Dodała, że wierzy, że pozostali radni rozumieją intencje i wiedzą na jakiego rodzaju 

inwestycję przenoszą środki o których była dzisiaj mowa, czyli te 100 000 zł.  

 Przewodniczący A Naja przypomniała, że chodzi o murek, który został po poprzednim 

ogrodzeniu. 

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

ją, a następnie przeprowadziła imienne głosowanie, w którym uchwała została podjęta przy 

jednym głosie przeciwnym. 

Odpowiedź Ilość głosów Procent głosów 

Jestem za 12 92,31% 

Jestem przeciw 1 7,69% 

Wstrzymuje się 0 0,00% 

 

Radny Oddany głos 

Ryszard Wiech Jestem przeciw 

Anna Naja Jestem za 

Zbigniew Lebiedowicz Jestem za 

Iwona Świstowska Jestem za 

Jan Szulakiewicz Jestem za 
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Andrzej Guz Jestem za 

Wiesław Bańka Jestem za 

Barbara Wierzchowska Jestem za 

Leszek Kryszczuk Jestem za 

Danuta Kowalska Jestem za 

Czesława Nowak Jestem za 

Józef Bojarczuk Jestem za 

Artur Danilczuk Jestem za 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej na lata 2021-2040 

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 

W dyskusji radny R. Wiech zauważył, że pogarsza nam się wynik jeśli chodzi  

o dochody bieżące i wydatki bieżące. Byliśmy na plusie w momencie kiedy głosowaliśmy 

projekt uchwały budżetowej na obecny rok, teraz już jeśli chodzi o dochody bieżące to mamy 

78 158 897 zł i 58 gr, natomiast jeśli chodzi o wydatki to mamy 78 296 000 i 87 gr, więc już 

wchodzimy w minus jeśli chodzi o dochody i wydatki bieżące. 

Dodał, że martwi się tymi wydatkami, że one się powiększają w stosunku do 

dochodów i trzeba by zapobiec temu zjawisku.  

Stwierdził, że jeśli chodzi o spłatę rat kapitałowych nie ułatwiamy następnym 

kadencjom, bo jeżeli nie spłacamy naszych zobowiązań, czy ściśle zaplanowaliśmy 

niespłacanie naszych zobowiązań, to mamy na rok bieżący milion zł zamiast początkowo  

chyba dwa miliony, czyli co najmniej milion mniej.  

W '22 mieliśmy początkowo trzy miliony zobowiązań, teraz milion, oczywiście to 

schodziło, bo z trzech zrobiło się dwa i tak docelowo jest milion. Spłaty w '23 roku jeszcze 

nie są takie dolegliwe, bo to jest półtora miliona, ale już w '24 mamy dwa miliony sześćset, 

później ponad trzy miliony, a najciekawiej jest w okresie kiedy naprawdę wróżenie z fusów, 

to jest wysokość tych wszystkich obciążeń, które mogą nas dotknąć wynikających z odsetek. 
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Wobec braku innych głosów w dyskusji Przewodniczący A. Naja zamknęła ją,  

a następnie przeprowadziła imienne głosowanie, w którym uchwała została podjęta przy 

jednym głosie przeciwnym. 

Odpowiedź Ilość głosów Procent głosów 

Jestem za 12 92,31% 

Jestem przeciw 1 7,69% 

Wstrzymuje się 0 0,00% 

  

Radny Oddany głos 

Józef Bojarczuk Jestem za 

Iwona Świstowska Jestem za 

Barbara Wierzchowska Jestem za 

Leszek Kryszczuk Jestem za 

Zbigniew Lebiedowicz Jestem za 

Artur Danilczuk Jestem za 

Andrzej Guz Jestem za 

Jan Szulakiewicz Jestem za 

Wiesław Bańka Jestem za 

Ryszard Wiech Jestem przeciw 

Anna Naja Jestem za 

Czesława Nowak Jestem za 

Danuta Kowalska Jestem za 

11. Rozpatrzenie Informacji Burmistrza Miasta z wykonania budżetu za  

I półrocze 2021 roku 

Skarbnik M. Woźnica przedstawiła Informację oraz uchwałę Regionalnej Izby 

Obrachunkowej z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie zaopiniowania informacji  

o przebiegu wykonania budżetu miasta Hrubieszów za pierwsze półrocze 2021 roku  

pozytywnie opiniująca przedłużoną przez Burmistrza Miasta Hrubieszowa Informację  

o przebiegu wykonania budżetu miasta Hrubieszów za pierwsze półrocze 2021 roku. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny W. Bańka przedstawił pozytywną opinię 

komisji w sprawie przyjęcia Informacji.      

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

przedstawił pozytywną opinię komisji w sprawie przyjęcia Informacji.  
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W dyskusji radny R. Wiech powiedział, że mamy różny stopień zaawansowania 

inwestycji w bieżącym roku zwracając uwagę, że według stanu na 30 czerwca br.  

w przypadku HCD wyniosło ono 9,32%, miejsca rekreacji 0,05%, a krytej pływalni 33,91% 

dodając, że nie jest to porywające zaawansowanie oraz, że można przypuszczać, że może się 

przynajmniej lekko opóźnić. Podkreślił, że w przypadku budowy sali gimnastycznej przy SP 

Nr 1 wykonanie wyniosło 6 150 zł, więc procentowo to jest dosyć cieniutko. 

