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Protokół Nr: RM.0002.12.2021.JP 

 

Nazwa sesji:  XLI Sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie  

Data sesji:  28.10.2021 

Numer sesji:  RM.0002.12.2021.JP 

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

Godzina rozpoczęcia:  10:00 

Godzina zakończenia:  12:17 

 

Lista radnych obecnych na sesji: 

1. Anna Naja 

2. Leszek Tarnawski 

3. Wiesław Bańka 

4. Barbara Wierzchowska 

5. Czesława Nowak 

6. Zbigniew Lebiedowicz 

7. Józef Bojarczuk 

8. Marian Cisło 

9. Leszek Kryszczuk 

10. Andrzej Guz 

11. Artur Danilczuk 

12. Danuta Kowalska 

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 Oświaty i Kultury 

Radosław Szkudziński, Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości i Planowania 

Przestrzennego Sławomir Budzyński, Główna Księgowa Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Beata Kogut, Prokurent PGKiM Anna Łukiewicz oraz 

Kierownik Miejskiej Służby Drogowej Mariusz Biront.  

Lista przerw w trakcie obrad: 

Czas rozpoczęcia Czas zakończenia 

10:40:48 10:48:11 

11:18:33 11:25:48 
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1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

Otwarcia XLI 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 chwili otwarcia sesji obecnych było 11 

radnych, radny L. Tarnawski dołączył podczas procedowania pkt. 8 przyjętego porządku 

obrad.   

Przewodniczący A. Naja poprosiła zebranych o używanie maseczek podczas obrad  

a osoby zabierające głos o dezynfekcję dłoni przed podejściem do mównicy w związku  

z tym, że obrady są transmitowane na żywo a program przetwarza mowę na napisy.  

Podziękowała ponadto Pani Dyrektor i pracownikom Hrubieszowskiego Domu 

Kultury za przygotowanie sali na obrady.   

Poprosiła również o przestrzeganie przepisów RODO i nieużywanie nazwisk osób 

niepełniących funkcji publicznych. 

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 XL sesji 

Przewodniczący A. Naja zapytała radnych czy mają uwagi do protokołu z XL sesji,  

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

jednogłośnie. 

Odpowiedź Ilość głosów Procent głosów 

Jestem za 11 100,00% 

Jestem przeciw 0 0,00% 

Wstrzymuje się 0 0,00% 

 

Radny Oddany głos 

Czesława Nowak Jestem za 

Barbara Wierzchowska Jestem za 

Józef Bojarczuk Jestem za 

Leszek Kryszczuk Jestem za 

Marian Cisło Jestem za 

Zbigniew Lebiedowicz Jestem za 
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Danuta Kowalska Jestem za 

Wiesław Bańka Jestem za 

Andrzej Guz Jestem za 

Artur Danilczuk Jestem za 

Anna Naja Jestem za 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych 

stawek podatku od nieruchomości na rok 2022 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Skarbnik M. Woźnica. 

Poinformowała ponadto, że podatek od środków transportowych w przyszłym roku 

pozostanie w dotychczasowej wysokości.   

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

przedstawił pozytywną opinię Komisji w sprawie projektu uchwały.  

Osoby proszące o głos 

Anna Naja 

Marta Majewska 

W dyskusji Przewodniczący A. Naja zaznaczyła, że podatki podnoszone są  

w minimalnym stopniu i poniżej wskaźnika inflacji oraz, że władze muszą dbać o dochody 

miasta z których są prowadzone inwestycje, utrzymywane szkoły i inne instytucje. Zauważyła 

również, że podatek od środków transportu pozostanie na poziomie ubiegłorocznym.  

Burmistrz M. Majewska podziękowała Przewodniczącej za głos rozsądku dodając, że 

przedkładając projekt uchwały kierowała się tym, aby wzrost podatku wobec szalejącej 

inflacji był najmniej dotkliwy dla mieszkańców.  

Podkreśliła, że stosunkowo symboliczna podwyżka, nie będzie bardzo dotkliwa dla 

mieszkańców, pozwoli natomiast zrealizować wydatki budżetowe. Zwróciła także uwagę, że 

nie zostanie podniesiony podatek od środków transportowych oraz podatek rolny.  

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

a następnie przeprowadziła imienne głosowanie, w którym uchwała została przyjęta 

jednogłośnie.   

