
 

 

Przewodniczący Komisji      Hrubieszów, 14.01.2022 r. 

Kultury Fizycznej, Spraw Społecznych, 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

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 Kultury Fizycznej, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska  

i Rolnictwa za 2021 rok. 

 

        Przewodniczący Komisji 

 

             /-/ Jan Szulakiewicz 
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Sprawozdanie z działalności 

Komisji Kultury Fizycznej, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa  

za 2021 rok 

 

Komisji Kultury Fizycznej, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

Rady Miejskiej w Hrubieszowie VIII kadencji została powołana uchwałą nr II/6/2018 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Kultury 

Fizycznej, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w następującym składzie 

osobowym: 

1.  Jan Szulakiewicz - Przewodniczący 

2.  Andrzej Guz - Członek 

3.  Zbigniew Lebiedowicz - Członek 

4.  Iwona Świstowska - Członek 

5.  Artur Danilczuk - Członek 

6.  Józef Bojarczuk - Członek.  

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

1) ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej; 

2) koordynacji działań na rzecz rodziny; 

3) kształtowania na terenie miasta polityki prorodzinnej oraz przeciwdziałania 

patologiom społecznym; 

4) oceny działalności otwartych placówek służby zdrowia i aptek w zakresie 

zaspokajania przez nie potrzeb mieszkańców; 

5) funkcjonowania stowarzyszeń, organizacji i komisji zajmujących się zwalczaniem 

zjawisk patologicznych w społeczeństwie (alkoholizm, narkomania, przemoc w rodzinie itp.); 

6) pomocy społecznej i realizacji zadań własnych i powierzonych przez Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej; 

7) funkcjonowania ośrodków innych niż MOPS finansowanych ze środków pomocy 

społecznej; 

8) ochrony środowiska; 

9) zieleni komunalnej i zadrzewień; 

10) cmentarzy komunalnych; 

11) krzewienia kultury fizycznej, rekreacji i turystyki oraz sportu wypoczynkowego; 

12) utrzymania obiektów sportowych i rekreacyjnych; 

13) współpracy ze stowarzyszeniami i związkami sportowymi; 

14) rolnictwa, w tym także oświaty rolniczej i postępu rolniczego; 
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15) stwarzania odpowiednich warunków do podejmowania działalności handlowej, 

usługowej i wytwórczej; 

16) stwarzania odpowiednich warunków i zasad sprzedaży napojów alkoholowych; 

17) utrzymania ładu i porządku wmieście; 

18) targowisk miejskich i hal targowych, a w szczególności ich lokalizacji, regulaminów, 

zasad odpłatności i sposobu zarządzania.   

Plan pracy Komisji na 2021 rok określał załącznik nr 3 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 8 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. 

  Tematyka posiedzeń Komisji obejmowała rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów 

uchwał dotyczących: 

1) zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za 

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;  

2) zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu tworzenia oraz konsultowania  

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego  

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji; 

3) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie miasta Hrubieszowa w 2021 roku; 

4) zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz 

warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej; 

5) przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Hrubieszowie za 2020 rok oraz przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej; 

6) przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu 

pieczy zastępczej za 2020 rok; 

7) przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Miejskiej 

Hrubieszów z organizacjami pozarządowym oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020; 
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8) oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miejskiej Hrubieszów za rok 2020; 

9) określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji  

o dochodach gospodarstwa domowego; 

10) określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego: 

11) zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Miejskiej Hrubieszów; 

12) przyjęcia Programu współpracy Miasta Hrubieszów z organizacjami pozarządowymi 

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok; 

13) przyjęcia Miejskiego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów  

alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2022. 

  Oprócz projektów uchwał Komisja rozpatrywała i opiniowała następujące dokumenty: 

1)  sprawozdanie Przewodniczącego z działalności Komisji w 2020 roku; 

2) sprawozdanie z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020; 

3) sprawozdanie z realizacji preliminarza wydatków do Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020; 

4) sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Hrubieszowie  

za rok 2020;  

5) sprawozdanie z działalności Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za rok 

2020;  

6) projekt ramowego planu pracy Komisji na rok 2021. 

 Wszystkie rozpatrywane sprawozdania, informacje i projekty 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; 
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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 

         /-/ Jan Szulakiewicz 

Hrubieszów, 14.01.2022 r. 