Stwierdził, że mieliśmy wydatki, które zostały poniesione zupełnie niepotrzebnie, jak  

iluminacja świetlna za prawie 3 000 zł, które są stracone, bo Konserwator Zabytków postawił 

swoje warunki dodając, że trzeba było przedtem do Konserwatora wystąpić o warunki jakie 

by trzeba było spełnić, żeby tą iluminację utworzyć ale widać, że chyba nie było takiego 

wystąpienia. 

 Powiedział również, że nie przestrzegamy wynagrodzenia ryczałtowego, bo nie można 

zmienić istotnych warunków w umowie z wynagrodzeniem ryczałtowym, a takim warunkiem 

to jest niewątpliwie termin zakończenia inwestycji.  

Zapytał także na jaki okres Konserwator Zabytków wstrzymał, jeżeli wstrzymał, 

inwestycje pod tytułem HCD i stwierdził, że nie ma takiej możliwości, żeby do końca roku tą 

inwestycję można było oddać, jeżeli się w takim ułamku wykorzystało pieniądze 

przewidziane na ten rok.  

Zauważył, że w umowie z wynagrodzeniem ryczałtowym jeżeli dokumentacja czegoś 

nie przewiduje, to w cenie ryczałtowej obciąża to wykonawcę i wykonawca, jeżeli przyjmując 

zamówienie na tego rodzaju inwestycję nie zauważy czegoś, nie przewidzi, podobnie jak to 

było jeśli chodzi o budowę basenu kiedy wyłożyliśmy pieniądze na badanie betonu,  

odpowiedzialnością za jakość wbudowanych materiałów odpowiada wykonawca, który ma 

wykonać wszystko zgodnie ze sztuką budowlaną i to co przewiduje projekt, a myśmy 

wyłożyli pieniądze podatnika.  

Zapytał na jakiej umowie jest zatrudniony inżynier projektu, bo jego udział też 

powinien być znaczący dodając, że przy takim opóźnieniu tej inwestycji to on powinien być 

zaproszony na sesję, żeby coś więcej powiedział na temat tej inwestycji. Podkreślił, że radni 

powinni być możliwie jak najbardziej zorientowani co się dzieje na tej inwestycji, bo  

niepokoi go takie kilkakrotne przesuwanie tego terminu.  

Osoby proszące o głos 

Ryszard Wiech 

Marta Majewska 
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Dodał, że nie wiemy kiedy to będzie zakończone, bo biorąc pod uwagę wykorzystanie 

tych przeznaczonych środków, tego limitu na '21 rok, to jego zdaniem nie ma takiej 

możliwości, żeby jakieś takie szaleńcze tempo nastąpiło i zostały te środki wykorzystane  

i nastąpi szczęśliwe zakończenie tej inwestycji, bo jest to niemożliwe.  

Przewodniczący A Naja przypomniała, że odnośnie HCD radni byli wielokrotnie 

informowani o powodach przesunięcia terminu zakończenia inwestycji.  

Burmistrz M. Majewska wyraziła przekonanie, że wszyscy radni, z wyjątkiem 

radnego R. Wiecha, mają pełen zakres wiedzy na temat przebiegu procesu inwestycyjnego, 

ponieważ informacje na ten temat przekazywane są na bieżąco podczas sesji i posiedzeń 

komisji. 

 Podkreśliła, że wykonanie budżetu jest dokumentem, który mówi o tym, jaki jest stan 

realizacji budżetu na dzień 30 czerwca i dla każdego rozsądnie myślącego oczywistym jest, że 

do tej daty wykonanie pewnych rzeczy mogło być na innym etapie a na dzień dzisiejszy może 

być na innym.  

Zadała pytanie radnemu R. Wiechowi czy jako radny miejski, ale też i mieszkaniec 

reprezentujący swoje miasto złożył wnioski do budżetu Powiatu w trosce o inwestycje na 

terenie miasta wykonywane potencjalnie przez tę jednostkę samorządu terytorialnego.  

 Poinformowała, że wnioski dotyczące zadań inwestycyjnych Powiatu złożone przez 

radnych za pośrednictwem miasta zostały przekazane jego władzom. Dodała, że nie było 

wśród nich wniosków radnego, więc zakłada, że zostały złożone bezpośrednio i zwróciła się  

o udzielnie odpowiedzi w tej kwestii.       

Odnosząc się do kwoty wydanej salę gimnastyczną przy SP Nr 1 przypomniała, że 

umowa z wykonawcą została podpisana w lipcu, w związku z czym oczywiste jest, że na 30 

czerwca postęp prac nie mógł być inny, a kwota 6 000 została wydatkowana przez miasto na 

aktualizację dokumentacji, co było konieczne. Dodała, że w tej chwili rozpoczęły się już 

prace ziemne i radny może ze spokojem obserwować proces budowlany.  

Poinformowała również, że do tego, żeby wystąpić do Konserwatora Zabytków  

o jakąkolwiek zgodę trzeba przedstawić konkretną dokumentację i rozwiązanie, co rodzi 

koszty, tak jak w przypadku planowanej iluminacji HCD. 