Odpowiedź Ilość głosów Procent głosów 

Jestem za 11 100,00% 

Jestem przeciw 0 0,00% 

Wstrzymuje się 0 0,00% 
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Radny Oddany głos 

Józef Bojarczuk Jestem za 

Czesława Nowak Jestem za 

Zbigniew Lebiedowicz Jestem za 

Anna Naja Jestem za 

Danuta Kowalska Jestem za 

Andrzej Guz Jestem za 

Artur Danilczuk Jestem za 

Leszek Kryszczuk Jestem za 

Marian Cisło Jestem za 

Wiesław Bańka Jestem za 

Barbara Wierzchowska Jestem za 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 

przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2022 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Skarbnik M. Woźnica 

podkreślając, że podatek rolny pozostanie na poziomie tegorocznym.  

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

przedstawił pozytywną opinię Komisji w sprawie projektu uchwały. 

Osoby proszące o głos 

Józef Bojarczuk 

Anna Naja 

W dyskusji radny J. Bojarczuk  podziękował Burmistrz M. Majewskiej za 

zrozumienie  sytuacji rolników, którzy są w trudnej sytuacji w związku ze wzrostem cen 

nawozów nawet do 400 procent.   

Przewodniczący A. Naja stwierdziła, że Burmistrz M. Majewska przedkładając 

projekt uchwały wychodzi naprzeciw rolnikom dodając, że jest to dobrze przygotowana 

propozycja.           

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

i przeprowadziła imienne głosowanie w którym uchwała została przyjęta jednogłośnie.   

Odpowiedź Ilość głosów Procent głosów 

Jestem za 11 100,00% 

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

 

Radny Oddany głos 

Marian Cisło Jestem za 

Barbara Wierzchowska Jestem za 

Józef Bojarczuk Jestem za 

Zbigniew Lebiedowicz Jestem za 

Anna Naja Jestem za 

Czesława Nowak Jestem za 

Andrzej Guz Jestem za 

Danuta Kowalska Jestem za 

Wiesław Bańka Jestem za 

Artur Danilczuk Jestem za 

Leszek Kryszczuk Jestem za 

6. 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 

Marta Majewska 

W dyskusji Burmistrz M. Majewska poinformowała, że na konto miasta wpłynęły już  

trzy miliony złotych, które zostaną przeznaczone na utworzenie Spółki w ramach powstającej 

Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej, w której miasto  będzie miało swojego przedstawiciela 

w Radzie Nadzorczej, na objęcie w niej udziałów oraz na opracowanie dokumentacji 

projektowej a nie na samą budowę mieszkań. 

Dodała, że aktualnie miasto czeka na zorganizowanie spotkania w sprawie podpisania 

aktu notarialnego powołania Spółki.           

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

i przeprowadziła imienne głosowanie w którym uchwała została przyjęta jednogłośnie.   

Odpowiedź Ilość głosów Procent głosów 

Jestem za 11 100,00% 
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Jestem przeciw 0 0,00% 

Wstrzymuje się 0 0,00% 

 

Radny Oddany głos 

Barbara Wierzchowska Jestem za 

Artur Danilczuk Jestem za 

Wiesław Bańka Jestem za 

Andrzej Guz Jestem za 

Anna Naja Jestem za 

Danuta Kowalska Jestem za 

Zbigniew Lebiedowicz Jestem za 

Marian Cisło Jestem za 

Czesława Nowak Jestem za 

Józef Bojarczuk Jestem za 

Leszek Kryszczuk Jestem za 

7. 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. 

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

a następnie przeprowadziła imienne głosowanie w którym uchwała została przyjęta 

jednogłośnie.   

Odpowiedź Ilość głosów Procent głosów 

Jestem za 11 100,00% 

Jestem przeciw 0 0,00% 

Wstrzymuje się 0 0,00% 

 

Radny Oddany głos 

Leszek Kryszczuk Jestem za 

Danuta Kowalska Jestem za 

Józef Bojarczuk Jestem za 
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Czesława Nowak Jestem za 

Marian Cisło Jestem za 

Zbigniew Lebiedowicz Jestem za 

Anna Naja Jestem za 

Artur Danilczuk Jestem za 

Wiesław Bańka Jestem za 

Barbara Wierzchowska Jestem za 

Andrzej Guz Jestem za 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi 

Miasta Hrubieszowa na wydzierżawienie, na okres 10 lat, nieruchomości gruntowej 

zabudowanej i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

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  

a następnie przeprowadziła 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 

Danuta Kowalska Jestem za 

Andrzej Guz Jestem za 

Barbara Wierzchowska Jestem za 

Artur Danilczuk Jestem za 

Wiesław Bańka Jestem za 

Leszek Tarnawski Jestem za 

Józef Bojarczuk Jestem za 

Leszek Kryszczuk Jestem za 

Czesława Nowak Jestem za 
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Zbigniew Lebiedowicz Jestem za 

Anna Naja Jestem za 

Marian Cisło Jestem za 

Po głosowaniu Przewodniczący A. Naja zarządziła 5-minutową przerwę w obradach. 

