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Protokół Nr: RM.0002.15.2021.JP 

 

Nazwa sesji:  XLIV Sesja Rady Miejskiej  w Hrubieszowie   

Data sesji:  21.12.2021 

Numer sesji:  RM.0002.15.2021.JP 

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

Godzina rozpoczęcia:  12:00 

Godzina zakończenia:  15:37 

 

Lista radnych obecnych na sesji: 

1. Wiesław Bańka 

2. Iwona Świstowska 

3. Leszek Tarnawski 

4. Jan Szulakiewicz 

5. Ryszard Wiech 

6. Andrzej Guz 

7. Danuta Kowalska 

8. Józef Bojarczuk 

9. Barbara Wierzchowska 

10. Zbigniew Lebiedowicz 

11. Leszek Kryszczuk 

12. Czesława Nowak 

13. Artur Danilczuk 

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

Sekretarz Miasta Monika Podolak, Skarbnik Miasta Marta Woźnica, Radca Prawny Mariola 

Sadowska, Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Marta Szopa, 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Anna Frączek, 

Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej, Turystyki i Promocji Wioletta Pietrusiewicz, 

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Przemysław Podskarbi, Zastępca Naczelnika 

Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Agnieszka Wróblewska, Kierownik Miejskiej 

Służby Drogowej Mariusz Biront, proboszcz parafii Św. Mikołaja ksiądz Wiesław Oleszek, 

Przewodniczący Kapituły Nagrody Miasta Hrubieszowa - Statuetki Króla Władysława 

Jagiełły Alfred Przybysz oraz laureat Nagrody Miasta Hrubieszowa Artur Kern.    
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Lista przerw w trakcie obrad: 

Czas rozpoczęcia Czas zakończenia 

12:50:07 13:09:30 

14:38:09 14:45:54 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

XLIV sesję Rady Miejskiej w Hrubieszowie na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1372 z późn. zm.) otworzył 

i prowadził jej obrady Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Leszek Kryszczuk, który na 

podstawie listy obecności (w załączeniu) stwierdził prawomocność obrad oraz powitał 

zebranych. W chwili otwarcia sesji obecnych była 12 radnych, radna Danuta Kowalska 

dołączyła w  piątej minucie obrad.  

Wiceprzewodniczący L. Kryszczuk w związku z panującą epidemią poprosił 

zebranych o zachowanie szczególnej ostrożności, zachowanie dystansu i używanie maseczek. 

Przypominał także, że obrady są transmitowane na żywo a program przetwarza mowę 

na napisy i poprosił zabierających głos o używanie mikrofonu a korzystających z mównicy  

o dezynfekcję dłoni oraz o przestrzeganie przepisów RODO i nieużywanie nazwisk osób 

niepełniących funkcji publicznych. 

Następnie głos zabrał Przewodniczący A. Przybysz, który przedstawił uchwałę Nr 1 

Kapituły z dnia 30 listopada w 2021 roku przyznającej Nagrodę Miasta Hrubieszowa  

A. Kernowi za wybitne sukcesy w lekkiej atletyce, reprezentowanie i promowanie miasta 

Hrubieszów oraz zaprezentował sylwetkę i osiągnięcia laureata. 

Po wystąpieniu Przewodniczący A. Przybysz i Zastępca Burmistrza P. Wojciechowski 

wręczyli A. Kernowi Nagrodę Miasta Hrubieszowa - Statuetkę Króla Władysława Jagiełły 

oraz złożyli laureatowi gratulacje.   

Wiceprzewodniczący L. Kryszczuk także pogratulował A. Kernowi oraz złożył 

zebranym życzenia z okazji nadchodzących Świat.   

 Następnie głos zabrał Zastępca Burmistrza P. Wojciechowski, który w imieniu 

Burmistrz Marty Majewskiej podsumował mijający rok stwierdzając, że był on bardzo 

intensywny i pracowity a jednocześnie obfitował w ważne dla miasta wydarzenia i sukcesy. 

Głównym sukcesem jest pozyskanie ponad 46 milionów złotych dofinansowania  

z funduszy zewnętrznych na oczekiwane przez mieszkańców inwestycje, w tym m.in. na: 

budowę krytej pływalni wraz z parkingami i drogą dojazdową, budowę sali gimnastycznej 

przy Szkole Podstawowej Nr 1 i remont budynku dawnego Syndykatu Rolniczego. 
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Przypomniał również zebranym najważniejsze osiągnięcia miasta w 2021 roku. 

Hrubieszów jako jedno z 29 miast w Polsce i jedyne w województwie lubelskim 

otrzymał 16 milionów złotych dofinansowania z Funduszy Norweskich na realizację projektu 

Rozwój Lokalny Hrubieszowa od partycypacji do realizacji. W ramach projektu m.in. 

zostanie utworzony Dzienny Dom Pobytu Seniora, powstanie Centrum Komunikacyjne  

a MOPS zostanie przekształcony w  Centrum Usług Społecznych.  

Zostanie również powołana nowa instytucja Kreatywne Centrum Edukacji  

i Współpracy Gospodarczej, która będzie kreatorem i inicjatorem zmian na nowej ścieżce 

rozwoju miasta oraz centrum kompetencji w zakresie nowych form kształcenia młodzieży  

i inicjowania współpracy z biznesem a jego głównym celem będzie łączenie sfery lokalnego 

biznesu z instytucjami edukacji oraz z samorządem terytorialnym. W ramach przedsięwzięcia 

zaplanowano również wyposażenie dwóch pracowni edukacyjnych Conceptlab i Ekolab, 

które będą służyły do prowadzenia zajęć z informatyki i programowania, robotyki  

i projektowania oraz edukacji ekologicznej.  

Zostały podjęte działania mające na celu budowę zbiornika retencyjnego na rzece 

Huczwie o powierzchni około 20 hektarów. W tym roku mieszkańcy miasta pozyskali 

kluczowego partnera, ponieważ w listopadzie Burmistrz M. Majewska podpisała  

z Prezesem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie P. Dacą porozumienie 

zgodnie z którym do końca kwietnia przyszłego roku Wody Polskie mają wykonać koncepcję 

programowo-przestrzenną obiektu.  

