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Protokół Nr: RM.0002.5.2022.JP 

 

Nazwa sesji:  XLIX Sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie  

Data sesji:  26.05.2022 

Numer sesji:  RM.0002.5.2022.MM 

Miejsce w którym odbyła się sesja:  Sala konferencyjna Urzędu Miasta, ul. mjr.  

H. Dobrzańskiego „Hubala" 1  

Godzina rozpoczęcia:  10:00 

Godzina zakończenia:  11:57 

Lista radnych obecnych na sesji: 

1. Józef Bojarczuk 

2. Danuta Kowalska 

3. Jan Szulakiewicz 

4. Zbigniew Lebiedowicz 

5. Barbara Wierzchowska 

6. Ryszard Wiech 

7. Marian Cisło 

8. Anna Naja 

9. Iwona Świstowska 

10. Czesława Nowak 

11. Artur Danilczuk 

12. Andrzej Guz 

13. Wiesław Bańka 

Oprócz radnych na sesji obecni byli: Sekretarz Miasta Monika Podolak, Skarbnik 

Miasta Marta Woźnica, radca prawny Mariola Sadowska, Naczelnik Wydziału 

Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Marta Szopa, Kierownik Urzędu Stanu 

Cywilnego i Spraw Obywatelskich Bożena Borna-Musiej, Prezes Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Małgorzata Bocheńska, Kierownik Miejskiej 

Służby Drogowej Marusz Biront, Dyrektor Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

Marek Watras, Przewodniczący Zarządów Osiedli oraz mieszkańcy.  

Lista przerw w trakcie obrad: 

Czas rozpoczęcia Czas zakończenia 

10:21:47 10:34:16 
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1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

Otwarcia XLIX sesji Rady Miejskiej w Hrubieszowie dokonała Przewodniczący Rady 

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

prawomocność obrad oraz powitała zebranych i oglądających obrady przez internet.  

Poprosiła zabierających głos o podchodzenie do mównicy lub używanie mikrofonów, 

w związku z tym, że mowa przetwarzana jest na napisy oraz o wyłącznie telefonów. 

Przypomniała również o konieczności przestrzegania przepisów RODO. 

W chwili otwarcia sesji obecnych było 12 radnych, radna Danuta Kowalska dołączyła 

w trakcie procedowania punktu 3 porządku obrad. 

Następnie głos zabrała Sekretarz, która odczytała list Burmistrz M. Majewskiej 

skierowany do samorządowców z okazji nadchodzącego Dnia Samorządu Terytorialnego oraz 

wręczyła listy gratulacyjne radnym i przewodniczącym osiedli. 

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 XLVIII sesji 

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

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 

Danuta Kowalska Jestem za 

Anna Naja Jestem za 

Józef Bojarczuk Jestem za 

Ryszard Wiech Jestem za 

Zbigniew Lebiedowicz Jestem za 

Wiesław Bańka Jestem za 

Jan Szulakiewicz Jestem za 

Iwona Świstowska Jestem za 
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Artur Danilczuk Jestem za 

Marian Cisło Jestem za 

Andrzej Guz Jestem za 

Barbara Wierzchowska Jestem za 

Czesława Nowak Jestem za 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 

zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się  

w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Hrubieszów 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Sekretarz M. Podolak  

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

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 13 100,00% 

Jestem przeciw 0 0,00% 

Wstrzymuje się 0 0,00% 

 

Radny Oddany głos 

Wiesław Bańka Jestem za 

Iwona Świstowska Jestem za 

Anna Naja Jestem za 

Ryszard Wiech Jestem za 

Danuta Kowalska Jestem za 

Czesława Nowak Jestem za 

Józef Bojarczuk Jestem za 

Marian Cisło Jestem za 

Artur Danilczuk Jestem za 

Jan Szulakiewicz Jestem za 

Zbigniew Lebiedowicz Jestem za 

Barbara Wierzchowska Jestem za 
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Andrzej Guz Jestem za 

Po zakończeniu głosowania Przewodniczący A. Naja ogłosiła przerwę w obradach  

w celu odbycia posiedzenia przez Komisję Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta    

5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały 

budżetowej na rok 2022 

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  

Jan Szulakiewicz 

Marta Woźnica 

Anna Naja 

Monika Podolak 

W dyskusji radny R. Wiech stwierdził, że Komisja Budżetu nie może otrzymywać  

w ostatniej chwili aż tak wielu autopoprawek ponieważ nie jest w stanie merytorycznie nad 

nimi pracować. Zwrócił się również do Przewodniczącej Rady, żeby się zajęła tym 

problemem podkreślając, że taka sytuacja miała miejsce nie po raz pierwszy.     