9. Rozpatrzenie Informacji o stanie realizacji Wieloletniego Planu Rozwoju 

Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2020-2024 

Informację wraz z pozytywną opinią biegłego rewidenta na jej temat przedstawiła 

Burmistrz M. Majewska.  

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

poinformował o jednogłośnym przyjęciu Informacji przez Komisję.  

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

i przeprowadziła imienne głosowanie w którym Informacja 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 

Zbigniew Lebiedowicz Jestem za 

Józef Bojarczuk Jestem za 

Marian Cisło Jestem za 

Wiesław Bańka Jestem za 

Leszek Tarnawski Jestem za 

Leszek Kryszczuk Jestem za 

Andrzej Guz Jestem za 

Barbara Wierzchowska Jestem za 

Anna Naja Jestem za 

Danuta Kowalska Jestem za 

Artur Danilczuk Jestem za 
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10. Rozpatrzenie Informacji o działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Hrubieszowie za rok 2020 oraz pierwsze 

półrocze 2021 roku 

Informację przedstawiła Burmistrz M. Majewska.  

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

poinformował o jednogłośnym przyjęciu Informacji przez Komisję.  

Osoby proszące o głos 

Artur Danilczuk 

W dyskusji radny A. Danilczuk zapytał czy stelaże pod fotowoltaikę zostaną zgodnie  

z planem wykonane jeszcze w tym roku oraz czy przetarg został już rozstrzygnięty.  

Prokurent A. Łukiewicz odpowiedziała, że przetarg został ogłoszony i aktualnie  

badane są oferty. Poinformowała ponadto, że przetarg na budowę instalacji fotowoltaicznej na 

oczyszczalni ścieków ogłaszany był 3 razy jednak za pierwszym razem nie wpłynęła żadna 

oferta a za drugim razem wpłynęła jedna oferta, której wartość jest znacznie przekroczyła 

kwotę, którą PGKiM dysponował na realizację tego zadania. Natomiast za trzecim razem 

wpłynęły 4 oferty, które są w trakcie oceny. 

Dodała, że planowano wybudowanie konstrukcji w tym roku, natomiast w związku  

z przedłużeniem się procesu wyboru wykonawcy nie jest pewne czy się to uda podkreślając, 

że PGKiM robi co w jego mocy, żeby wyłonić wykonawcę i ukończyć zadanie w terminie. 

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

i przeprowadziła imienne głosowanie w którym Informacja 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 

Leszek Kryszczuk Jestem za 

Anna Naja Jestem za 

Artur Danilczuk Jestem za 

Wiesław Bańka Jestem za 

Andrzej Guz Jestem za 
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Leszek Tarnawski Jestem za 

Józef Bojarczuk Jestem za 

Danuta Kowalska Jestem za 

Barbara Wierzchowska Jestem za 

Zbigniew Lebiedowicz Jestem za 

Czesława Nowak Jestem za 

Marian Cisło Jestem za 

11. Rozpatrzenie Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy 

Miejskiej Hrubieszów za rok szkolny 2020/2021 

Informację przedstawiła Burmistrz M. Majewska.  

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji radny M. Cisło 

przedstawił pozytywną opinię Komisji w sprawie przyjęcia Informacji. 

Osoby proszące o głos 

Marian Cisło 

Anna Naja 

Marta Majewska 

W dyskusji radny M. Cisło stwierdził, że organ prowadzący czyli Urząd Miasta łoży 

ogromne kwoty na prowadzenie i utrzymanie szkół podkreślając, że 10,3 miliona złotych  

z budżetu miasta w porównaniu do 12,9 miliona subwencji stanowi prawie 50%. 

