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Rozdział 1. WSTĘP 

Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym.  

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Miasta Hrubieszowa w roku poprzednim. Zakres 

opracowanego dokumentu obejmuje przede wszystkim realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady miasta 

i budżetu obywatelskiego w roku poprzednim. 

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie posłużą mieszkańcom Hrubieszowa do zwiększenia wiedzy na 

temat funkcjonowania samorządu miejskiego, a także staną się podstawą do prowadzenia dialogu na temat 

przyszłości miasta. 

Na poziomie miasta obszarów odpowiedzialności samorządu jest bardzo wiele. Omówienie ich wszystkich 

w sposób kompleksowy jest nierealne, w związku z powyższym skoncentrowano się na obszarach najważniejszych 

dla Miasta Hrubieszów w poprzednim roku.  

Ponadto w treści opracowania odwołano się do sporządzonych przez Urząd Miasta Hrubieszów i miejskie 

jednostki organizacyjne szczegółowych sprawozdań i informacji za 2018 rok, które zostały rozpatrzone i przyjęte 

przez Radę Miejską w Hrubieszowie i stanowią załączniki do niniejszego Raportu. 

Raport nie powtarza informacji zawartych w Sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za rok 2018 

i informacji o stanie mienia, przyjętego Zarządzeniem Nr 61/2019 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 27 marca 

2019 r. (https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=53&id_dokumentu=1373688&akcja=szczegoly&p2=1373688), 

nie mniej jednak w wielu obszarach podsumowanie realizacji polityk, programów, strategii, uchwał rady miasta 

czy budżetu obywatelskiego wiązało się z przedstawieniem wykonanych w ubiegłym roku wydatków. 

 

https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=53&id_dokumentu=1373688&akcja=szczegoly&p2=1373688
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Rozdział 2. INFORMACJE OGÓLNE 

Miasto Hrubieszów jest położone na południowo-wschodnim krańcu Polski i województwa lubelskiego, 

w sąsiedztwie granicy z Ukrainą. Jako siedziba stolicy powiatu w południowo-wschodniej części województwa 

lubelskiego, wypełnia funkcje lokalne i regionalne, w tym administracyjno-usługowe, gospodarcze, kulturalno-

edukacyjne i ośrodka współpracy transgranicznej.  

Hrubieszów pod względem geodezyjnym dzieli się na trzy obręby ewidencyjne: Śródmieście, Podgórze 

i Sławęcin.  

2.1.1. Ludność. 

Zmiana liczby ludności wpływa na zmianę liczby podatników, determinuje popyt na usługi komunalne 

i komercyjne a także na zjawiska przestrzenne. Zmiany populacji wywierają również duży wpływ na rynek pracy, 

szkolnictwo, ochronę zdrowia oraz kondycję finansową samorządowej jednostki terytorialnej.  

Na koniec grudnia 2018 r. w Hrubieszowie na pobyt stały zameldowanych było 17 567 osób. Hrubieszów od 

2010 r. odnotowuje stały spadek liczby osób zamieszkujących miasto. W okresie od 2010 do 2018 r. liczba osób 

zmniejszyła się o 1 233 osoby.  

Drugim istotnym czynnikiem mającym kluczowy wpływ na liczbę mieszkańców są migracje.  

W ostatnich latach występuje saldo migracji (stosunek osób nowo zameldowanych na obszarze miasta do osób 

wymeldowanych). W 2017 r. w Hrubieszowie saldo wynosiło 138 osób, a za rok 2018 - 185 osób. 

 

Poniższe tabele przedstawiają bardziej szczegółowe dane. 

 

Tabela 1. Zameldowania osób na pobyt stały w Hrubieszowie w 2018 roku. 

Zameldowania osób na pobyt stały w Hrubieszowie w 2018 r. 

Liczba osób zameldowanych na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów 

327 

 

Tabela 2. Wymeldowania z pobytu stałego z Hrubieszowa w 2018 roku. 

Wymeldowania z pobytu stałego z Hrubieszowa w 2018 r. 

Liczba osób wymeldowanych Liczba osób zmarłych 

512 179 

Razem: 691 

 

Tabela 3. Stan ludności – porównanie lat 2017 – 2018. 

Stan ludności – porównanie lat 2017 – 2018 

Rok Liczba ludności na 31.12.2018 r. 

zameldowanych w Hrubieszowie 

Urodzenia dzieci, 

które są zameldowane 

w Hrubieszowie 

Zgony osób ostatnio 

zameldowanych 

w Hrubieszowie pobyt stały pobyt czasowy 

2017 17692 244 134 210 

2018 17567 266 119 179 

 

Tabela 4. Statystyka ludności wg płci na koniec 2018 r. zameldowanych na pobyt stały. 