Przewodniczący A. Naja odpowiedziała, że sprawy finansowe zawsze są dynamiczne 

dodając, że w dniu poprzednim po godzinie 14-tej Skarbnik otrzymała informację  

o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej więc zaistniała konieczność 

wprowadzenia odpowiedniej kwoty do uchwały budżetowej.  

 Radny R. Wiech powiedział, że w takim razie posiedzenia Komisji są tylko tak pro 

forma ponieważ nie ma dyskusji nad tym co jest przedstawione. Zapytał także czy dyrektorzy 

pozostałych szkół przygotowują wnioski o zwiększenie planów wydatków w związku ze 

wzrostem cen za energię elektryczną oraz ile środków jeszcze pozostało na koncie z nagrody 

otrzymanej w ramach konkursu Odporna Gmina. 

 Zwrócił również uwagę, że jeżeli zdejmowane są środki z planu remontów to   

powinna być informacja co ma być nie wykonane, z czego my rezygnujemy dodając, że 

trzeba przyjąć otrzymane środki przeznaczone dla nauczycieli, ponieważ nie będziemy takich 

pieniędzy porzucać, bo one są nam potrzebne zwłaszcza, że jesteśmy ciągle na tym głodzie 

pożyczkowym.  
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 Przewodniczący A. Naja zapytała o brakujące 10 000 zł w zwiększenie planu 

wydatków dokonywanego na wniosek Kierownika Miejskiej Służby Drogowej, ponieważ  

w objaśnieniach do autopoprawki projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały 

budżetowej na rok 2022 widnieje kwota 83 000 zł, w tym kwota 23 000,00 zł w związku  

z potrzebą wykonania remontu drogi bocznej Żeromskiego oraz kwota 50 000 zł na 

zabezpieczenie kosztów energii elektrycznej. 

Radny R. Wiech zapytał czy wspominane 23 000 zł nie powinny być wpisane jako 

zwiększenie do WPF.  

W odpowiedzi Skarbnik M. Woźnica stwierdziła, że gdybyśmy chcieli mieć wszystkie 

autopoprawki z wyprzedzeniem tygodniowym z jakim radni otrzymują materiały na sesję, to 

nie wie czy wystarczyłaby sesja dwa razy w miesiącu.  

Poinformowała, że autopoprawki przedstawiane są w ostatniej chwili ponieważ nie 

jest w stanie ich przedłożyć wcześniej jeżeli nie ma wniosków oraz informacji z Urzędu 

Wojewódzkiego dodając, że tydzień przed sesją przekazuje radnym materiały które ma na ten 

dzień oraz, że nie jest stanie przewidzieć co się może wydarzyć w ciągu tygodnia.  

Stwierdziła również, że nie ma nic przeciwko temu jeżeli Wysoka Rada życzyłaby 

sobie częstsze sesje dodając, że trzeba brać pod uwagę fakt, że nawet to nas nie uchroni od 

autopoprawek.  

Powiedziała ponadto, że dokumenty wpływają w różnym okresie oraz, że są zmiany  

w budżecie do których upoważnienie ma Burmistrz Miasta i są one wprowadzane 

zarządzeniami, natomiast część zmian nie leży w gestii organu wykonawczego tylko Rady 

Miejskiej w związku z czym muszą być podjęte w drodze uchwały i nie można  wprowadzić 

ich zarządzaniem ponieważ byłaby stwierdzona nieważność takiego zarządzenia przez organ 

nadzoru. 

Poinformowała również, że wnioski innych jednostek dotyczące wzrostu kosztów 

energii jeszcze nie wpłynęły ale przypuszcza, że będą wpływać oraz, że z nagrody otrzymanej  

w konkursie Odporna Gmina wykorzystano dotychczas około 280 000 zł, więc pozostało do 

wykorzystania około 720 000 zł  

Stwierdziła, że wniosek Kierownika MSD opiewa na 73 000, w widniejące 83 000 

powstały wyniku błędu pisarskiego, więc nie brakuje 10 000 zł, natomiast  23 000 zł o które 

pytał radny R. Wiech to środki w ramach wydatków bieżących, które są ujęte w budżecie i nie 

jest to wydatek inwestycyjny, więc nie zostały ujęte ani w załączniku inwestycyjnym, ani  

w przedsięwzięciach, natomiast mieści się w ramach tych wydatków, które są wydatkami 

bieżącymi.      
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Dodała, że są zwiększenia wydatków ujęte w dzisiejszym projekcie zmian WPF-u, 

więc nie ma konieczności zwiększenia wydatków w inny sposób niż wskazany w projekcie 

uchwały.  