Powiedział, że jeśli chodzi o działalność szkół i przedszkoli to mieszkańcy mogą być 

spokojni, ponieważ działają one na bardzo wysokim poziomie, osiągają znaczące wyniki 

dydaktyczne, wychowawcze, organizacyjne oraz w działalności pozalekcyjnej co jest   

ogromną zasługą przede wszystkim nauczycieli w wyławianiu talentów a także rodziców, 

którzy mobilizują uczniów i pomagają aby te talenty eksplodowały w formie pozyskiwania 

bardzo dobrych wyników. 

Zauważył, że każda szkoła miejska jest tak skonstruowana, że są nauczyciele, którzy 

są pasjonatami, osiągają wyniki bardzo dobre jeśli chodzi o konkursy przedmiotowe a także  

w działalności pozalekcyjnej, dzięki czemu szkoły pokazują się na szczeblu centralnym  

a także i międzynarodowym.  

Złożył wyrazy szacunku nauczycielom za ich pracę, dzięki której jest głośniej  

o naszym mieście, ponieważ uzyskiwane wyniki można obserwować w internecie, prasie, 

radiu i w telewizji.  
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Zwrócił także uwagę na osiągnięcia podopiecznych radnego L. Kryszczuka 

uzyskujących bardzo dobre wyniki na szczeblu krajowym i międzynarodowym jeśli chodzi  

o modelarstwo lotnicze co jest tradycją w Hrubieszowie. 

Podkreślił, że jeśli chodzi o wyniki osiągane przez nasze szkoły, to możemy być 

zadowoleni jeśli chodzi o egzamin ośmioklasisty, poza matematyką, dodając, że jest to 

specyficzny ścisły przedmiot, którego się nie za bardzo da nauczyć, tylko trzeba z tym się 

urodzić oraz doskonalić i rozwijać tą umiejętność. 

Podziękował w imieniu Rady dyrekcjom szkół i przedszkoli, nauczycielom, rodzicom 

oraz uczniom za osiągnięte wyniki. Zwrócił także uwagę, że szkoły bardzo dobrze działały  

w czasie specyficznym, covidowskim stwierdzając, że wyniki osiągnięte pomimo nauczania 

zdalnego świadczą o ogromnej pracy nauczycieli i rodziców za co również podziękował.  

Przewodniczący A. Naja podziękowała Naczelnikowi R. Szkudzińskiemu za obszerne 

przygotowanie Informacji dodając, że zostały w niej ujęte wszystkie aspekty pracy szkół  

i przedszkoli.  

Zauważyła, że budynki dwóch z trzech szkół są dość stare i niebawem będą wymagały 

dużych nakładów finansowych, w tym na wymianę instalacji elektrycznej, natomiast 

przedszkola na dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych. Zgłosiła także potrzebę 

wymiany pieca do centralnego ogrzewania w SP Nr 2.  

Podkreśliła, że wyniki ośmioklasistów są naprawdę zadowalające, ponieważ z języka 

polskiego są powyżej średniej krajowej, więc na pochwałę zasługują nauczyciele i dyrekcje 

szkół. Dodała, że nasza oświata funkcjonuje bardzo dobrze i nie mamy się o co martwić.  

Burmistrz M. Majewska poinformowała, że miasto zamierza się ubiegać  

o dofinansowanie z RPO Województwa Lubelskiego na instalacje fotowoltaiczne na szkołach 

w celu obniżenia kosztów ich funkcjonowania.  

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

i przeprowadziła imienne głosowanie w którym Informacja 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 

Artur Danilczuk Jestem za 
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Leszek Tarnawski Jestem za 

Barbara Wierzchowska Jestem za 

Leszek Kryszczuk Jestem za 

Wiesław Bańka Jestem za 

Czesława Nowak Jestem za 

Józef Bojarczuk Jestem za 

Zbigniew Lebiedowicz Jestem za 

Andrzej Guz Jestem za 

Marian Cisło Jestem za 

Anna Naja Jestem za 

Danuta Kowalska Jestem za 

Po głosowaniu Przewodniczący A. Naja zarządziła 5-minutową przerwę w obradach. 

12. Rozpatrzenie Informacji MSD o zakresie remontów dróg miejskich 

Informację przedstawiła Burmistrz M. Majewska.   

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

poinformował o jednogłośnym przyjęciu Informacji przez Komisję.  

Osoby proszące o głos 

Marian Cisło 

Andrzej Guz 

Józef Bojarczuk 

Anna Naja 

W dyskusji radny M. Cisło pochwalił efekty działalności Miejskiej Służby Drogowej, 

podkreślając, że mieszkańcy widzą jak miasto się zmienia i jak prostują się drogi i chodniki. 