Stwierdziła, że nie zawsze jest tak, że w przypadku podpisanej umowy ryczałtowej  

z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu całość odpowiedzialności leży po stronie 

wykonawcy. Podkreśliła, że zanim zapadnie decyzja, że miasto wydatkuje jakiekolwiek 

dodatkowe środki finansowe poza wynagrodzeniem ryczałtowym, jest to poprzedzone 

konkretną analizą przez wszystkie osoby biorące udział w procesie inwestycyjnym.   
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Natomiast uchwała dotycząca jakichkolwiek zmian budżetowych i wydatkowania 

jakichkolwiek środków poza umową ryczałtową jest podejmowana już po tym jak konkretne 

instytucje czuwające nad inwestycją stwierdzą, że nie leży to po stronie wykonawcy.  

Zwróciła uwagę, że czym innym są sytuacje kiedy występują błędy projektowe. 

Wówczas skutki tych błędów projektowych mogą być przedmiotem postępowań sądowych  

i roszczeniem ze strony gminy do projektanta. Podkreśliła, że zapisy umowy są analizowane  

i decyzje są zanalizowane przez osoby techniczne, przez nadzór budowlany oraz od strony 

prawnej. 

Wyjaśniła, że Konserwator Zabytków nie ma mocy wstrzymania prac na 

jakiejkolwiek inwestycji poprzez swoją decyzję, ponieważ to nie jest jego kompetencja. 

Zadeklarowała ponadto możliwość zorganizowania spotkania z przedstawicielami 

instytucji nadzorujących inwestycje o ile radni wyrażą taką wolę.  

 Radny R. Wiech powiedział, że nie składał propozycji do budżetu Powiatu, bo 

musiałby to zrobić na zasadzie porozumienia Burmistrza i Zarządu Powiatu dodając, że  Pani 

Burmistrz przesadnie nie oczekuje na jego wnioski do projektu budżetu, natomiast jeśli 

chodzi o wnioski dotyczące miasta to składał je wielokrotnie na sesjach i nawet te bardzo 

zasadne nie znajdowały uznania, więc po prostu dał sobie spokój, bo po prostu to nie ma 

sensu.  

Zapytał tez ponownie czym są spowodowane opóźnienia na HCD oraz wzrost 

wydatków na tę inwestycje? Poinformował, że wykonawca zapewniał radnych, że tą jesienią 

HCD będzie gotowe dodając, że jest to dość niepoważne traktowanie Rady, która decyduje    

o wydatkowaniu środków, a Radę trzeba traktować poważnie.  

 Burmistrz M. Majewska podziękowała radnym, którzy dbają o mieszkańców miasta 

Hrubieszowa i w odpowiedni sposób złożyli wnioski do budżetu, ponieważ teren miasta to nie 

tylko inwestycje miejskie ale również innych zarządców dróg. 

 Dodała, że radny R. Wiech bardzo pokrętnie wytłumaczył sytuację oraz, że 

spodziewała się, że nie złożył żadnych wniosków. Poleciła radnemu, żeby swoją obecność na 

różnego rodzaju przedsięwzięciach spożytkował na to, aby dbać o szeroko pojęte dobro 

mieszkańców i na przyszłość sprawować mandat w taki sposób, żeby o tych mieszkańców 

dbać, ponieważ do samego złożenia wniosku nie potrzeba porozumienia, które jest zawierane  

na etapie późniejszym o czym wie każdy radny.  

Poprosiła radnych o informację zwrotną jeżeli czują się traktowani w sposób 

niepoważny sposobem przekazywania lub zbyt małą ilością informacji. Zwróciła także uwagę 

radnemu R. Wiechowi, że powinien się wypowiadać w swoim imieniu nie całej Rady.  
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Wobec braku innych głosów w dyskusji Przewodniczący A. Naja zamknęła ją,  

a następnie przeprowadziła imienne głosowanie, w którym Informacja została przyjęta przy 

jednym głosie przeciwnym. 

Odpowiedź Ilość głosów Procent głosów 

Jestem za 12 92,31% 

Jestem przeciw 1 7,69% 

Wstrzymuje się 0 0,00% 

 

Radny Oddany głos 

Czesława Nowak Jestem za 

Andrzej Guz Jestem za 

Wiesław Bańka Jestem za 

Iwona Świstowska Jestem za 

Leszek Kryszczuk Jestem za 

Józef Bojarczuk Jestem za 

Ryszard Wiech Jestem przeciw 

Zbigniew Lebiedowicz Jestem za 

Barbara Wierzchowska Jestem za 

Danuta Kowalska Jestem za 

Anna Naja Jestem za 

Artur Danilczuk Jestem za 

Jan Szulakiewicz Jestem za 

12. Rozpatrzenie Informacji o udzielonych ulgach, odroczeniach, umorzeniach 

oraz rozłożeniach na spłaty raty w kwocie przewyższającej 500 zł w zakresie podatków 

lub opłat za 2020 rok 

Informację przedstawiła Skarbnik M. Woźnica.   

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

przedstawił pozytywną opinię komisji w sprawie przyjęcia Informacji. 

Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący A. Naja zamknęła ją, a następnie 

przeprowadziła imienne głosowanie, w którym Informacja została przyjęta jednogłośnie  

(w głosowaniu wzięło udział 12 radnych). 
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Odpowiedź Ilość głosów Procent głosów 

Jestem za 12 100,00% 

Jestem przeciw 0 0,00% 

Wstrzymuje się 0 0,00% 

 

Radny Oddany głos 

Artur Danilczuk Jestem za 

Józef Bojarczuk Jestem za 

Barbara Wierzchowska Jestem za 

Danuta Kowalska Jestem za 

Czesława Nowak Jestem za 

Ryszard Wiech Jestem za 

Andrzej Guz Jestem za 

Leszek Kryszczuk Jestem za 

Anna Naja Jestem za 

Wiesław Bańka Jestem za 

Zbigniew Lebiedowicz Jestem za 

Jan Szulakiewicz Jestem za 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego 

programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Hrubieszów na 

lata 2021 - 2026” 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Burmistrz M. Majewska. 