Ponadto mieszkańcy pozyskali z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dotację 

w kwocie 2,5 miliona złotych na modernizację oświetlenia ulicznego czyli wymianę lamp na 

energooszczędne LED, 15 milionów 660 tysięcy złotych dofinansowania z Rządowego 

Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na rozbudowę Hrubieszowskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz montaż miejskiego monitoringu oraz 3 miliony złotych  

w ramach programu wspierania budowy mieszkań czynszowych. 

W 2021 roku Hrubieszów uhonorowano dwoma nagrodami w zakresie polityki 

senioralnej: tytułem „Samorząd Przyjazny Seniorom” i tytułem „Gmina Przyjazna Seniorom”, 

które zostały przyznane miastu za otwartość na seniorów i promowanie innowacyjnych  

i wielozakresowych działań na rzecz osób starszych. 

Gmina Miejska Hrubieszów otrzymała także nagrodę znak jakości Ekonomii 

Społecznej i Solidarnej 2021 w kategorii Społecznie Odpowiedzialny Samorząd przyznany 

przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wspólnie z Bankiem Gospodarstwa 

Krajowego i Europejskim Domem Spotkań Fundacja „Nowy Staw”. 
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Hrubieszów otrzymał ponadto, jako jedno z 15 miast w całej Polsce i jedyne  

w województwie lubelskim, tytuł Miasta z Klimatem przyznany przez Ministerstwo Klimatu  

i Środowiska za działania na rzecz transformacji energetycznej.  

Podziękował radnym za zaufanie, dobrą współpracę i atmosferę sprzyjającą 

rozwojowi miasta, podkreślając, że osiągnięte sukcesy były możliwe dzięki ich wsparciu  

i zrozumieniu dodając, że mieszkańcy zauważają, że zgoda buduje i widać jej efekty. 

Stwierdził również, że Hrubieszów nie miał lepszej Rady Miejskiej po reformie 

administracyjnej.  

W imieniu nieobecnej Burmistrz M. Majewskiej podziękował jej współpracownikom: 

Monice Podolak Sekretarzowi Miasta, Marcie Woźnicy Skarbnikowi Miasta, Mecenas 

Marioli Sadowskiej oraz naczelnikom wydziałów i na ich ręce wszystkim pracownikom 

Urzędu Miasta a także  dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych podkreślając, 

że tworzą drużynę z którą bardzo dobrze się współpracuje i która wie jak dobrze wykonywać 

swoje obowiązki dla dobra naszego miasta. 

Podziękował ponadto przedstawicielom wszystkich instytucji, służbom mundurowym 

i organizacjom pozarządowym za owocną współpracę i wsparcie w minionym roku  

a Przewodniczącym Zarządów Osiedli i Sołectwa za działalność na rzecz mieszkańców 

poszczególnych osiedli, podejmowanie licznych inicjatyw i wsparcie w codziennej pracy na 

ich rzecz. 

Duchowieństwu podziękował za wszystkie wspólne uroczystości patriotyczne, 

religijne i kulturalne dzięki którym budujemy w mieszkańcach ducha wiary i patriotyzmu. 

Na zakończenie złożył życzenia świąteczne zebranym oraz oglądającym obrady 

online.   

Następnie głos zabrał ksiądz W. Oleszek, który przybliżył istotę i znaczenie Świąt 

Bożego Narodzenia oraz złożył zebranym i mieszkańcom życzenia świąteczne. 

Wiceprzewodniczący L. Kryszczuk zarządził 15-minutowa przerwę. 

2. Przyjęcie porządku obrad 

Wiceprzewodniczący L. Kryszczuk zapytał zebranych czy mają uwagi do 

zaproponowanego porządku obrad a wobec ich braku stwierdził przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji 

Wiceprzewodniczący L. Kryszczuk zapytał radnych czy mają uwagi do protokołu  

z XLII sesji a wobec ich braku zarządził imienne głosowanie w którym protokół został 

przyjęty jednogłośnie (w głosowaniu udział wzięło 11 radnych). 
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Odpowiedź Ilość głosów Procent głosów 

Jestem za 11 100,00% 

Jestem przeciw 0 0,00% 

Wstrzymuje się 0 0,00% 

 

Radny Oddany głos 

Barbara Wierzchowska Jestem za 

Józef Bojarczuk Jestem za 

Ryszard Wiech Jestem za 

Jan Szulakiewicz Jestem za 

Wiesław Bańka Jestem za 

Iwona Świstowska Jestem za 

Czesława Nowak Jestem za 

Leszek Kryszczuk Jestem za 

Andrzej Guz Jestem za 

Artur Danilczuk Jestem za 

Danuta Kowalska Jestem za 

4. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji 

Wiceprzewodniczący L. Kryszczuk zapytał radnych czy mają uwagi do protokołu  

z XLIII sesji a wobec ich braku zarządził imienne głosowanie w którym protokół został 

przyjęty jednogłośnie (w głosowaniu udział wzięło 11 radnych). 

Odpowiedź Ilość głosów Procent głosów 

Jestem za 11 100,00% 

Jestem przeciw 0 0,00% 

Wstrzymuje się 0 0,00% 

 

Radny Oddany głos 

Andrzej Guz Jestem za 

Iwona Świstowska Jestem za 

Danuta Kowalska Jestem za 

Barbara Wierzchowska Jestem za 

Wiesław Bańka Jestem za 
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Leszek Kryszczuk Jestem za 

Czesława Nowak Jestem za 

Jan Szulakiewicz Jestem za 

Józef Bojarczuk Jestem za 

Ryszard Wiech Jestem za 

Artur Danilczuk Jestem za 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej 

pod nazwą „Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej"  

w Hrubieszowie i nadania jej statutu 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił Zastępca Burmistrza  

P. Wojciechowski. 

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

przedstawił pozytywną opinię Komisji w sprawie projektu uchwały.  

Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji radna 

B. Wierzchowska przedstawiła pozytywną opinię Komisji w sprawie projektu uchwały. 

Osoby proszące o głos  

Andrzej Guz 

Ryszard Wiech 

W dyskusji radny A. Guz zapytał ilu docelowo pracowników zostanie zatrudnionych  

w Kreatywnym Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej. 

Zastępca Burmistrza P. Wojciechowski odpowiedział, że ośmiu pracowników, 

ekspertów w ramach kluczowych obszarów: nowoczesna i kreatywna edukacja młodzieży, 

integracja środowiska biznesowego w mieście, dedykowane wsparcie dla istniejących 

przedsiębiorców, kreowanie rozwoju nowych przedsiębiorstw w mieście, testowanie nowych 

modeli i rozwiązań, w tym innowacji oraz promocja gospodarcza miasta i obsługa inwestora 

zewnętrznego 

Radny R. Wiech zapytał jaką kwotę wydatkowano dotychczas na uruchomienie Biura 

Projektu Rozwój Lokalny przy ul. Staszica 9.   

Burmistrza P. Wojciechowski odpowiedział, że aktualnie nie jest w stanie podać 

dokładnej kwoty dodając, że zostanie ona podana radnemu po sesji albo na piśmie.  

Poinformował ponadto, że dotychczas zatrudniono 5 osób i brakuje tylko osoby od 

zamówień publicznych i informatyka oraz, że zostały wydatkowane środki związane  

z wyposażeniem Biura, zakup sprzętu IT i mebli. 
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Wobec braku innych pytań i głosów w dyskusji Wiceprzewodniczący L. Kryszczuk 

zamknął ją i przeprowadził imienne głosowanie w którym uchwała została przyjęta 

jednogłośnie.   

Odpowiedź Ilość głosów Procent głosów 

Jestem za 13 100,00% 

Jestem przeciw 0 0,00% 

Wstrzymuje się 0  0,00% 

 

Radny Oddany głos 

Ryszard Wiech Jestem za 

Józef Bojarczuk Jestem za 

Danuta Kowalska Jestem za 

Barbara Wierzchowska Jestem za 

Artur Danilczuk Jestem za 

Andrzej Guz Jestem za 

Czesława Nowak Jestem za 

Jan Szulakiewicz Jestem za 

Iwona Świstowska Jestem za 

Zbigniew Lebiedowicz Jestem za 

Wiesław Bańka Jestem za 

Leszek Tarnawski 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.   

 Wobec braku pytań i głosów w dyskusji Wiceprzewodniczący L. Kryszczuk zamknął 

ją i przeprowadził imienne głosowanie w którym uchwała została przyjęta jednogłośnie.   

Odpowiedź Ilość głosów Procent głosów 

Jestem za 13 100,00% 

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

 

Radny Oddany głos 

Zbigniew Lebiedowicz Jestem za 

Barbara Wierzchowska Jestem za 

Ryszard Wiech Jestem za 

Leszek Kryszczuk Jestem za 

Leszek Tarnawski Jestem za 

Józef Bojarczuk Jestem za 

Andrzej Guz Jestem za 

Danuta Kowalska Jestem za 

Artur Danilczuk Jestem za 

Czesława Nowak Jestem za 

Wiesław Bańka Jestem za 

Iwona Świstowska Jestem za 

Jan Szulakiewicz 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 Wiceprzewodniczący L. Kryszczuk zamknął 

ją i przeprowadził imienne głosowanie w którym uchwała została przyjęta jednogłośnie.   

Odpowiedź Ilość głosów Procent głosów 

Jestem za 13 100,00% 

Jestem przeciw 0 0,00% 

Wstrzymuje się 0 0,00% 

 

Radny Oddany głos 

Iwona Świstowska Jestem za 

Leszek Kryszczuk Jestem za 

Wiesław Bańka Jestem za 
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Józef Bojarczuk Jestem za 

Leszek Tarnawski Jestem za 

Barbara Wierzchowska Jestem za 

Artur Danilczuk Jestem za 

Danuta Kowalska Jestem za 

Czesława Nowak Jestem za 

Andrzej Guz Jestem za 

Zbigniew Lebiedowicz Jestem za 

Jan Szulakiewicz Jestem za 

Ryszard Wiech Jestem za 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Miejskiego programu profilaktyki, 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2022 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił Zastępca Burmistrza  

P. Wojciechowski. 

Zastępca Naczelnika A. Wróblewska przedstawiła pozytywne opinie Miejskiej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnej Rady Pożytku Publicznego 

w sprawie projektu uchwały. 

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

przedstawił pozytywną opinię Komisji w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej, Spraw Społecznych, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa radny J. Szulakiewicz przedstawił pozytywną opinię Komisji  

w sprawie projektu uchwały. 

Osoby proszące o głos 

Ryszard Wiech 

Paweł Wojciechowski 

W dyskusji radny R. Wiech zapytał kto zdecydował o znaczącej jego zdaniem 

podwyżce diet członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

W odpowiedzi Zastępca Naczelnika A. Wróblewska poinformowała, że diety 

członków Komisji wynoszące dotychczas 100 złotych nie były podnoszone od wielu lat  

i dlatego zapadła decyzja o ich podwyższeniu do 200 złotych brutto. 

 Dodała, że posiedzenia trwają zazwyczaj dwie, trzy godziny oraz, że pracownicy 

Urzędu Miasta będący członkami Komisji zazwyczaj nie podbierają diet, ponieważ jej 

posiedzenia odbywają się w godzinach ich pracy.   



Projekt 

10 

 

 

W uzupełnieniu Zastępca Burmistrza P. Wojciechowski powiedział, że decyzja w tej 

kwestii należy do Burmistrza Miasta dodając, że posiedzenia Komisji odbywają się raz  

w miesiącu, podobnie jak sesje Rady Miejskiej. 

 Wobec braku innych pytań i głosów w dyskusji Wiceprzewodniczący L. Kryszczuk 

zamknął ją i przeprowadził imienne głosowanie w którym uchwała została przyjęta 

jednogłośnie.   