Zwrócił także uwagę, że pod tym względem wreszcie po wielu latach w mieście zmieniło się 

to na dużo lepiej. 

Radny A. Guz podziękował Kierownikowi M. Birontowi i pracownikom MSD za 

sprawne, szybkie i fachowe przygotowanie i prowadzenie wszystkich robót, dodając, że 

mieszkańcy widzą i doceniają efekty ich pracy oraz wyrażają swoja wdzięczność za poprawę 

komfortu życia.    

Radny J. Bojarczuk złożył Kierownikowi M. Birontowi wyrazy uznania za skuteczne 

zabiegi dotyczące doposażenia MSD w niezbędny sprzęt a Burmistrz M. Majewskiej za ich 

przychylne rozpatrzenie, dodając, że widać tego efekty.  
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Przewodniczący A. Naja stwierdziła, że drogi i chodniki miejskie są już prawie  

w całości wyremontowane oraz, ze są ładne i bezpieczne. Zauważyła, że jest problem  

z drogami powiatowymi, pomimo tego, że miasto praktycznie do każdej inwestycji 

powiatowej dokłada 50%, żeby służyły one mieszkańcom. 

Podziękowała również Kierownikowi M. Birontowi i pracownikom MSD za szybkie 

interwencje i usuwanie usterek zgłaszanych za jej pośrednictwem przez mieszkańców 

dodając, że są oni wdzięczni i na jej ręce także składają podziękowania. 

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

i przeprowadziła imienne głosowanie w którym Informacja 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 

Andrzej Guz Jestem za 

Danuta Kowalska Jestem za 

Leszek Tarnawski Jestem za 

Marian Cisło Jestem za 

Wiesław Bańka Jestem za 

Artur Danilczuk Jestem za 

Zbigniew Lebiedowicz Jestem za 

Leszek Kryszczuk Jestem za 

Anna Naja Jestem za 

Barbara Wierzchowska Jestem za 

13. Rozpatrzenie Informacji o przygotowaniu MSD do sezonu zimowego 

2021/2022 

Informację przedstawiła Burmistrz M. Majewska.   

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

poinformował o jednogłośnym przyjęciu Informacji przez Komisję. 
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Osoby proszące o głos 

Anna Naja 

W dyskusji Przewodniczący A. Naja stwierdziła, że możemy być spokojni o zimowe 

utrzymanie dróg miejskich, ponieważ MSD została doposażona w sprzęt i jest 

samowystarczalna, nie musi więc opierać się na podmiotach zewnętrznych, tylko sama 

realizuje stojące przed nią zadania. 

Podkreśliła, że możemy być spokojni o utrzymanie zimą  dróg miejskich, zaznaczając, 

że oprócz nich mamy w Hrubieszowie drogi powiatowe i wojewódzkie a każdy zarządca dba 

o swoją drogę. 

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

i przeprowadziła imienne głosowanie w którym Informacja 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 

Józef Bojarczuk Jestem za 

Leszek Tarnawski Jestem za 

Barbara Wierzchowska Jestem za 

Czesława Nowak Jestem za 

Danuta Kowalska Jestem za 

Marian Cisło Jestem za 

Andrzej Guz Jestem za 

Wiesław Bańka Jestem za 

Zbigniew Lebiedowicz Jestem za 

Artur Danilczuk Jestem za 

Anna Naja Jestem za 

Leszek Kryszczuk Jestem za 

14. Rozpatrzenie Informacji Burmistrza Miasta o złożonych oświadczeniach 

majątkowych 

Informację przedstawiła Burmistrz M. Majewska. 
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Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji radny M. Cisło 

przedstawił pozytywną opinię Komisji w sprawie przyjęcia Informacji. 

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

i przeprowadziła imienne głosowanie w którym Informacja 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 

Anna Naja Jestem za 

Marian Cisło Jestem za 

Józef Bojarczuk Jestem za 

Leszek Kryszczuk Jestem za 

Wiesław Bańka Jestem za 

Andrzej Guz Jestem za 

Artur Danilczuk Jestem za 

Zbigniew Lebiedowicz Jestem za 

Barbara Wierzchowska Jestem za 

Danuta Kowalska Jestem za 

Czesława Nowak Jestem za 

Leszek Tarnawski Jestem za 

15. Rozpatrzenie Informacji Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych 

oświadczeniach majątkowych 

Informację przedstawiła Przewodniczący A. Naja. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji radny M. Cisło 

przedstawił pozytywną opinię Komisji w sprawie przyjęcia Informacji. 