Sekretarz M. Podolak poinformowała, że na remonty mieszkań komunalnych po 

przyjęciu proponowanych zmian pozostanie jeszcze 160 000 zł do końca roku, które powinny 

zaspokoić potrzeby w tym zakresie.  

 Podkreśliła że są to środki przeznaczone na remonty bieżące wykonywane na 

podstawie wniosków mieszkańców, które wpływają w czasie rzeczywistym. Dodała, że nie 

istnieje plan takich remontów, ponieważ nie sposób zaplanować awarii, więc remonty są 

wykonywane na podstawie wniosków.  

Przypomniała, że w pierwszej kolejności realizowane są wnioski dotyczące sytuacji 

zagrażających bezpieczeństwu oraz dotyczące ogrzewania czy kwestii wodociągowych.  

Stwierdziła ponadto, że zdarzają się bardzo często wnioski dotyczące podniesienia 

standardu lokalu lub jego estetyki dodając, że traktowane są one racjonalnie oraz, że należy 

brać to pod uwagę, że mieszkania komunalne nie muszą mieć najwyższego standardu. 

Radny R. Wiech zapytał czy w formatce zawartej w projekcie uchwały nie powinno 

być podpisów Naczelników, których dotyczą zmiany w budżecie i czy oni mają wiedzę, że 

tyle środków ubyło z kwoty ogólnej na remonty. 

 Sekretarz M. Podolak odpowiedziała, że wszyscy naczelnicy wydziałów, kierownicy 

komórek i jednostek organizacyjnych dostają informację o planowanym terminie sesji oraz  

o zwołaniu sesji a materiały sesyjne publikowane są na naszej stronie, mimo, że nie ma 

takiego prawnego obowiązku wynikającego z litery prawa, więc każdy ma do nich dostęp 

dodając, że nie każdy samorząd tak robi.  

Powiedziała ponadto, że władze miasta wychodzą z założenia, że najważniejsza 

jawność i transparentność, więc wszystkie komórki organizacyjne i wszystkie jednostki 

organizacyjne, podobnie jak radni, dostają w odpowiednim terminie informacje o zwołaniu 

sesji wraz z linkiem do materiałów sesyjnych i mogą się z nimi zapoznać. 

 Podkreśliła również, że zmiany w uchwale budżetowej dokonywane są na wniosek 

oraz w porozumieniu z naczelnikami wobec czego nie ma dowolności w tym zakresie. 

Radny R. Wiech zwrócił uwagę, że formatka określa, że uchwałę uzgodniono pod 

względem merytorycznym z naczelnikami wydziałów lub kierownikami jednostek 

organizacyjnych, których zadań dotyczy lub może dotyczyć treść aktu. 
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Sekretarz M. Podolak wyjaśniła, że jest to wewnętrzna formatka wprowadzona na  

potrzeby usprawnienia procesu i aktualnie należałoby zebrać pieczątki wszystkich 

naczelników i dyrektorów, którzy złożyli wnioski co byłoby bardzo pracochłonne i trudne. 

Podkreśliła, że  formatka ma charakter pomocniczy i nie wynika z żadnych przepisów 

prawnych dodają, że to naczelnicy i kierownicy wnioskują do Burmistrza o dokonanie zmian.     

Skarbik M. Woźnica powiedziała, że jeszcze się nie zdarzyło aby jakakolwiek zmiana 

dotycząca cząstkowego planu finansowego jednostki organizacyjnej, wydziału lub 

samodzielnego stanowiska nie została uzgodniona z kierownikiem jednostki, z naczelnikiem 

wydziału bądź z osobą zatrudnioną na stanowisku samodzielnym podkreślając, że jeszcze nie 

zaistniała dotychczas tego typu sytuacja oraz, że wszystko jest uzgodnione z osobami, które 

planują, wykonują i kontrolują poszczególne cząstkowe plany finansowe.   

Radny M. Cisło zauważył, że radni już trzy i pół roku dostają materiały, których  

podsumowaniem jest określenie osób biorących udział w konstruowaniu materiałów z zapytał 

czy nagle radny się obudził po trzy i pół roku? 