Odpowiedź Ilość głosów Procent głosów 

Jestem za 13 100,00% 

Jestem przeciw 0 0,00% 

Wstrzymuje się 0 0,00% 

 

Radny Oddany głos 

Artur Danilczuk Jestem za 

Leszek Tarnawski Jestem za 

Danuta Kowalska Jestem za 

Ryszard Wiech Jestem za 

Wiesław Bańka Jestem za 

Barbara Wierzchowska Jestem za 

Józef Bojarczuk Jestem za 

Czesława Nowak Jestem za 

Leszek Kryszczuk Jestem za 

Jan Szulakiewicz Jestem za 

Andrzej Guz Jestem za 

Iwona Świstowska Jestem za 

Zbigniew Lebiedowicz Jestem za 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  pokrycia części kosztów 

gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych  niepochodzących  

z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił Zastępca Burmistrza  

P. Wojciechowski. 

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

przedstawił pozytywną opinię Komisji w sprawie projektu uchwały. 
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Osoby proszące o głos 

Ryszard Wiech 

Mariola Sadowska 

Paweł Wojciechowski 

Jan Szulakiewicz 

W dyskusji radny R. Wiech stwierdził, że ustawa z 13 września 1996 roku  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązywała kiedy podnoszone były opłaty 

za odpady komunalne i głównym argumentem za ich podwyższeniem było twierdzenie, że 

system musi się domykać a opłaty muszą pokryć koszty funkcjonowania odbioru  

i neutralizacji odpadów. Zauważył, że organ wykonawczy w procedowanym projekcie 

uchwały powołuje się na tę samą ustawę.  

Podkreślił, że nie ma nic przeciwko dopłacaniu z budżetu do systemu gospodarki 

odpadami dodając, że należy ogłosić przetarg na ich odbiór.    

Zapytał ponadto czy przeprowadzane są kontrole wśród przedsiębiorców w zakresie 

posiadania umów na odbiór odpadów oraz posiadania odpowiedniej ilości kontenerów. 

Poinformował, że ma informacje od mieszkańców, że mimo przepełnienia tych kontenerów, 

które nie są zamykane, odpady są odbierane, więc mieszkańcy obawiają się czy nie zostaną 

obciążeni dodatkowymi kosztami. 

W odpowiedzi Zastępca Burmistrza P. Wojciechowski poinformował, że przetarg na 

odbiór odpadów został rozstrzygnięty dodając, że przystąpił do niego jedynie PGKiM.  

Zwrócił również uwagę na fakt, że mimo zmniejszającej się liczy odpadów rośnie ich 

ilość oraz koszty ich utylizacji. 

Odnosząc się do kwestii przepełnionych kontenerów stwierdził, że może to wynikać 

ze zbyt małej ich ilości w stosunku do istniejących potrzeb dodając, że kwestia ich zamykania 

i ograniczenia do nich dostępu osobom nieuprawnionym nie leży w gestii władz miasta, tylko 

zarządców nieruchomości. Przypomniał, że przedsiębiorcy sami decydują z kim podpisują 

umowy na odbiór odpadów i nie musi to być PGKiM. 

Radca prawny M. Sadowska poinformowała, że przepis ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach umożliwiający dopłacanie do systemu gospodarki odpadami 

wszedł w życie we wrześniu br. i od tego czasu istnieje możliwość dofinansowania systemu 

zagospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych.  

Podkreśliła, że tego do terminu nie było takiej możliwości prawnej, więc podwyżka 

była prawnie i faktycznie uzasadniona i nie można było uniknąć.  
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Przypomniała ponadto, że od początku wejścia w życie przepisów dotyczących 

zagospodarowania odpadów komunalnych istnieje obligatoryjny obowiązek robienia 

przetargów i nie ma możliwości zlecenia odbioru odpadów komunalnych bez przetargu nawet 

spółce, która jest samorządową służbą komunalną,  

Podkreśliła, że Burmistrz Miasta za każdym razem organizuje przetarg na odbiór 

odpadów i za każdym razem cena ich odbioru ustalona jest w drodze przetargu, ponieważ nie 

ma innej możliwości prawnej i gdyby Burmistrz zlecił usługę bez przetargu to naruszyłby 

dyscyplinę finansów publicznych. 

Dodała, że zazwyczaj wybierany jest oferent, który złożył najtańszą ofertę i nie ma 

innej możliwości prawnej, ponieważ przypisy są w tym temacie bardzo restrykcyjne.  

Zwróciła uwagę, że na naszym lokalnym rynku funkcjonują jeszcze dwie spółki, które 

odbierają odpady komunalne ale nie przystępują do przetargów w Gminie Miejskiej 

Hrubieszow.  

Radny J. Szulakiewicz powiedział, że należy wybudować spalarnię śmieci, ponieważ 

jest niezbędna. Przypomniał, że twierdził tak kiedy podnoszono opłaty za odpady komunalne.  

Stwierdził również, że można na ten cel uzyskać dofinansowanie.  

Zapytał także czy władze miasta orientują się ile w Chełmie kosztują śmieci, bo 

Chełm świeci przykładem jeżeli chodzi o oszczędności w tym zakresie. 

Radny R. Wiech zapytał czy Burmistrz może zapewnić, że mieszkańcy nie zostaną 

obciążeniu kosztami odbioru dodatkowych odpadów pochodzących od przedsiębiorców. 

Podziękował także mecenas M. Sadowskiej za udzielenie wyjaśnień dotyczących 

nowelizacji ustawy.      

Zastępca Burmistrza P. Wojciechowski stwierdził, że ceny odpadów w Chełmie 

wynikają z faktu odbierania ich przez cementownię.  

Zauważył, że w Polsce jest za mało instalacji związanych ze spalaniem odpadów 

dodając, że jej budowa zawsze rodzi kontrowersje w kwestii lokalizacji oraz, że nie jest to 

inwestycja, którą miałoby zrealizować samorząd tylko inwestor prywatny.        

Przypomniał również, że zadaniem władz samorządowych jest odbiór odpadów od 

mieszkańców miasta, natomiast przedsiębiorcy sami decydują z którą firmą i na jakie ilości 

odpadów zawierają umowy.    