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

i przeprowadziła imienne głosowanie w którym Informacja 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 

Andrzej Guz Jestem za 

Leszek Tarnawski Jestem za 

Czesława Nowak Jestem za 

Zbigniew Lebiedowicz Jestem za 

Anna Naja Jestem za 

Leszek Kryszczuk Jestem za 

Barbara Wierzchowska Jestem za 

Marian Cisło Jestem za 

Wiesław Bańka Jestem za 

Józef Bojarczuk Jestem za 

Danuta Kowalska Jestem za 

Artur Danilczuk Jestem za 

16. Wolne wnioski 

Osoby proszące o głos 

Anna Naja 

Barbara Wierzchowska 

Marian Cisło 

Andrzej Guz 

Marta Majewska 

W wolnych wnioskach Przewodniczący A. Naja odczytała pismo mieszkańca 

dotyczące uchylenia Uchwały Nr XL/320/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 

września 2021 roku 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 oraz sprzedaży mu tego 

budynku za 50% wyceny wartości przez rzeczoznawcę.  

Mieszkaniec zadeklarował, że mieszkania znajdujące się w tym domu aktem 

własności przekaże bezpłatnie rodzinom potrzebującym własnego lokum oraz, że warunkiem 

jaki muszą spełnić osoby, które otrzymają te mieszkania jest bycie mieszkańcem 

Hrubieszowa lub praca w Hrubieszowie. 
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Radna B. Wierzchowska zwróciła się z wnioskiem o wyłączenie w godzinach nocnych 

oświetlenia ulicy Konwaliowej, Tulipanowej, Storczykowej i Różanej, które jej zdaniem jest 

zbędne, ponieważ zamieszkuje tam niewiele osób. Zwróciła jednocześnie uwagę, że  

w godzinach nocnych nie jest oświetlona ulica Polna przy blokach od ulicy Mickiewicza do 

ulicy Kolejowej.   

Poprosiła także o odnowienie iluminacji świątecznych oraz ustawienie ławeczek przy 

ulicy Storczykowej i Konwaliowej. 

Podziękowała ponadto za szybką odpowiedź na jej interpelację dotyczącą tzw. 

abisynek i zaapelowała o remont tej znajdującej się na ul. Michałówka. 

Stwierdziła, że bardzo cieszy się, że drogi miejskie praktycznie są wyremontowane na 

których tle drogi powiatowe są jak rewiry zakazane, dodając, że ulica Polna oraz chodnik 

przy tej ulicy jest w przerażającym i strasznym stanie.  

Radny M. Cisło zgłosił potrzebę usunięcia wraku samochodu znajdującego się na 

parkingu pomiędzy SKK „Słoneczko” a blokiem nr 10 na ulicy Polnej. 

Radny A. Guz odnosząc się do pisma mieszkańca dotyczącego nieruchomości przy 

ulicy Jatkowej 11 stwierdził, że nie widzi potrzeby podejmowania dyskusji na ten temat 

dodając, że najlepszym efektem będzie jeśli ta sprawa będzie biegła swoim tokiem.       

Pogratulował Burmistrz M. Majewskiej zajęcia drugiego miejsca w konkursie 

Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii 

Społecznej i Solidarnej 2021 w kategorii Społecznie Odpowiedzialny Samorząd  

i podziękował za nowe nasadzenia drzewek wzdłuż ulicy Żeromskiego. 

Pogratulował jej również uzyskania 16 milionów złotych na miejskie inwestycje  

z Programu Inwestycji Strategicznych dziękując także pracownikom, podkreślając, że 

pieniądze nie biorą się znikąd tylko trzeba zrobić mądre projekty.  

Przewodniczący A. Naja zwróciła się do Burmistrz M. Majewskiej z prośbą  

o szczegółowe informacje na temat przyznanych ostatnio miastu nagród i wyróżnień  

Burmistrz M. Majewska odpowiadając na wnioski radnych powiedziała, że ulice 

Różana, Konwaliowa, Storczykowa i Tulipanowa stanowią poważny ciąg komunikacyjny, 

który powonień być oświetlony przez całą noc.  