Sekretarz M. Podolak przypomniała, że gospodarowanie budżetem jest wyłączną 

kompetencją Burmistrza, który sam decyduje w jakiej formule nim zarządza. Dodała, że 

formatka została wprowadzona dla usprawnienia procesu przygotowywania projektów 

uchwał.  

Podkreśliła, że uważa, że było to dobre i pomocnicze rozwiązanie o czym świadczy 

między innymi bardzo mała, znikoma ilość postępowań nadzorczych w stosunku do aktów 

prawnych stanowionych przez Radę, co świadczy o tym, że są dobrze przygotowane  

i nie zawierają przepisów niezgodnych z prawem.  

Radny J. Szulakiewicz zapytał o powody niezrealizowania wniosku najemcy 

złożonego 28 stycznia 2021 r. 

Sekretarz M. Podolak zobowiązała się do sprawdzenia i wyjaśnienia tego problemu. 

Radny R. Wiech stwierdził, że można zrezygnować z formatki oraz, że jeżeli mamy 

potrzeby wynikające z bólu budżetowego i zdejmiemy 60 000 z remontów i bilans wychodzi 

na zero to ucinamy tyle ile nam potrzeba. Dodał, że nie wynika to z tego, że coś nie jest 

potrzebne do wykonania w remontach, tylko ucina się tyle ile potrzeba, żeby zaspokoić 

budżet.  

Sekretarz M. Podolak powtórzyła, że gospodarowanie budżetem jest wyłączną 

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

a następnie przeprowadziła imienne głosowanie w którym uchwała została przyjęta przy 

jednym głosie wstrzymującym.   

Odpowiedź Ilość głosów Procent głosów 

Jestem za 12 92,31% 

Jestem przeciw 0 0,00% 

Wstrzymuje się 1 7,69% 

Radny Oddany głos 

Marian Cisło Jestem za 

Andrzej Guz Jestem za 

Józef Bojarczuk Jestem za 

Zbigniew Lebiedowicz Jestem za 

Jan Szulakiewicz Jestem za 

Czesława Nowak Jestem za 

Barbara Wierzchowska Jestem za 

Ryszard Wiech Wstrzymuje się 

Wiesław Bańka Jestem za 

Iwona Świstowska Jestem za 

Anna Naja Jestem za 

Danuta Kowalska Jestem za 

Artur Danilczuk Jestem za 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej 

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 12 92,31% 

Jestem przeciw 0 0,00% 

Wstrzymuje się 1 7,69% 
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Radny Oddany głos 

Iwona Świstowska Jestem za 

Zbigniew Lebiedowicz Jestem za 

Czesława Nowak Jestem za 

Józef Bojarczuk Jestem za 

Wiesław Bańka Jestem za 

Ryszard Wiech Wstrzymuje się 

Jan Szulakiewicz Jestem za 

Artur Danilczuk Jestem za 

Danuta Kowalska Jestem za 

Anna Naja Jestem za 

Barbara Wierzchowska Jestem za 

Andrzej Guz Jestem za 

Marian Cisło Jestem za 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi 

Miasta Hrubieszowa na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Hrubieszowie 

obręb Sławęcin, oznaczonej numerem działki 1322/20 

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. 

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 13 100,00% 

Jestem przeciw 0 0,00% 

Wstrzymuje się 0 0,00% 

 

Radny Oddany głos 

Artur Danilczuk Jestem za 

Ryszard Wiech Jestem za 

Wiesław Bańka Jestem za 

Andrzej Guz Jestem za 
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Anna Naja Jestem za 

Danuta Kowalska Jestem za 

Barbara Wierzchowska Jestem za 

Jan Szulakiewicz Jestem za 

Józef Bojarczuk Jestem za 

Czesława Nowak Jestem za 

Iwona Świstowska Jestem za 

Zbigniew Lebiedowicz Jestem za 

Marian Cisło Jestem za 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi 

Miasta Hrubieszowa na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Hrubieszowie 

obręb Sławęcin oznaczonej numerem działki 1136/6 i ustanowienie służebności 

gruntowej 

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. 