Naczelnik A. Frączek poinformowała, że w bieżącym roku zostały skontrolowane 

wszystkie firmy odbierające odpady, w tym PGKiM. Skontrolowani zostali również wszyscy 

przedsiębiorcy pod kątem posiadania i realizacji umów na odbiór odpadów.  
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Ponadto przeprowadzone zostały kontrole wszystkich wspólnot mieszkaniowych  

pod kątem dostosowania ilości pojemników do ilości mieszkańców korzystających z danej 

wiaty śmietnikowej, czy miejsca gdzie oddawane są odpady. 

Kontrole wykazały, że u części z kontrolowanych podmiotów ilość pojemników nie 

była dostosowana do ilości mieszkańców lub wytwarzanych odpadów. W związku z tym 

został im wyznaczony termin na dostosowanie i w efekcie przedsiębiorcy, właściciele  

i zarządcy wspólnot dostosowują ilość pojemników do swoich potrzeb.  

Wobec braku innych pytań i głosów w dyskusji Wiceprzewodniczący L. Kryszczuk 

zamknął ją i przeprowadził imienne głosowanie w którym uchwała została przyjęta 

jednogłośnie.   

Odpowiedź Ilość głosów Procent głosów 

Jestem za 13 100,00% 

Jestem przeciw 0 0,00% 

Wstrzymuje się 0 0,00% 

 

Radny Oddany głos 

Leszek Kryszczuk Jestem za 

Józef Bojarczuk Jestem za 

Andrzej Guz Jestem za 

Ryszard Wiech Jestem za 

Leszek Tarnawski Jestem za 

Wiesław Bańka Jestem za 

Barbara Wierzchowska Jestem za 

Zbigniew Lebiedowicz Jestem za 

Iwona Świstowska Jestem za 

Danuta Kowalska Jestem za 

Jan Szulakiewicz Jestem za 

Artur Danilczuk Jestem za 

Czesława Nowak Jestem za 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

Skarbnik M. Woźnica  przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem oraz 

pozytywną opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie  

w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Hrubieszów.    
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Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta radny J. Bojarczuk 

przedstawił pozytywną opinię Komisji w sprawie projektu uchwały. 

Osoby proszące o głos 

Ryszard Wiech 

Paweł Wojciechowski 

W dyskusji radny R. Wiech zauważył, że Regionalna Izba Obrachunkowa w swojej 

opinii zwróciła uwagę na istotny spadek wydatków bieżących w latach od 2023-2040 

skutkujący znacznymi nadwyżkami operacyjnymi to jest od 4,7 miliona do 7 milionów oraz, 

że tak istotny wzrost nadwyżki operacyjnej winien być szczegółowo uzasadniony, zwłaszcza 

w sytuacji gdy dla 2021 roku przewiduje się wykonanie nadwyżki operacyjnej w kwocie 

1 490 000. 

Zwrócił uwagę, że na rok 2022 planowany jest deficyt operacyjny w wysokości 

746 618,39 zł i wskazał, że z danych historycznych zawartych w projekcie prognozy nie 

wynika osiągnięcie nadwyżek operacyjnych na tak wysokim poziomie dodając, ze Rada 

powinna kontrolować wydatki, nawet te małe.   

Stwierdził, że jesteśmy w gronie 20 najsłabszych, najbiedniejszych miast, a mamy tyle 

inwestycji i ta nadwyżka operacyjna musi być wypracowywana, bo inaczej możemy 

zbankrutować tak jak jedna z gmin, która została podzielona pomiędzy sąsiednie.  

 Przypomniał również, że był przeciwny temu, żeby odwlekać spłaty zobowiązań, 

ponieważ utrudnia to życie samorządowi w następnych kadencjach oraz, że w 2021 roku 

mieliśmy początkowo spłacić 3 000 000 a finalnie spłacamy jeden milion, w 2022 roku 

mieliśmy spłacić 4 000 000 spłacamy milion, w 2023 roku mieliśmy przewidywane w wpf-ie 

3 000 000 a obecnie mamy półtora miliona. 

Zapytał jakie są następstwa tego na następne lata i jakie będą możliwości 

inwestowania i w ogóle działania?  

 Stwierdził ponadto, że pozbywamy się doświadczonych pracowników, którzy 

odchodzą albo są odwoływani a jeżeli nie ma doświadczonego aparatu urzędniczego to być 

może trzeba zatrudnić więcej osób.  

 Powiedział również, że opóźnienia w inwestycjach niosą za sobą zwiększenie 

nakładów finansowych podając jako przykłady remont HCD na który obecnie przewidywane 

nakłady wynoszą łączne 17 313 135 zł i 49 gr, natomiast pierwotnie na ten cel były 

przeznaczone pieniądze w wysokości 13 milionów 400 oraz budowę krytej pływalni, której  

koszt miał wynosić 24,5 miliona a obecnie łączne nakłady wynoszą 26 687 246 i 64 gr. 
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Dodał, że także przy nowszych inwestycjach także mamy pewne poślizgi, które 

jeszcze nie są takie groźne, dlaczego trzeba tego pilnować, bo to niesie za sobą wymierny 

ciężar dla naszego budżetu i dlatego na komisji budżetu postulował, żeby inżynier projektu 

dotyczącego remontu HCD napisał sprawozdanie wyjaśniające przyczyny opóźnień, 

ponieważ Burmistrz M. Majewska informowała, że Konserwator Zabytków nie opóźnił tej 

inwestycji.   

W odpowiedzi Zastępca Burmistrza P. Wojciechowski powiedział, że zostały 

opracowane dwa dokumenty: Programu Rozwoju Lokalnego i Program Rozwoju 

Instytucjonalnego, których realizacja przewiduje powołanie nowych instytucji mających  

spowodować, że Hrubieszów będzie miał szansę na nową ścieżkę rozwoju a przede 

wszystkim zatrzymanie negatywnych wskaźników.  

