
Przewodniczący Komisji      Hrubieszów, 14.01.2022 r. 

Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji 

Rady Miejskiej w Hrubieszowie 

 

        

        

       Pani Anna Naja  

       Przewodniczący Rady Miejskiej  

       w Hrubieszowie  

 

 Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) przedkładam w załączeniu sprawozdanie  

z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji za 2021 rok. 

 

       Przewodniczący Komisji 

       /-/ Marian Cisło  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

Sprawozdanie z działalności 

Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji za 2021 rok 

 

Komisja Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji Rady Miejskiej w Hrubieszowie 

VIII kadencji została powołana uchwałą nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia  

30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji 

oraz uchwałą nr VI/37/2019 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 28 marca 2019 r. 

zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji 

w następującym składzie osobowym: 

1.  Marian Cisło - Przewodniczący 

2.  Barbara Wierzchowska - Zastępca Przewodniczącego 

3.  Zbigniew Lebiedowicz - Członek 

4.  Leszek Kryszczuk - Członek 

5.  Leszek Tarnawski - Członek.  

Zgodnie z § 2 uchwały do zadań Komisji należą sprawy z zakresu: 

1) wychowania przedszkolnego; 

2) oświaty na poziomie podstawowym i gimnazjalnym oraz współpracy ze szkolnictwem 

ponadpodstawowym; 

3) czytelnictwa oraz utrzymania sieci bibliotek publicznych;  

4) kultury, w tym domów i placówek upowszechniania kultury i stowarzyszeń; 

5) upowszechniania dorobku, stwarzania warunków twórcom miejscowym; 

6) porządku publicznego, w szczególności utrzymania ładu i porządku w mieście; 

7) współpracy ze strażą miejska, policją, wojskiem, organami wymiaru sprawiedliwości, 

stowarzyszeniami zajmującymi się zwalczaniem zjawisk patologii społecznej;  

8) zwalczania zagrożeń pożarowych we współpracy z Państwową Strażą Pożarną  

i Ochotniczą Strażą Pożarną; 

9) utrzymania obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych. 

Plan pracy Komisji na 2021 rok określał załącznik nr 2 do uchwały nr   

XXX/247/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie 

przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na rok 2021. 

 W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 10 posiedzeń w celu zaopiniowania 

materiałów na sesje Rady Miejskiej, w tym projektów uchwał i sprawozdań oraz przyjęcia 

informacji składanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta i miejskie jednostki 

organizacyjne. 
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  Tematyka posiedzeń Komisji obejmowała rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów 

uchwał dotyczących: 

1) przyjęcia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na rok 2021; 

2) przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021; 

3) zmiany uchwały w sprawie podziału jednostki pomocniczej Gminy Miejskiej 

Hrubieszów oraz nadania statutów osiedli; 

4) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Hrubieszów na rok 

szkolny 2021/2022; 

5)  zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Hrubieszów; 

6) powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Hrubieszowie i nadania jej statutu; 

7) utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Kreatywne Centrum Edukacji  

i Współpracy Gospodarczej" w Hrubieszowie i nadania jej statutu; 

8) ustanowienia hejnału Gminy Miejskiej Hrubieszów oraz zasad jego używania. 

Wszystkie rozpatrywane projekty uchwał Komisja zaopiniowała pozytywnie. 

 Oprócz projektów uchwał Komisja rozpatrywała i opiniowała następujące dokumenty: 

1) sprawozdanie Przewodniczącego z działalności Komisji w 2020 roku; 

2) sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu 

terytorialnego; 

3) informację z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz podejmowanych 

działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta w roku 2020; 

4) sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie w roku 

2020; 

5) sprawozdanie z działalności Hrubieszowskiego Domu Kultury za rok 2020; 

6) informację z działalności Przedszkoli Miejskich działających na terenie Gminy 

Miejskiej Hrubieszów za 2020 rok; 

7) sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta 

Hrubieszów za lata 2019 -2020; 

8) informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Hrubieszów za rok 

szkolny 2020/2021; 

9) informację Burmistrza Miasta o złożonych oświadczeniach majątkowych; 

10) informację Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych oświadczeniach 

majątkowych; 

11) projekt ramowego planu pracy Komisji na rok 2022. 
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 Wszystkie rozpatrywane informacje i sprawozdania Komisja zaopiniowała 

pozytywnie.  

  Członkowie Komisji wzięli ponadto udział w 3 posiedzeniach wspólnych komisji 

stałych. Tematyka posiedzeń wspólnych komisji stałych obejmowała: 

1)  rozpatrzenie Raportu o stanie Miasta Hrubieszów za rok 2020; 

2)  rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa 

wotum zaufania; 

3)  rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta 

z tytułu wykonania budżetu za rok 2020; 

4)  wypracowanie stanowiska w sprawie nadania nazw rondom w ciągu drogi krajowej  

Nr 74;  

5)  rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego 

Burmistrza Miasta Hrubieszowa; 

6)  rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia poparcia dla Wojska Polskiego, 

Straży Granicznej, Policji i innych służb chroniących granicy Rzeczypospolitej Polskiej  

z Republiką Białorusi; 

7)  rozpatrzenie Zarządzenia Nr 624/2021 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia  

12 listopada 2021 r. sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej na lata 2022 - 2040 oraz projektu uchwały budżetowej na rok 2022; 

8)  wydanie opinii w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2022. 

 Komisja zrealizowała plan pracy na rok 2021. 

         Przewodniczący Komisji 

         /-/ Marian Cisło 

Hrubieszów, 14.01.2022 r. 