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 Majewska 

 W dyskusji radny R. Wiech powiedział, że powinno się jeszcze bardziej zajmować się 

remontem tych budynków i tych mieszkań i zapytał czy w zasobach mieszkaniowych Gminy 

Miejskiej Hrubieszów są mieszkania, budynki, które nie są zasiedlone, a mogły być. 

 Burmistrz M. Majewska poinformowała, że zakończyła się procedura ogłoszenia list 

osób które aplikowały na przestrzeni ostatnich lat.  
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Procedura została zakończona i po rozpatrzeniu odwołań powstała prawomocna 

publiczna stała lista obowiązująca samorząd do przyznania mieszkań, których wykaz jest  

w zasobie wydziału do kontaktu z którym odesłała radnego w celu uzyskania szczegółowych 

informacji.  

Podkreśliła, że wszystkie pozostałe mieszkania będące w zasobie gminy, komunalne 

czy socjalne, objęte są umowami z najemcami.  

Dodała, że przed złożeniem propozycji, pierwszym zadaniem i obowiązkiem gminy 

jest przedstawianie takich wolnych lokali osobom, które objęte są wyrokami sądu 

powszechnego nakazującego wskazanie gminie lokalu zastępczego podkreślając, że gmina ma 

obecnie kilka takich wyroków do wykonania. 

 Radny R. Wiech zapytał o powody nieprzydzielenia dwóch mieszkań w blokach na 

ulicy Polnej. 

 Naczelnik A. Frączek odpowiedziała, że jedno z nich wymagało remontu, ponieważ 

było w złym stanie i aktualnie zapadanie decyzja czy zostanie wystawione na sprzedaż czy 

przekazane lokatorom, natomiast drugie zostanie przydzielone potrzebującym.  

Burmistrz M. Majewska dodała, że w czasie pandemii przepisy nie pozwalają na 

wykonywanie eksmisji i to też między innymi jest powodem, że niektóre stoją puste. 

Radny R. Wiech poinformował, że o przydzielenie pierwszego z tych mieszkań 

wnioskował administrator budynku i nie otrzymał odpowiedzi.   

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

a następnie przeprowadziła imienne głosowanie, w którym uchwała została podjęta przy 

jednym głosie przeciwnym. 

Odpowiedź Ilość głosów Procent głosów 

Jestem za 12 92,31% 

Jestem przeciw 1 7,69% 

Wstrzymuje się 0 0,00% 

 

Radny Oddany głos 

Józef Bojarczuk Jestem za 

Czesława Nowak Jestem za 

Anna Naja Jestem za 

Leszek Kryszczuk Jestem za 

Jan Szulakiewicz Jestem za 
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Zbigniew Lebiedowicz Jestem za 

Danuta Kowalska Jestem za 

Artur Danilczuk Jestem za 

Iwona Świstowska Jestem za 

Ryszard Wiech Jestem przeciw 

Wiesław Bańka Jestem za 

Barbara Wierzchowska Jestem za 

Andrzej Guz Jestem za 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi 

Miasta Hrubieszowa na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej  

w Hrubieszowie obręb Śródmieście przy ul. Jatkowej, oznaczonej numerem działki 

454/26 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Naczelnik M. Szopa. 

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

przedstawił pozytywną opinię komisji w sprawie projektu uchwały. 

Osoby proszące o głos 

Ryszard Wiech 

Jan Szulakiewicz 

Barbara Wierzchowska 

Paweł Wojciechowski 

Marta Majewska 

 W dyskusji radny R. Wiech stwierdził, że w wyniku sprzedaży do kasy miasta 

wpłynie mniej niż cena wywoławcza wynosząca dwieście tysięcy zł, ponieważ należy 

odliczyć VAT.  

Przypomniał, że tam jest 5 mieszkań i brakuje ekspertyzy ile ewentualnie kosztowałby 

Gminę Miejską remont tego budynku dodając, że Powiatowy Inspektor wypowiedział się, że 

ten budynek może być wyburzony a może być remontowany.  

Poinformował, że na sam dach, który jest w dobrym stanie, miasto w 2004 roku 

wydało sto tysięcy zł dodając, że do chwili obecnej miasto wyłożyło na ten budynek  

w granicach dwustu tysięcy zł, więc nie zarabia na sprzedaży a nawet traci.      



Projekt 

24 
 

Powiedział ponadto, że jego zdaniem trzeba by się zastanowić i wykonać 

przynajmniej jakąś ekspertyzę ile by trzeba środków wyłożyć, żeby ten budynek doprowadzić 

do stanu używalności, żeby on nie stanowił zagrożenia, żeby tam może było zamieszkać.  

Radna B. Wierzchowska stwierdziła, że ten budynek jest w strasznym i nienadającym 

się do użytku stanie i decyzja żeby go sprzedać jest jak najbardziej słuszna, ponieważ 

doprowadzenie takiej ruiny do stanu użyteczności jest chyba większym kosztem niż 

postawienie nowego budynku. 