 Przypomniał, że zgodnie z raportem Polskiej Akademii Nauk w Polsce jest ponad 200 

miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze dodając, że dzięki realizacji projektu Rozwój 

Lokalny mamy szanse, żeby te negatywne aspekty zatrzymać.  

 Podkreślił, że wydłużony termin realizacji remontu HCD nie generuje dodatkowych 

kosztów a kwota ponad 16 milionów złotych wymieniona przez radnego to nie tylko kwota 

inwestycji, której wartość wynosi ponad 13 milionów złotych, ponieważ pozostałe środki 

przeznaczone są na wyposażenie oraz realizację projektu miękkiego. Dodał, że zwiększenia 

wystąpiły w związku z pojawieniem się robót dodatkowych, które nie mają wpływu na 

wydłużony termin realizacji i stwierdził, że pośrednio pojawiły się oszczędności w budżecie, 

ponieważ gdybyśmy rok temu otworzyli HCD to musielibyśmy w budżecie zabezpieczyć 

kwotę na jego funkcjonowanie.  

 Przypomniał, że jeżeli chodzi o krytą pływalnię to w kwocie ponad 26 milionów, 24 

miliony to kwota na którą opiewa kontrakt z KarpatBud-em, ale są jeszcze wydatki 

dodatkowe jak doprowadzenie sieci wysokiego napięcia, aranżacja wnętrz i koszty nadzoru.   

 Podkreślił, że również w tym przypadku nie został podpisany z wykonawcą protokół  

związany z wydłużeniem terminu realizacji wobec czego nie ponosimy żadnych kosztów 

związanych z ewentualnym opóźnieniem inwestycji.  

 Stwierdził również, że nie występują żadne opóźnienia w realizacji nowych inwestycji     

z wyjątkiem budowy drogi dojazdowej do pływalni i przypomniał, że pojawiły się różne 

instalacje w ziemi wobec czego należało wstrzymać część robót i przygotować zmiany do 

dokumentacji oraz zlecić dodatkowe roboty.  

 Poinformował, że wszelkie ruchy kadrowe wynikają z tego, że pracownicy zmieniają 

pracę, bo zmieniają miejsce zamieszkania, odchodzą na emeryturę i szukają  lepszej pracy. 
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 Rady R. Wiech stwierdził, że jeśli chodzi o koszty HCD to wykonanie programów 

miękkich było przewidziane od początku, bo warunkiem skorzystania z dofinansowania Unii 

Europejskiej była realizacja tych programów, więc nie miało to wpływu na wysokość 

obecnych kosztów wykonania tej inwestycji.  

Dodał, że tak jak przestrzegał odłożony dług będzie nas kosztował więcej, bo rośnie 

oprocentowanie.  

Zastępca Burmistrza P. Wojciechowski odpowiedział, że jeżeli pozyskujemy kolejne 

środki finansowe do których trzeba włożyć wkład własny to generuje to dodatkowe koszty 

inwestycyjne i jeżeli nie mamy własnych środków powstaje konieczność pozyskania ich  

z formie kredytów, pożyczek lub emisji obligacji co powoduje zmiany wskaźników i aby je 

spełnić zgodnie z przepisami musimy rozłożyć płatności na dłuższy okres.  

Stwierdził ponadto, że realizowane są inwestycje, które zawsze były oczekiwane przez 

mieszkańców, więc władze następnych kadencji nie będą miały pretensji, że w tym momencie 

tak gospodarujemy tymi środkami finansowymi.  

Wobec braku innych głosów w dyskusji Wiceprzewodniczący L. Kryszczuk zamknął 

ją i przeprowadził 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% 

 

Radny Oddany głos 

Józef Bojarczuk Jestem za 

Danuta Kowalska Jestem za 

Iwona Świstowska Jestem za 

Zbigniew Lebiedowicz Jestem za 

Barbara Wierzchowska Jestem za 

Andrzej Guz Jestem za 

Czesława Nowak Jestem za 

Ryszard Wiech Jestem przeciw 

Leszek Kryszczuk Jestem za 

Artur Danilczuk Jestem za 
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Wiesław Bańka Jestem za 

Jan Szulakiewicz Jestem za 

Leszek Tarnawski Jestem za 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022  

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Skarbnik M. Woźnica. 

Zapoznana ponadto zebranych z pozytywną opinią Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Hrubieszów 

na 2022 rok oraz z pozytywną opinią  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Lublinie w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie 

uchwały budżetowej miasta Hrubieszów na 2022 rok.  

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

przedstawił pozytywną opinię Komisji w sprawie projektu uchwały. 

Osoby proszące o głos 

Ryszard Wiech 

Paweł Wojciechowski 

Marta Woźnica 

W dyskusji radny R. Wiech powiedział, że zaciąganie kolejnych zobowiązań do 

przewidywanej wielkości 10 milionów złotych będzie bardzo dużym obciążeniem.   

Zapytał również czy w zaplanowanych przychodach i kosztach ZEC-u przewidywane 

są koszty podwyżek cen gazu i energii elektrycznej  

Zastępca Burmistrza P. Wojciechowski poinformował, że kwota planowanych nowych 

zobowiązań finansowych wynika z konieczności zabezpieczenia funduszy na wkład własny  

w związku z uzyskaniem przez miasto dotacji w wysokości 46 milionów złotych.       

Skarbnik M. woźnica powiedziała, że nie jest w stanie odpowiedzieć czy Kierownik 

ZEC-u opracowując projektu planu finansowego uwzględnił spodziewane podwyżki cen gazu 

i energii elektrycznej. 

Dodała, że ma nadzieję, że w 2022 roku, podobnie jak w roku poprzednim, mimo 

zaplanowania możliwości kredytu nie będzie konieczności jego zaciągania, ponieważ 

niezbędne środki zostaną wypracowane we własnym zakresie.     

Zastępca Burmistrza P. Wojciechowski poinformował, że cena zakupu gazu w PGNiG 

wzrosła o 300 procent co oznacza wydatek w granicach 14 milionów złotych wobec czego 

została podjęta decyzja o uruchomieniu w styczniu pieca na olej opałowy, ponieważ 

przyniesie to oszczędności w związku z faktem, że gaz jest droższy. 
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Radny R. Wiech zgłosił wniosek dotyczący zaproszenia na najbliższą sesję 

Kierownika ZEC-u.   