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 13 100,00% 

Jestem przeciw 0 0,00% 

Wstrzymuje się 0 0,00% 

 

Radny Oddany głos 

Barbara Wierzchowska Jestem za 

Czesława Nowak Jestem za 

Zbigniew Lebiedowicz Jestem za 

Marian Cisło Jestem za 

Danuta Kowalska Jestem za 

Iwona Świstowska Jestem za 

Wiesław Bańka Jestem za 

Ryszard Wiech Jestem za 
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Anna Naja Jestem za 

Jan Szulakiewicz Jestem za 

Artur Danilczuk Jestem za 

Józef Bojarczuk Jestem za 

Andrzej Guz Jestem za 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi 

Miasta Hrubieszowa na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Pogodnej 7/3  

w Hrubieszowie z jednoczesną sprzedażą udziału w gruncie 

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 

Jan Szulakiewicz 

Monika Podolak 

Ryszard Wiech 

W dyskusji radny J. Szulakiewicz zwrócił się z prośbą o podawanie w projektach 

uchwał cen nieruchomości będących przedmiotem sprzedaży.   

Naczelnik M. Szopa poinformowała, że dotychczas w żadnej uchwale nie były 

podawane ceny nieruchomości lub ceny wywoławcze. Dodała, że ceny te są wykazywane  

w wykazie który zostaje wywieszony przed organizacją przetargu lub przed sprzedażą 

nieruchomości i jest podawany do publicznej wiadomości na tablicach Urzędu Miasta, na 

stronach internetowych, stanowi także załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie 

przeznaczenia do sprzedaży konkretnej nieruchomości. Stwierdziła, że nie przypomina sobie, 

żeby w którejkolwiek z dotychczasowych uchwał były podawane ceny nieruchomości.  

Radny J. Szulakiewicz stwierdził, że przypomina sobie takie sytuacje oraz, że dobrze 

byłoby jednak gdyby radni mieli w takie rozeznanie.  

Radny R. Wiech zauważył, że oprócz tego, żeby wpisać te kwoty przydałaby się 

również informacja, że daną nieruchomość wykupuje najemca, ponieważ ma on zupełnie inne 

warunki niż ma to miejsce w innych przypadkach.  

Sekretarz M. Podolak poinformowała, że treść projektu uchwały determinują przepisy 

prawa i może on zawierać tylko to do czego Rada ma kompetencje, dodając, że nic nie stoi na 

przeszkodzie, żeby w uzasadnieniu uchwały wskazać szacunkową wartość nieruchomości  

z operatu szacunkowego czy inne dodatkowe informacje. 
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Zobowiązała się ponadto do przekazania, że taki wniosek został zgłoszony oraz do 

uwzględnienia go w uzasadnieniach następnych uchwał. 

Radny R. Wiech stwierdził, że zdanie Sekretarz M. Podolak jak najbardziej jest godne 

poparcia.  

Wobec braku innych 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 13 100,00% 

Jestem przeciw 0 0,00% 

Wstrzymuje się 0 0,00% 

 

Radny Oddany głos 

Marian Cisło Jestem za 

Zbigniew Lebiedowicz Jestem za 

Iwona Świstowska Jestem za 

Jan Szulakiewicz Jestem za 

Czesława Nowak Jestem za 

Anna Naja Jestem za 

Andrzej Guz Jestem za 

Ryszard Wiech Jestem za 

Barbara Wierzchowska Jestem za 

Wiesław Bańka Jestem za 

Artur Danilczuk Jestem za 

Józef Bojarczuk Jestem za 

Danuta Kowalska Jestem za 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi 

Miasta Hrubieszowa na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Polnej 8/12  

w Hrubieszowie z jednoczesną sprzedażą udziału w gruncie 

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. 
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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 13 100,00% 

Jestem przeciw 0 0,00% 

Wstrzymuje się 0 0,00% 

 

Radny Oddany głos 

Andrzej Guz Jestem za 

Wiesław Bańka Jestem za 

Jan Szulakiewicz Jestem za 

Anna Naja Jestem za 

Czesława Nowak Jestem za 

Iwona Świstowska Jestem za 

Ryszard Wiech Jestem za 

Józef Bojarczuk Jestem za 

Danuta Kowalska Jestem za 

Artur Danilczuk Jestem za 

Barbara Wierzchowska Jestem za 

Zbigniew Lebiedowicz Jestem za 

Marian Cisło Jestem za 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi 

Miasta Hrubieszowa na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Polnej 4/24  

w Hrubieszowie z jednoczesną sprzedażą udziału w gruncie 

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. 