Zwróciła się ponadto do radnego R. Wiecha, żeby mówił w swoim imieniu czy jest 

zadowolony czy niezadowolony z wyjaśnień, podkreślając, że nie pierwszy raz kierowane są 

wobec niego dosyć kategoryczne żądania, żeby wypowiadał się w swoim imieniu. 

Radny J. Szulakiewicz powiedział, że remontowanie budynków tego typu to tragedia, 

podając za przykład budynek przy ulicy Staszica 9 wyremontowany za blisko półtora miliona 

zł, którego elewacja jest obecnie zagrzybiona. Podkreślił, że również uważa, że ten budynek 

należy wyburzyć, a dobrą blachę odzyskać do dalszej eksploatacji. 

Burmistrz M. Majewska poinformowała, że budynek jest wyłączony z użytkowania 

decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, której nie podważa. Dodała, że   

decyzje o tym, które obiekty są przez miasto remontowane a które podlegają sprzedaży    

wiążą się z gospodarowaniem budżetem, z naciskiem na słowo gospodarność oraz, że  

podejmuje je na co dzień, nie tylko w kontekście aspektów społecznych, ale także  

w kontekście gospodarności wydatkowania środków.  

Podkreśliła, że nie jest zasadnym i nie byłoby gospodarnym wydawanie dziesiątków 

tysięcy, jeśli nie więcej, na remont tego budynku, ponieważ to nie dach w tym zakresie jest 

istotny, a jego fundamenty i to jest jego główny problem. 

Zwróciła uwagę, że wycena rzeczoznawcy zawiera opis stanu technicznego, który 

umożliwia podjęcie decyzji czy racjonalne jest wydatkowanie środków na rozbiórkę  

i ewentualną sprzedaż budynku, czy też oddanie pod przetarg dodając, że także w tym 

przypadku jest to przetarg nieograniczony, więc jeśli radny jest zainteresowany to zaprasza do 

udziału w tym przetargu. 

Zastępca Burmistrza  P. Wojciechowski powiedział, że niezwykle istotna jest kwestia 

racjonalności wydatkowania środków publicznych zwracając jednocześnie uwagę na 

galopujące ceny materiałów budowlanych w efekcie czego wykonawcy często nie przystępują 

do przetargów, ponieważ przestają się one im opłacać. Podkreślił, że ten budynek nie nadaje 

się do remontu i jest to dobra decyzja, żeby go sprzedać i zauważył, że możliwe, że znajdą się 

oferenci, którzy dadzą dużo więcej niż cena wywoławcza.      
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 Poinformował, że przejmowane lokale często są w tak złym stanie, że trzeba 

zainwestować kilkanaście albo kilkadziesiąt tysięcy, żeby je doprowadzić do porządku. 

Podkreślił, że aktualnie priorytetem jest wymiana instalacji elektrycznej, bo są takie 

mieszkania gdzie jest ona niebezpieczna i może powodować pożar oraz udrażnianie lub 

wykonanie wentylacji, natomiast takie poważne inwestycje jak budowa mieszkań nie są 

możliwe  bez dofinansowania.  

Radny R. Wiech powiedział, że trzeba mieć świadomość, że Rada jest organem 

kontrolnym, ponieważ podejmuje uchwałę budżetową i uchwałę na temat wykonania budżetu.  

Zauważył, że w materiałach sesyjnych przeczytamy, że tam jest cztery mieszkania na 

dole, jedno na górze możliwe do wykonania do, żeby tam te mieszkania były dodając, że  

trzeba mieć tą świadomość, trzeba czytać te materiały sesyjne i będzie się będzie się 

wiedziało ile tych mieszkań tam jest. 

Stwierdził także, że nawet w ciężkiej gorączce nie podejmował się zabierać głosu  

w imieniu radnej. 

Zapytał także w którym roku było ostatnie zasiedlenie tego budynku i czy był on 

w fantastycznym stanie. Stwierdził, że w daleko lepszym niż wtedy, kiedy Powiatowy 

Inspektor wydawał opinię na jego temat, zwracając uwagę, że jest w niej jasno zapisane, że 

budynek jest do wyburzenia lub remontu, a nie tylko do wyburzenia i to zależy od 

właściciela, więc przydałaby się ekspertyza. 

Powtórzył, że zysk ze sprzedaży będzie minimalny jeżeli w ogóle będzie, bo można 

sprawdzić w dokumentach Urzędu Miasta ile pieniędzy zostało wydatkowane na ten budynek 

oraz ile pracy świadczyli tamci ówcześni mieszkańcy dodając, że jego zdaniem wyjdzie około 

dwustu tysięcy złotych, czyli tyle ile wynosi cena wywoławcza od której należy odliczyć  

VAT.   

Poprosił też o rozwagę i zastanowienie argumentując, że nic się nie stanie, bo  

budynek jest nakryty porządnym dachem wykonanym w 2004 roku z wszelkimi zasadami 

budowlanymi. 

Burmistrz M. Majewska stwierdziła, że decyzja o pokryciu tego budynku dachem jest 

ewidentnym przykładem nieracjonalnego wydatkowania środków.  

Zdementowała także wysokość kwoty wydatkowanej rzekomo na więźbę dachową  

i pokrycie podaną przez radnego oraz stwierdzenie, że aktualnie ten dach jest więcej warty.   