Wobec braku innych głosów w dyskusji Wiceprzewodniczący L. Kryszczuk zamknął 

ją i przeprowadził 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% 

 

Radny Oddany głos 

Zbigniew Lebiedowicz Jestem za 

Barbara Wierzchowska Jestem za 

Leszek Kryszczuk Jestem za 

Jan Szulakiewicz Jestem za 

Wiesław Bańka Jestem za 

Danuta Kowalska Jestem za 

Andrzej Guz Jestem za 

Leszek Tarnawski Jestem za 

Iwona Świstowska Jestem za 

Artur Danilczuk Jestem za 

Czesława Nowak Jestem za 

Ryszard Wiech Jestem przeciw 

Józef Bojarczuk Jestem za 

Po głosowaniu głos zabrał Zastępca Burmistrza P. Wojciechowski, który w imieniu 

Burmistrz M. Majewskiej podziękował radnym za podjęcie uchwały budżetowej na rok 2022. 

Zwrócił uwagę, że dotychczas żaden Burmistrz i żadna Rada nie miała na sobie 

takiego ciężaru odpowiedzialności ponoszonej wspólnie pracując kolejny rok w warunkach 

trwającej pandemii.  

Podkreślił, że budżet na 2022 rok to kolejny budżet proinwestycyjny i odważny, 

ponieważ tylko odważne decyzje pomogą nam dzięki współpracy pójść do przodu. Dodał, że  

realizowane inwestycje były od wielu lat wyczekiwane przez mieszkańców a budżet spełnia 

oczekiwania i potrzeby hrubieszowian. 
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Przypomniał, że kwota 46 milionów dotacji pozyskanych w 2021 roku ze środków 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Funduszy Norweskich, Programu Inwestycji 

Strategicznych, Krajowego Zasobu Nieruchomości i innych źródeł pozwoli w najbliższym 

roku i w latach następnych realizować zaplanowane zamierzenia. 

 Podziękował za wsparcie i dobrą współpracę Wicepremierowi Jackowi Sasinowi,    

Marszałkowi Województwa Lubelskiego Jarosławowi Stawiarskiemu i Wicemarszałkowi 

Michałowi Mulawie. 

Przypomniał, że dzięki wsparciu samorządu województwa między innymi rozpoczęto 

procedurę budowy obwodnicy północnej Hrubieszowa, przebudowę drogi wojewódzkiej 844 

oraz podjęto prace nad nową Ponadlokalną Strategią Hrubieszowskiego Ośrodka 

Funkcjonalnego. 

Podziękował również Skarbnik M. Woźnicy za pracę nad budżetem, naczelnikom 

wydziałów Urzędu Miejskiego i kierownikom jednostek organizacyjnych za merytoryczną 

pracę nad celami do realizacji w przyszłym roku oraz radnym za sugestie, wnioski  

i konsultacje dotyczące inwestycji.  

Stwierdził, że tym budżetem stawiamy na zrównoważony rozwój i kładziemy duży 

nacisk na równomierne rozwijanie naszego miasta. Wymienił także najważniejsze inwestycje  

i projekty, które zostaną zrealizowane i rozpoczęte w 2022 roku:  Hrubieszowskie Centrum 

Dziedzictwa, krytą pływalnię, salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej Nr 1, realizację 

programu Rozwój Lokalny, w ramach którego zaplanowano m.in. budowę Centrum 

Komunikacyjnego, budowę siedziby Kreatywnego Centrum Edukacji i Współpracy 

Gospodarczej, utworzenie Dziennego Domu Pobytu Seniora, rozbudowę obiektu 

Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, montaż monitoringu miejskiego, wymianę 

oświetlenia miejskiego na energooszczędne LED oraz remonty kolejnych ulic miejskich,  

w tym także w partycypacji z innymi zarządcami dróg. 

Na zakończenie podziękował radnym za pracę na rzecz samorządowej wspólnoty oraz 

złożył świąteczne życzenia.  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania  

z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Hrubieszowa na lata 2017-2023 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił Zastępca Burmistrza  

P. Wojciechowski. 

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

przedstawił pozytywną opinię Komisji w sprawie projektu uchwały. 
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Osoby proszące o głos 

Ryszard Wiech 

Paweł Wojciechowski 

 W dyskusji radny R. Wiech stwierdził, że do Lokalnego Programu Rewitalizacji 

zgłoszone zostały 39 projekty, w tym przez wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie 

mieszkaniowe ale ponieważ nie otrzymały dofinansowania nie można oceniać ich na równi  

z tymi podmiotami, które otrzymały dotacje.   

 Poprosił również o informację na temat powodów niezrealizowania zadania 

dotyczącego włączenia społecznego bezrobotnych mieszkańców obszaru rewitalizacji 

Hrubieszowa oraz zadania dotyczącego prowadzenia miniinkubatora przedsiębiorczości  

a także o podanie liczby mieszkańców na terenie objętym rewitalizacją.  

 Zastępca Burmistrza P. Wojciechowski odpowiedział, że jeżeli chodzi o projekty 

wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni, które zostały ujęte w Lokalnym Programie 

Rewitalizacji władze miasta tworząc ten dokument występowały do wszelkich instytucji, 

które zechciałyby włączyć do Programu planowane przez siebie inwestycje, ponieważ   

umożliwiłoby tym instytucjom korzystanie z źródeł zewnętrznych w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na działania związane  

z termomodernizacją dodając, że a ich brak w LPR-rze oznaczałby wyłączenie z pewnych 

programów.   

 Podkreślił, że rolą miasta jest jedynie stworzenie dokumentu rewitalizacji, który 

umożliwia im pozyskiwanie środków ze źródeł dedykowanych w ramach Programu 

Rewitalizacji.  