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 13 100,00% 
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Jestem przeciw 0 0,00% 

Wstrzymuje się 0 0,00% 

 

Radny Oddany głos 

Barbara Wierzchowska Jestem za 

Anna Naja Jestem za 

Iwona Świstowska Jestem za 

Andrzej Guz Jestem za 

Wiesław Bańka Jestem za 

Józef Bojarczuk Jestem za 

Marian Cisło Jestem za 

Jan Szulakiewicz Jestem za 

Ryszard Wiech Jestem za 

Czesława Nowak Jestem za 

Zbigniew Lebiedowicz Jestem za 

Danuta Kowalska Jestem za 

Artur Danilczuk Jestem za 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi 

Miasta Hrubieszowa na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Polnej 1/43  

w Hrubieszowie z jednoczesną sprzedażą udziału w gruncie 

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. 

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 13 100,00% 

Jestem przeciw 0 0,00% 

Wstrzymuje się 0 0,00% 

 

Radny Oddany głos 

Artur Danilczuk Jestem za 
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Marian Cisło Jestem za 

Barbara Wierzchowska Jestem za 

Wiesław Bańka Jestem za 

Czesława Nowak Jestem za 

Zbigniew Lebiedowicz Jestem za 

Jan Szulakiewicz Jestem za 

Ryszard Wiech Jestem za 

Andrzej Guz Jestem za 

Anna Naja Jestem za 

Józef Bojarczuk Jestem za 

Danuta Kowalska Jestem za 

Iwona Świstowska Jestem za 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi 

Miasta Hrubieszowa na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Polnej 9/29  

w Hrubieszowie z jednoczesną sprzedażą udziału w gruncie 

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. 

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 13 100,00% 

Jestem przeciw 0 0,00% 

Wstrzymuje się 0 0,00% 

 

Radny Oddany głos 

Czesława Nowak Jestem za 

Wiesław Bańka Jestem za 

Józef Bojarczuk Jestem za 

Andrzej Guz Jestem za 

Anna Naja Jestem za 

Marian Cisło Jestem za 
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Zbigniew Lebiedowicz Jestem za 

Jan Szulakiewicz Jestem za 

Danuta Kowalska Jestem za 

Barbara Wierzchowska Jestem za 

Iwona Świstowska Jestem za 

Artur Danilczuk Jestem za 

Ryszard Wiech Jestem za 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi 

Miasta Hrubieszowa na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Narutowicza 12/2  

w Hrubieszowie z jednoczesną sprzedażą udziału w gruncie 

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 

W dyskusji radny R. Wiech powiedział, że jeżeli najemca chce wykupić to wykupuje  

i nie będziemy robić trudności, natomiast wcześniej były opiniowane uchwały w sprawie 

udzielenia zgody Burmistrzowi na sprzedaż lokali, więc na przyszłość trzeba się zastanowić, 

ponieważ mamy kolejkę oczekujących na mieszkania komunalne czy socjalne i jeżeli 

będziemy mieli mieszkańców, którzy są eksmitowani przez wspólnoty czy spółdzielnie 

mieszkaniowe i mamy ustawowy obowiązek zapewnić im lokum.  

Stwierdził także, że jeżeli sprzedajemy mieszkania to musimy budować socjalne. 

Zapytał także czy za te pieniądze za które sprzedajemy mieszkania jesteśmy w stanie 

wybudować mieszkania socjalne? 

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

a następnie przeprowadziła imienne głosowanie w którym uchwała została przyjęta 

jednogłośnie (w głosowaniu udział wzięło 12 radnych).   

Odpowiedź Ilość głosów Procent głosów 

Jestem za 12 100,00% 

Jestem przeciw 0 0,00% 

Wstrzymuje się 0 0,00% 

 

 



Projekt 

17 
 

Radny Oddany głos 

Zbigniew Lebiedowicz Jestem za 

Marian Cisło Jestem za 

Jan Szulakiewicz Jestem za 

Anna Naja Jestem za 

Wiesław Bańka Jestem za 

Ryszard Wiech Jestem za 

Andrzej Guz Jestem za 

Barbara Wierzchowska Jestem za 

Czesława Nowak Jestem za 

Iwona Świstowska Jestem za 

Artur Danilczuk Jestem za 

Danuta Kowalska Jestem za 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Hrubieszowa 

Dwernickiego - Północ 

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. 