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

a następnie przeprowadziła imienne głosowanie w którym uchwała została podjęta przy 

jednym głosie przeciwnym. 
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Odpowiedź Ilość głosów Procent głosów 

Jestem za 12 92,31% 

Jestem przeciw 1 7,69% 

Wstrzymuje się 0 0,00% 

 

Radny Oddany głos 

Czesława Nowak Jestem za 

Ryszard Wiech Jestem przeciw 

Zbigniew Lebiedowicz Jestem za 

Iwona Świstowska Jestem za 

Artur Danilczuk Jestem za 

Józef Bojarczuk Jestem za 

Jan Szulakiewicz Jestem za 

Barbara Wierzchowska Jestem za 

Wiesław Bańka Jestem za 

Anna Naja Jestem za 

Leszek Kryszczuk Jestem za 

Danuta Kowalska Jestem za 

Andrzej Guz Jestem za 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi 

Miasta Hrubieszowa na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Hrubieszowie 

obręb Śródmieście przy ul. Targowej, oznaczonej numerem działki 338/27 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Naczelnik M. Szopa. 

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

przedstawił pozytywną opinię komisji w sprawie projektu uchwały. 

Radny J. Szulakiewicz zapytał o dokładną lokalizację nieruchomości. 

Naczelnik M. Szopa udzieliła szczegółowych informacji posługując się mapą.     

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

a następnie przeprowadziła imienne głosowanie w którym uchwała została podjęta przy 

jednym głosie wstrzymującym. 

Odpowiedź Ilość głosów Procent głosów 

Jestem za 12 92,31% 
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Jestem przeciw 0 0,00% 

Wstrzymuje się 1 7,69% 

 

Radny Oddany głos 

Artur Danilczuk Jestem za 

Iwona Świstowska Jestem za 

Danuta Kowalska Jestem za 

Ryszard Wiech Wstrzymuje się 

Józef Bojarczuk Jestem za 

Andrzej Guz Jestem za 

Wiesław Bańka Jestem za 

Jan Szulakiewicz Jestem za 

Barbara Wierzchowska Jestem za 

Anna Naja Jestem za 

Leszek Kryszczuk Jestem za 

Czesława Nowak Jestem za 

Zbigniew Lebiedowicz Jestem za 

16. Rozpatrzenie Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Opieki nad 

Zabytkami Miasta Hrubieszów za lata 2019 -2020 

Sprawozdanie przedstawiła Burmistrz M. Majewska. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji radna 

B. Wierzchowska przedstawiła pozytywną opinię komisji w sprawie przyjęcia Sprawozdania. 

Osoby proszące o głos 

Ryszard Wiech 

Barbara Wierzchowska 

Jan Szulakiewicz 

Marta Majewska 

W dyskusji radny R. Wiech stwierdził, że budynek przy ulicy Jakowej 11, ponieważ 

mógł być uznany za budynek zabytkowy, bo został wybudowany przed 1900 rokiem. 

Zapytał również jakie prace były prowadzone w podziemiach od 26 czerwca do 31 

grudnia 2020 roku. 
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Radna B. Wierzchowska podziękowała za Burmistrz M. Majewskiej za szybkie 

dostarczenie wykazu zdrojów i tzw. abisynek oraz Naczelnikowi R. Szkudzińskiemu za 

dostarczenie wyciągu z ustawy dotyczącego procedury wpisywania obiektów do Gminnej 

ewidencji zabytków oraz zaapelowała o otoczenie ich należną troską.  

Dodała, że wystąpi z wnioskiem o wpisanie części z nich do Gminnej ewidencji 

zabytków, ponieważ są one  znakiem tożsamości miejskiej Hrubieszowa.  

Stwierdziła również, że w ewidencji powinny być ujęte więcej niż tylko dwie 

kapliczki, ponieważ przynajmniej jeszcze kilka z nich jest bardzo zabytkowych i wpisują się 

one w klimat miasta. 

Podkreśliła, że niezwykle cenna jest kapliczka przy cmentarzu, na początku ulicy 

Kolejowej XIX wieku, będąca wotum za pielgrzymkę do Jerozolimy.  

Zwróciła się ponownie do radnego R. Wiecha, żeby nie wypowiadał się w imieniu 

Rady w której ona również zasiada dodając, żeby jej nie pouczał czy ma doczytać czy uczyć 

ponieważ dużo się uczyła, uczy się nadal i zawsze z pokorą podchodzi do ludzi, którzy są od 

niej mądrzejsi, 

Radny J. Szulakiewicz również zaapelował o objęcie opieką tradycyjnych pomp na 

terenie miasta podkreślając, że te funkcjonujące na cmentarzu ułatwiają ludziom życie.  

Burmistrz M. Majewska poinformowała radnego R. Wiecha, że poprosi Naczelnika  

R. Szkudzińskiego o udostępnienie radnemu procedury zgłaszania obiektów do Gminnej 

ewidencji zabytków w celu zgłoszenia wniosku o wpisanie do niej budynku przy ulicy 

Jatkowej 11 jeśli uważa, że powinien się w niej znajdować. Poprosiła go również, żeby  

w odniesieniu do swojej wypowiedzi wskazał i przytoczył zapis świadczący o tym, że Gmina 

Miejska Hrubieszów wydatkowała środki na podziemia i wykonywała tam prace od 26 

czerwca do 31 grudnia, ponieważ nie widzi takiego zapisu.  

W odpowiedzi radny R. Wiech zacytował zapis ze strony czwartej Sprawozdania  

o treści: „renowacja zabytkowych podziemi i oddanie ich do użytku na cele turystyczne”  

i ponowił pytanie na jakiej zasadzie, mając na uwadze stan prawny, były tam prowadzone  

te prace renowacyjne. 

