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Protokół Nr: RM.0002.8.2020.JP 

 

Nazwa sesji:  XXV Sesja Rady Miejskiej - 14 września 2020 r.   

Data sesji:  14.09.2020 

Numer sesji:  RM.0002.8.2020.JP 

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

Godzina rozpoczęcia:  14:20 

Godzina zakończenia:  15:09 

 

Lista radnych obecnych na sali: 

1. Józef Bojarczuk 

2. Artur Danilczuk 

3. Czesława Nowak 

4. Iwona Świstowska 

5. Ryszard Wiech 

6. Wiesław Bańka 

7. Jan Szulakiewicz 

8. Barbara Wierzchowska 

9. Andrzej Guz 

10. Marian Cisło 

11. Anna Naja 

12. Leszek Kryszczuk 

Oprócz radnych na sesji obecni byli: Burmistrz Miasta Marta Majewska, Zastępca 

Burmistrza Paweł Wojciechowski, Sekretarz Miasta Monika Podolak, Skarbnik Miasta Marta 

Woźnica, Radca Prawny Mariola Sadowska, Przewodniczący Zarządów Osiedli, Wiceprezes 

Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego, córka Jerzego Krzyżewskiego oraz 

mieszkańcy. 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

Otwarcia XXIV sesji Rady Miejskiej w Hrubieszowie dokonała Przewodniczący Rady 

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

prawomocność obrad i powitała zebranych.    
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2. Przyjęcie porządku obrad 

Przewodniczący A. Naja zapytała zebranych czy mają uwagi do zaproponowanego 

porządku obrad, a wobec ich braku stwierdziła przyjęcie porządku obrad. 

Następnie zebrani uczcili minutą ciszy śp. Jerzego Leopolda Krzyżewskiego.  

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa 

miasta 

 Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Burmistrz M. Majewska. 

Podkreśliła, że swoimi dokonaniami zasłużył na tytuł honorowego obywatela miasta.   

 Radny J. Bojarczuk, który przewodniczył wspólnemu posiedzeniu komisji stałych, 

przedstawił pozytywną opinię komisji w sprawie projektu uchwały.     

Następnie głos zabrała córka J. Krzyżewskiego, która podziękowała za inicjatywę 

uhonorowania jej ojca tytułem honorowego obywatelstwa miasta Burmistrz M. Majewskiej 

oraz wszystkim zaangażowanym w te inicjatywę. Dodała, że jego przyznanie będzie dla niej 

powodem do dumy i satysfakcji.  

Osoby proszące o głos 

Ryszard Wiech 

Marian Cisło 

Marta Majewska 

Radny R. Wiech stwierdził, ze na podstawie otrzymanych informacji nie może podjąć 

decyzji w tej sprawie. Zapytał o wykształcenie i dorobek zawodowy J. Krzyżewskiego oraz  

o to, kto jest inicjatorem i czy były rozważane inne kandydatury. 

 Dodał, że można było poczekać i przyjrzeć się postaci J. Krzyżewskiego, zapytał jaki 

cel przyświecał temu, aby tak szybko i niespodziewanie przyznać ten zaszczytny tytuł oraz że 

nie możemy podejmować tej decyzji ad hoc i emocjonalnie. Stwierdził, że odpowiednią 

postacią do uhonorowania tym tytułem jest Antoni Wiatrowski.  

Powiedział ponadto, że działalność uprawniająca do tego tytułu powinna być 

namacalnie odczuwalna przez mieszkańców miasta. Stwierdził, że nie jest mu znana 

działalność zawodowa J. Krzyżewskiego i że nie może zagłosować za tą uchwałą. 

Radny M. Cisło stwierdził, że czuje się zażenowany tym, że uczestniczy w sesji  

podczas której porównywane są obie postacie. Powiedział, że nie ważne jest wyksztalcenie  

J. Krzyżewskiego lecz to jakim był człowiekiem dodając, że swoją wiedzą służył naszemu 

miastu i rozsławiaj je swoimi działaniami. Dodał, że nie rozumie czemu radny R. Wiech nie 

podnosi jego zasług ale stawia znaki zapytania. 
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  Burmistrz Miasta M. Majewska odpowiedziała, że jest wnioskodawcą procedowanej 

uchwały i przypomniała radnemu, że w odpowiedzi na pytanie radnego informowała o tym na 

wspólnym posiedzeniu komisji stałych. Dodała, że składając projekt uchwały była 

przekonana, ze nie wzbudzi on kontrowersji i podkreśliła, że nie kierowała się emocjami ale 

zasługami J. Krzyżewskiego dla miasta.   

 Mieszkaniec miasta w swej wypowiedzi odniósł się krytycznie do zasług  

J. Krzyżewskiego oraz idei nadania mu tytułu honorowego obywatela miasta. 

 Wiceprezes Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego powiedziała, że jest jej 

przykro kiedy słyszy takie słowa pod adresem człowieka, który zarażał pasją miłości do 

naszego miasta dodając, że J. Krzyżewski w pełni zasłużył na tytuł honorowego obywatela 

ponieważ poświęcił miastu całe swoje życie. 

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

a następnie przeprowadziła imienne głosowanie, w którym uchwała została przyjęta przy 

jednym głosie przeciwnym.  

  Odpowiedź Ilość głosów Procent głosów 

Jestem za 11 91,67% 

Jestem przeciw 1 8,33% 

Wstrzymuje się 0 0,00% 

 

Radny Oddany głos 

Jan Szulakiewicz Jestem za 

Marian Cisło Jestem za 

Wiesław Bańka Jestem za 

Iwona Świstowska Jestem za 

Anna Naja Jestem za 

Czesława Nowak Jestem za 

Barbara Wierzchowska Jestem za 

Artur Danilczuk Jestem za 

Józef Bojarczuk Jestem za 

Leszek Kryszczuk Jestem za 

Ryszard Wiech Jestem przeciw 

Andrzej Guz Jestem za 
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4. Zamknięcie sesji 

 Przewodniczący Rady Miejskiej A. Naja zamknęła obrady XXV sesji o godz. 15:09. 

 Materiał video z XXV sesji Rady Miejskiej dostępny jest na stronie internetowej 

Urzędu Miasta. 

    Protokolant        

  Janusz Policha        

 