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 13 100,00% 

Jestem przeciw 0 0,00% 

Wstrzymuje się 0 0,00% 

 

Radny Oddany głos 

Iwona Świstowska Jestem za 

Barbara Wierzchowska Jestem za 

Anna Naja Jestem za 

Zbigniew Lebiedowicz Jestem za 

Artur Danilczuk Jestem za 
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Jan Szulakiewicz Jestem za 

Danuta Kowalska Jestem za 

Wiesław Bańka Jestem za 

Czesława Nowak Jestem za 

Józef Bojarczuk Jestem za 

Ryszard Wiech Jestem za 

Marian Cisło Jestem za 

Andrzej Guz Jestem za 

16. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu  

i Rekreacji w Hrubieszowie za rok 2021 

Sprawozdanie przedstawiła Sekretarz M. Podolak. 

Podziękowała także w imieniu Burmistrz M. Majewskiej Dyrektorowi M. Watrasowi  

i wszystkim pracownikom Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za prowadzenie 

punktu recepcyjnego dla uchodźców i złożyła wyrazy największego uznania za ich pracę.  

Przypomniała, że od 24 lutego br. Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji działa na 

dwóch frontach: prowadzi swoją działalność statutową ale przede wszystkim pomaga 

uchodźcom. 

Przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej, Spraw Społecznych, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa radny J. Szulakiewicz przedstawił pozytywną opinię Komisji  

w sprawie przyjęcia Sprawozdania. 

 Osoby proszące o głos 

Ryszard Wiech 

Barbara Wierzchowska 

Jan Szulakiewicz 

Następnie głos zabrał Dyrektor M. Watras, który poinformował, że sprawozdanie nie 

zostało okraszone zdjęciami z powodu obowiązków zwianych z prowadzeniem punktu 

recepcyjnego podkreślając, że pomimo trudnej sytuacji zaplanowane dochody zostały 

wykonane.  

W dyskusji radny R. Wiech zapytał czy w związku z tym, że krytą pływalnią będzie 

administrował HOSiR były prowadzone prace przygotowawcze w tym zakresie. 

Zwrócił również uwagę na oszczędności w zakresie pielęgnacji i utrzymania terenów 

administrowanych przez HOSiR, głównie płyty głównej stadionu, podkreślając, że bardzo 

dobrym pomysłem jest nawadniane wodą z rzeki Huczwy, ponieważ przynosi to 
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oszczędności. Stwierdził również, że problem występowania Legionelli można rozwiązać 

dzięki utrzymywaniu właściwej temperatury wody.   

Radna B. Wierzchowska zwróciła uwagę na zaangażowanie Dyrektora M. Watrasa  

w funkcjonowanie ośrodka recepcyjnego i złożyła mu podziękowania za sprostanie temu 

wyzwaniu.  

Podkreśliła, że jednocześnie HOSIR spełnił swoje funkcje statutowe m.in. organizując 

lodowisko, miejsce rekreacji nad Huczwą oraz prowadząc zajęcia sportowe dla dzieci  

i młodzieży. Stwierdziła ponadto, że Dyrektorowi M. Watrasowi za jego pracę należy się 

pochwała i uznanie. 

 Radny J. Szulakiewicz zwrócił się z prośbą o zagospodarowanie rusztowania 

znajdującego się na terenie HOSiR. 

 Odpowiadając na pytania radnych Dyrektor M. Watras poinformował o szkoleniach 

pracowników pod kątem obsługi krytej pływalni dodając, że bezpośrednio przed otwarciem 

wykonawca ma obowiązek przeszkolić i wdrożyć całą załogę do jej funkcjonowania oraz, że 

prawdopodobnie ratownictwo będzie sprawować firma zewnętrza z wykorzystaniem 

nauczycieli z miejskich szkól. Stwierdził także, że ma pomysł na zagospodarowanie 

rusztowania. Zwrócił również uwagę, że w budżecie miasta nie zostały zabezpieczone środki 

na  funkcjonowanie pływalni. 

 Przewodniczący A. Naja podziękowała Dyrektorowi M. Watrasowi za pracę HOSIR  

w ubiegłym roku podkreślając jego znaczenie w roli ośrodka recepcyjnego. 

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

a następnie przeprowadziła imienne głosowanie w którym Sprawozdanie zostało przyjęte 

jednogłośnie.  