Burmistrz M. Majewska wyjaśniła, że cytowany przez radnego zapis dotyczy celów 

Gminnego programu opieki nad zabytkami do których należy także renowacja podziemi. 

Przywołany cytat ze strony ósmej dotyczy natomiast podstaw prawnych i w ostatnim 

akapicie  jest napisane: „niniejsze sprawozdanie obejmuje opis jedynie tych zadań, które były 

realizowane w okresie od dnia wejścia w życie Gminnego programu, to jest od 26 czerwca do 

dnia 31 grudnia 2020 roku”. Dodała, że należy czytać ze zrozumieniem.  
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Podkreśliła, że gdyby jakiekolwiek prace były wykonywane w podziemiach, na które 

miasto posiada dokumentację projektową z poprzedniej kadencji, zostałoby to ujęte  

w Sprawozdaniu.  Powtórzyła, że to tylko jeden z celów, którego realizacja będzie możliwa w 

przypadku uzyskania dofinansowania, podkreślając ponownie, że nie wykonywano żadnych 

prac dodając, że także przy piwnicach odkrytych przy Hrubieszowskim Centrum Dziedzictwa 

miasto prac nie wykonywało.  

Podsumowując stwierdziła, że należy odróżnić cele jakie stawia sobie Gminny 

program, od zrealizowanych działań, które zostały zaprezentowane w dalszej części 

Sprawozdania dodając, że poleca poczytać ze zrozumieniem. 

Radny R. Wiech odpowiedział, że wystarczyło powiedzieć, że nie było nic zrobione  

i po co się zagłębiać, bo w tym samym zakresie mamy też odnowienie domu Wiktora Zina, 

więc wiemy, że w tym okresie coś tam było robione, więc to są działania, które były 

prowadzone. A tutaj wystarczyło powiedzieć, że nie było żadnych nakładów i po zawodach  

i po co się było tam droczyć. 

Naczelnik R. Szkudziński powiedział, że sprawa jest bardzo jasna i jakby radny 

zajrzał na stronę szesnastą gdzie jest wyraźnie napisane co było realizowane w ramach tego 

zadania i zacytował fragment Sprawozdania: „Gmina Miejska Hrubieszów 10 stycznia 2019 

roku zawarła z Powszechną Spółdzielnią Spożywców w Hrubieszowie umowę użyczenia 10 

pomieszczeń w części podziemnej. W 2020 roku zadanie nie było realizowane”. Zwrócił 

uwagę, że to jest wyraźnie napisane.  

Podkreślił, że zapis ze strony czwartej, do czego radny się odnosi, brzmi: „Poniższa 

tabela przedstawia określone w Programie priorytety i kierunki działań” dodając, że są tu 

pokazane priorytety, które były określone w Programie, natomiast dalsza część Sprawozdania 

odnosi się do realizacji, ale tylko tych punktów, które faktycznie były realizowane.  

Burmistrz M. Majewska stwierdziła, że trzeba się prawidłowo zapoznawać  

z materiałami, a Przewodniczący A. Naja, że warto zapoznawać się z materiałami na sesję. 

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

a następnie przeprowadziła imienne głosowanie, w którym Sprawozdanie zostało przyjęte 

przy jednym głosie wstrzymującym. 

Odpowiedź Ilość głosów Procent głosów 

Jestem za 12 92,31% 

Jestem przeciw 0 0,00% 

Wstrzymuje się 1 7,69% 
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Radny Oddany głos 

Barbara Wierzchowska Jestem za 

Jan Szulakiewicz Jestem za 

Anna Naja Jestem za 

Andrzej Guz Jestem za 

Leszek Kryszczuk Jestem za 

Artur Danilczuk Jestem za 

Zbigniew Lebiedowicz Jestem za 

Ryszard Wiech Wstrzymuje się 

Wiesław Bańka Jestem za 

Danuta Kowalska Jestem za 

Czesława Nowak Jestem za 

Iwona Świstowska Jestem za 

Józef Bojarczuk Jestem za 

17. Rozpatrzenie Informacji ZEC o przygotowaniu miasta do sezonu zimowego 

Informację przedstawiła Burmistrz M. Majewska. 

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

przedstawił pozytywną opinię komisji w sprawie przyjęcia Informacji.   

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

a następnie przeprowadziła imienne głosowanie, w którym Informacja 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 

Anna Naja Jestem za 

Leszek Kryszczuk Jestem za 

Zbigniew Lebiedowicz Jestem za 

Iwona Świstowska Jestem za 

Barbara Wierzchowska Jestem za 
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Wiesław Bańka Jestem za 

Czesława Nowak Jestem za 

Andrzej Guz Jestem za 

Danuta Kowalska Jestem za 

Jan Szulakiewicz Jestem za 

Józef Bojarczuk Jestem za 

Ryszard Wiech Jestem za 

Artur Danilczuk Jestem za 

18. Wolne wnioski 

Osoby proszące o głos 

Jan Szulakiewicz 

Andrzej Guz 

Ryszard Wiech 

Marta Woźnica 

Marta Majewska 

Radny J. Szulakiewicz zwrócił się z wnioskami o rozwiązanie problemu ze starą 

kotłownią przy 3 Maja, o zabezpieczenie środków na nawierzchnię pobliskiej drogi oraz  

o niewygaszanie na osiedla latarni po północy. 