Stwierdziła, że najlepszym momentem na wszelkie zmiany dotyczące nocnego 

oświetlenia ulic będzie przyszły rok, po zakończeniu trwającego audytu energetycznego 

całego oświetlenia miejskiego, którego wyniki zostaną przedstawione do końca roku, oraz  po 

rozstrzygnięciu trwającego przetargu na energię elektryczną. Podkreśliła, że decyzje w tym 

zakresie zostaną podjęte wspólnie z radnymi. 
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Poinformowała, że niebawem zostanie dokonany przegląd iluminacji świątecznej po 

którym zostaną uzupełnione wszelkie braki oraz, że zostaną ustawione kolejne ławeczki,  

w tym na nowych ulicach, ponieważ mieszkańcy w wielu formach zgłaszają taka potrzebę.    

Stwierdziła, że kwestia usunięcia wraku znajdującego się na miejskiej działce zostanie 

natychmiast przekazana Straży Miejskiej.  

Poinformowała ponadto, że miasto złożyło trzy wnioski o dofinansowanie inwestycji  

z Programu Inwestycji Strategicznych, z których dwa uzyskały dofinansowanie: Rozbudowa 

Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - 12 870 000 zł i Budowa monitoringu 

miejskiego w Hrubieszowie - 2 790 000 zł. 

Wniosek na budowę zbiornika retencyjnego z funkcją turystyczną na Targowicy nie 

uzyskał dofinansowania ale zostanie złożony po ogłoszeniu drugiego naboru zaplanowanego 

na listopad br.   

Podkreśliła, że cieszy ją fakt, że podejmowane przez miasto działania są doceniane, 

zarówno poprzez kolejne dofinansowania miejskich inwestycji jak i działań skierowanych  

w kierunku mieszkańców, takich jak nagrodzenie, jako jedynego samorządu do 20 000 

mieszkańców w województwie lubelskim, tytułem Gmina Przyjazna Seniorom przyznanym 

przez Marszałka Województwa Lubelskiego oraz certyfikatem Znak Jakości Ekonomii 

Społecznej i Solidarnej 2021 w kategorii Społecznie Odpowiedzialny Samorząd przyznanym 

przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.  

Dodała, że  tylko 3 samorządy w skali kraju zostały w ten sposób wyróżnione przez 

Ministerstwo, w tym Hrubieszow za podejmowane działania ukierunkowane na człowieka, na 

szeroko pojętą ekonomię społeczną. 

Podziękowała także wszystkim, którzy przygotowują składane wnioski oraz tym, 

którzy swoją działalnością często wolontariacką przyczynili się do otrzymania otrzymanych 

wyróżnień ponieważ dodają one skrzydeł.    

Stwierdziła, że bardzo się cieszy, że wizerunek miasta jest pozytywnie odbierany, 

czego dowodem są przyznawane dofinansowania oraz wyróżnienia, podkreślając że zawsze 

stoją za tym ludzie, którzy na nie pracują i którym  raz jeszcze serdecznie podziękowała.    

Przewodniczący A. Naja podziękowała i pogratulowała Burmistrz M. Majewskiej 

podkreślając, że pieniądze od rządu nie popłynęłyby do miasta gdyby nie było dobrych 

projektów i gdyby nie praca miejskich urzędników dodając, że gdyby Burmistrz nie miała 

takich ludzi to nie byłoby tych projektów i nie byłoby dotacji z których się cieszymy.  

Dodała, że cieszymy się również z tego, że Rada Miasta akceptuje, pomaga i wspiera  

działania, dzięki którym Hrubieszów się rozwija. 
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Burmistrz M. Majewska poinformowała, że na każdym zebraniu z mieszkańcami  

mówi o tym, że bez względu na to jak czas pobiegnie i co się wydarzy za 2 lata, życzy miastu 

takiej Rady i takich radnych jak obecnie z których 14 w pełni rozumie potrzeby miasta  

i kibicuje mu swoimi działaniami   

Przewodniczący A. Naja podziękowała w imieniu wszystkich obecnych radnych 

Burmistrz M. Majewskiej za miłe słowa.  

17. Zamknięcie sesji 

Wobec braku innych wolnych wniosków Przewodniczący Rady Miejskiej A. Naja 

zamknęła XLI sesję o godz. 12:17. 

Materiał wideo z XLI dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta 

Hrubieszów. 

 

Protokolant: Janusz Policha     Przewodniczący Rady Miejskiej 

inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej                     Anna Naja 

      i jednostek pomocniczych 

 

 