Odpowiedź Ilość głosów Procent głosów 

Jestem za 13 100,00% 

Jestem przeciw 0 0,00% 

Wstrzymuje się 0 0,00% 

 

Radny Oddany głos 

Czesława Nowak Jestem za 

Danuta Kowalska Jestem za 

Andrzej Guz Jestem za 

Wiesław Bańka Jestem za 
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Ryszard Wiech Jestem za 

Zbigniew Lebiedowicz Jestem za 

Jan Szulakiewicz Jestem za 

Iwona Świstowska Jestem za 

Marian Cisło Jestem za 

Barbara Wierzchowska Jestem za 

Anna Naja Jestem za 

Józef Bojarczuk Jestem za 

Artur Danilczuk Jestem za 

17. Wolne wnioski 

Osoby proszące o głos 

Ryszard Wiech 

Monika Podolak 

Iwona Świstowska 

Andrzej Guz 

Radny A. Guz podziękował Burmistrz M. Majewskiej za remont i poszerzenie drogi 

dojazdowej na przedszkola na Osiedlu Garnizon.  

Złożył ponadto skargę na funkcjonowanie punktu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska mającego pomagać w dofinansowaniu do czystej energii, który jego zdaniem nie 

spełnia swojej roli ponieważ nie pomaga mieszkańcom w wypełnianiu wniosków o uzyskanie 

dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze. 

 Podziękował ponadto za pomoc w wypełnieniu wniosku pracownikom Wydziału 

Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 

W odpowiedzi Sekretarz M. Podolak przypomniała, że punkt obsługi mieszkańców  

w ramach programu Czyste Powietrze funkcjonował w Starostwie powiatowym ale został 

zlikwidowany. 

Poinformowała, że zadaniem punktu terenowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska funkcjonującego w mieście od połowy maja br. na mocy porozumienia zawartego 

przez Burmistrz M. Majewską z Prezesem WFOŚ jest weryfikacja wniosków złożonych na 

terenie powiatu a nie ich obsługa. 

Podkreśliła, że pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 

został przeszkolony z programu Czyste Powietrze i będzie uczył się przyjmować wnioski 

mieszkańców.  
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Dodała, że aktualnie nie ma możliwości wnioskowania przez miasto  

o utworzenie punktu przyjmującego wnioski od mieszkańców oraz, że miasto będzie 

wnioskować o jego utworzenie kiedy pojawi się taka możliwość. 

Radny A. Guz spytał gdzie może złożyć taki wniosek.  

Sekretarz M. Podolak zobowiązała się do udzielenia pomocy rademu w tym zakresie. 

Radna I. Świstowska zapytał Prezes M. Bocheńską czy zostanie poprawiony chodnik 

przy ul. J. Piłsudskiego, który jest w kiepskim stanie. 

Prezes M. Bocheńska poinformowała, że chodnik będzie poprawiany w miarę potrzeb 

ponieważ ma 5-letnią gwarancję. Zwróciła uwagę, że dla uzyskania jego należytego stanu 

potrzebne są opady deszczu.     

Radny R. Wiech poprosił w imieniu mieszkańców o zadbanie o czystość ławek  

w parku miejskim oraz o odrestaurowanie pomniku przy ul. Ciesielczuka. Zapytał również  

o możliwość przesunięcia ogrodzenia przy remontowanym budynku Hrubieszowskim 

Centrum Dziedzictwa.  

Sekretarz M. Podolak odpowiedziała, że nie ma możliwości przesunięcia 

wspomnianego ogrodzenia. 

Radny J. Szulakiewicz zwrócił uwagę na fatalny stan chodnika przy ul. Narutowicza  

i zaapelował do Prezes M. Bocheńskiej o inwentaryzację chodników w mieście oraz ich 

remonty. 

Prezes M. Bocheńska odpowiedziała, że nie leży to w zakresie jej zadań i obowiązków 

PGKiM. 

Przewodniczący A. Naja poprosiła radnych o pozostanie po sesji w celu omówienia 

kwestii związanych z rozwojem sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. 

Sekretarz M. Podolak zaprosiła zebranych na konsultacje dotyczące budowy 

północnej obwodnicy Hrubieszowa w dniu 30 maja br. w HDK dodając, że nowe warianty jej 

przebiegu znajdują się na stronie internetowej miasta oraz, ze można się z nimi zapoznać  

w Wydziale Nieruchomości i Planowania Przestrzennego. 

18. Zamknięcie sesji 

Wobec braku innych wolnych wniosków Przewodniczący Rady Miejskiej A. Naja 

zamknęła XLIX sesję o godz. 11:57. 

Materiał wideo z XLIX dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta 

Hrubieszów. 
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             Protokolant:                            Przewodniczący Rady Miejskiej 

             /-/ Janusz Policha                                              /-/ Anna Naja 

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej 

      i jednostek  pomocniczych 

 