Prosił, żeby miasto wysłało pismo do PSS „Społem”, z prośbą o zainstalowanie 

na swoim placu stojaków na rowery przy markecie „Stokrotka” oraz o remont nawierzchni 

drogi bocznej ulicy 3 Maja za notariatem.     

 Zapytał także o remont części chodnika ulicy Narutowicza od Komendy Policji do 

ulicy Kilińskiego. Zasygnalizował ponadto, że świerki przy ulicy 3 Maja są w stanie  

zagrażającym bezpieczeństwu i należy rozważyć ich ewentualne wycięcie. 

Radny R. Wiech poprosił o przedstawienie aktualnych wydatków na krytą pływalnię, 

HCD i salę gimnastyczna przy SP Nr 1. Zapytał także kto dokonywał nasadzeń drzewek 

wzdłuż ulicy Żeromskiego z których prawie wszystkie uschły. 

 Radny A. Guz zwrócił się o podjęcie działań w związku plagą gąsienic na osiedlu 

Garnizon.   

 Skarbnik M. Woźnica poinformowała, że w 2021 roku wydatki na krytą pływalnię na 

podstawie prowadzonej ewidencji wyniosły 10 013 414 zł 30 gr według dokumentów 

zaksięgowanych a na HCD 2 486 931 zł 98 gr.  
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Dodała, że jeżeli chodzi o budowę sali gimnastycznej nie przypomina sobie aby radny 

ją o to pytał, więc nie jest przygotowana. 

 Burmistrz M. Majewska stwierdziła, że Wydział Gospodarki Komunalnej nie ma 

kompetencji do podjęcia działań w kwestii plagi gąsienic o której słyszy po raz pierwszy.  

Poinformowała, że zgodnie z umową z lokalną firmą, która dokonywała nasadzeń 

wzdłuż ulicy Żeromskiego, jest ona zobowiązana do ponownych nasadzeń uschniętych 

drzewek dodając, że wykonawca został wezwany do tego, aby w ramach gwarancji do końca 

października wykonać nowe nasadzenia.       

 W kwestii stojaków na rowery stwierdziła, że zostanie zweryfikowana własność 

nieruchomości od strony drogi wojewódzkiej oraz możliwość ich usytuowania i wówczas do  

zostanie skierowane pismo do PSS „Społem”. 

 Odnosząc się do wniosku dotyczącego kotłowni przy ulicy 3 Maja stwierdziła, że 

Wspólnota mieszkaniowa została poinformowana, że po to aby podjąć odpowiedzialną 

decyzję dotyczącą remontu czy likwidacji kotłowni miasto potrzebuje ekspertyzy w tym 

zakresie i taka zostanie zlecona. Natomiast jeżeli chodzi o nawierzchnię Kierownik Miejskiej 

Służby Drogowej otrzymał polecenie wykosztorysowania tej ewentualnej inwestycji. 

 Zwróciła uwagę, że decyzja o wyłączaniu oświetlenia na części ulic po określonych 

godzinach ze względów oszczędnościowych zapadła za Burmistrza Td. Garaja.    

 Przypomniała, że miasto pozyskało w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnej kwotę 

2,5 milionów zł z przeznaczeniem na wymianę opraw i to zadanie inwestycyjne jest wpisane  

w wieloletniej prognozie finansowej na rok przyszły i znajdzie się w budżecie 2022 roku jako 

realizacja. Dodała, że aktualnie jesteśmy na etapie aktualizacji i robienia audytu 

energetycznego, który wskaże konkretnie te dziedziny, co będzie odpowiedzią zarówno na  

ciemności jak i na nieunikniony wzrost cen ceny prądu. 

Poinformowała, że droga wewnętrzna prowadząca do Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej była ujęta w pierwotnym wniosku o Fundusze Norweskie na blisko 40 milionów 

złotych, natomiast po radykalnym zmniejszeniu dotacji wiele rzeczy musieliśmy z tego 

wniosku przesunąć na zadania uzupełniające i złożyć nowy wniosek, w którym ta droga już 

nie została ujęta i może to być ewentualnie inwestycja, którą wykonamy ze środków 

własnych jeśli radni podejmą taka decyzję.  

 Przypomniała, że ulica Narutowicza, a więc i chodnik przy niej jest własnością 

Powiatu. Dodała, że w tym roku dwukrotnie zwróciła się z propozycją kontynuacji zadań 

poprzez partycypację miasta w taki sposób, że wykonanie zapewni Miejska Służba Drogowa, 

natomiast materiał jest po stronie Powiatu.  
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Podkreśliła, że do dzisiaj nie otrzymała odpowiedzi na swoją ofertę, więc rozumie, że 

albo Powiat nie chce dotychczasowej partycypacji, albo zdecydował się na to, że będzie robił 

sam.  

Przypomniała, że ulica 3 Maja jest drogą wojewódzką, więc w kwestii uschniętych 

świerków w jej pasie wnioskodawcą będzie Dyrektor Rejonu Hrubieszów Zarządu Dróg 

Wojewódzkich po stosownych oględzinach wydziału. 

19. Zamknięcie sesji 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Naja zamknęła XL sesję o godz. 13:36. 

Materiał wideo z XL dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Hrubieszów. 

 

Protokolant: Janusz Policha     Przewodniczący Rady Miejskiej 

inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej                     Anna Naja 

      i jednostek pomocniczych 

 