 Poinformował, że MOPS zgłosił wiele projektów, z których aktualnie realizowane są 

dwa: przeciwdziałający bezrobociu oraz wspierający osoby wykluczone społecznie  

a projekt o którym mówił radny nie jest realizowany ponieważ nie uzyskał dofinansowania. 

Stwierdził również, że jeżeli chodzi o inkubator przedsiębiorczości to kwestia tego 

przedsięwzięcia łączy się z realizacją projektu Rozwój Lokalny w którym formę inkubatora 

przedsiębiorczości będzie stanowiło Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy 

Gospodarczej będące szerszym aspektem zawierającym w sobie elementy inkubatora 

przedsiębiorczości. 

Poinformował także, że na obszarze objętym rewitalizacją w momencie tworzenia 

programu zamieszkiwało 3 873 osoby.   
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Wobec braku innych pytań i głosów w dyskusji Wiceprzewodniczący L. Kryszczuk 

zamknął ją i przeprowadził imienne głosowanie w którym uchwała została przyjęta 

jednogłośnie.   

Odpowiedź Ilość głosów Procent głosów 

Jestem za 13 100,00% 

Jestem przeciw 0 0,00% 

Wstrzymuje się 0 0,00% 

 

Radny Oddany głos 

Jan Szulakiewicz Jestem za 

Iwona Świstowska Jestem za 

Andrzej Guz Jestem za 

Danuta Kowalska Jestem za 

Józef Bojarczuk Jestem za 

Barbara Wierzchowska Jestem za 

Zbigniew Lebiedowicz Jestem za 

Leszek Kryszczuk Jestem za 

Wiesław Bańka Jestem za 

Artur Danilczuk Jestem za 

Czesława Nowak Jestem za 

Ryszard Wiech Jestem za 

Leszek Tarnawski Jestem za 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnych umów dzierżawy 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił Zastępca Burmistrza  

P. Wojciechowski. 

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

przedstawił pozytywną opinię Komisji w sprawie projektu uchwały. 

Wobec braku pytań i głosów w dyskusji Wiceprzewodniczący L. Kryszczuk zamknął 

ją i przeprowadził imienne głosowanie w którym uchwała została przyjęta jednogłośnie  

(w głosowaniu uczestniczyło 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 

Ryszard Wiech Jestem za 

Jan Szulakiewicz Jestem za 

Barbara Wierzchowska Jestem za 

Iwona Świstowska Jestem za 

Leszek Kryszczuk Jestem za 

Czesława Nowak Jestem za 

Artur Danilczuk Jestem za 

Danuta Kowalska Jestem za 

Józef Bojarczuk Jestem za 

Wiesław Bańka Jestem za 

Andrzej Guz Jestem za 

Zbigniew Lebiedowicz Jestem za 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia hejnału Gminy 

Miejskiej Hrubieszów oraz zasad jego używania 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił Zastępca Burmistrza  

P. Wojciechowski. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji radna 

B. Wierzchowska przedstawiła pozytywną opinię Komisji w sprawie projektu uchwały. 

Następnie zebrani wysłuchali hejnału. 

Osoby proszące o głos 

Barbara Wierzchowska  

Ryszard Wiech 

 W dyskusji radna B. Wierzchowska zwróciła się z apelem do mieszkańców miasta, 

żeby zaprzyjaźnili się z hejnałem. Zwróciła uwagę, że utwór jest niezwykle patetyczny  

a jednocześnie oszczędny muzycznie dodając, że większość mieszkańców zna pieśń, 

Hrubieszowska Ty Ziemico, którą inspirował się autor hejnału.   
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Dodała, że hejnał pogłębiania poczucie tożsamości i patriotyzm lokalny.  

Podkreśliła, że hejnał wpisuje się w znaki miasta: flagę, herb i logo i złożyła wyrazy 

uznania dla autora hejnału Leszka Opały.  

Radny R. Wiech zapytał czy autor hejnału zrzekł się praw autorskich do utworu na 

rzecz miasta. 

Zastępca Burmistrza P. Wojciechowski odpowiedział, że Leszek Opała zrzekł się  

praw autorskich na rzecz miasta Hrubieszowa i dzięki temu uchwała mogła być poddana pod 

obrady. 

Wobec braku pytań i głosów w dyskusji Wiceprzewodniczący L. Kryszczuk zamknął 

ją i przeprowadził imienne głosowanie w którym uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Odpowiedź Ilość głosów Procent głosów 

Jestem za 13 100,00% 

Jestem przeciw 0 0,00% 

Wstrzymuje się 0 0,00% 

 

Radny Oddany głos 

Artur Danilczuk Jestem za 

Iwona Świstowska Jestem za 

Jan Szulakiewicz Jestem za 

Wiesław Bańka Jestem za 

Barbara Wierzchowska Jestem za 

Leszek Kryszczuk Jestem za 

Józef Bojarczuk Jestem za 

Danuta Kowalska Jestem za 

Zbigniew Lebiedowicz Jestem za 

Leszek Tarnawski Jestem za 

Czesława Nowak Jestem za 

Andrzej Guz Jestem za 

Ryszard Wiech Jestem za 

15. Wolne wnioski 

W wolnych wnioskach radny J. Szulakiewicz zapytał o termin zakończenia remontu 

budynku dawnego Syndykatu Rolniczego i umożliwienie mieszkańcom osiedla korzystania  

z drogi dojazdowej od strony ulicy 3 Maja. 
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 Zastępca Burmistrza P. Wojciechowski odpowiedział, że wewnątrz inwestycja została 

już zakończona, pozostało natomiast wybrukowanie drogi o którą pyta radny dodając, że jest 

to jedynie kwestia odpowiednich warunków pogodowych i uzyskania zgody inspektora 

nadzoru na wykonanie robót. 

Zaprosił również radnych na spotkanie opłatkowe z mieszkańcami miasta.       

16. Zamknięcie sesji 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej L. Kryszczuk zamknął XLIV sesję o godz. 

15:37.  

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

Hrubieszów. 

 

     Protokolant: Janusz Policha     Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej             Leszek Kryszczuk 

      i jednostek pomocniczych 

 