Statystyka ludności wg płci na koniec 2018 r.  

zameldowanych na pobyt stały 

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem 

0-2 76 59 135 

3 72 51 123 

4-5 161 157 318 

6 71 91 162 

7 81 64 145 

8-12 429 412 841 

13-15 233 228 461 

16-17 169 156 325 

18 102 75 177 

19-65 5638 0 5638 

19-60 0 5116 5116 

>65 1258 0 1258 

>60 0 2868 2868 

Ogółem 8290 9277 17567 

co stanowi 47% 53%  
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Tabela 5. Statystyka ludności wg płci na koniec 2018 r. zameldowanych na pobyt czasowy. 

Statystyka ludności wg płci na koniec 2018 r.  

zameldowanych na pobyt czasowy 

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem 

0-2 4 4 8 

3 5 4 9 

4-5 4 9 13 

6 2 1 3 

7 5 4 9 

108-12 7 3 10 

13-15 7 6 13 

16-17 4 4 8 

18 0 2 2 

19-65 75 0 75 

19-60 0 94 94 

>65 9 0 9 

>60 0 13 13 

Ogółem 122 144 266 

 

Tabela 6. Statystyka ludności wg płci na koniec 2018 r. zameldowanych na pobyt stały i czasowy. 

Statystyka ludności wg płci na koniec 2018 r.  

zameldowanych na pobyt stały i czasowy 

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem 

0-2 80 63 143 

3 77 55 132 

4-5 165 166 331 

6 73 92 165 

7 86 68 154 

8-12 446 426 872 

13-15 240 234 474 

16-17 173 160 333 

18 102 77 179 

19-65 5713 0 5713 

19-60 0 5211 5211 

>65 1258 0 1258 

>60 0 2868 2868 

Ogółem 8413 9420 17833 

 

Wraz ze spadkiem liczby mieszkańców nastąpiły poważne zmiany w strukturze demograficznej Hrubieszowa. 

Najbardziej liczną grupą ludności są osoby w wieku produkcyjnym. Niepokojące jest zjawisko wzrostu liczby osób 

w wieku poprodukcyjnym, przy zmniejszającej się liczbie osób w wieku przedprodukcyjnym. 

Podsumowując, Hrubieszów zgodnie z analizą trendów demograficznych dotykają dwa podstawowe problemy 

związane z depopulacją miasta i starzeniem się lokalnej społeczności.  

Oba zjawiska są charakterystyczne dla podobnych ośrodków miejskich. Pierwszy wynika w znacznej mierze 

z migracji, która wzmacnia proces starzenia się społeczeństwa i jest zjawiskiem obserwowanym w całym kraju. 

Starzenie się społeczności lokalnej trwale obniża potencjał rozwoju Hrubieszowa. Zaobserwowane problemy 

demograficzne wywierają wpływ na rozwój gospodarczy miasta. Negatywne zmiany w strukturze ludności mogą 

przyczyniać się do pogłębiania problemów ekonomiczno-społecznych. Kapitał ludzki jest bowiem kluczowym 

czynnikiem rozwoju. Młodzi, wykształceni mieszkańcy, którzy po studiach wracają do rodzinnego miasta, to 

gwarancja utrzymania popytu na usługi i stabilną przyszłość oraz rozwój miasta. 

2.1.2. Rynek pracy. 

Do głównych problemów rynku pracy w Mieście Hrubieszów zaliczyć należy niewystarczającą liczbę ofert 

pracy.  

Na koniec 2018 r. w Hrubieszowie było zarejestrowanych 921 osób bezrobotnych. Pomimo faktu, 

iż w porównaniu do roku 2017 liczba bezrobotnych zmalała o 99 osób (z 1020 na koniec 2017 do 921 na koniec 

2018), to jednak bezrobocie negatywnie wpływa na jakość i poziom życia mieszkańców. 
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2.1.3. Potencjał gospodarczy. 

Na terenie miasta prowadzi działalność ok. 1200 przedsiębiorców, głównie w handlu i usługach. 

Przedsiębiorczość jest jednym z najważniejszych czynników rozwoju gospodarczego. Do przykładowych działań 

sprzyjających aktywności gospodarczej, które wdrażano w ubiegłym roku w celu rozwoju przedsiębiorczości należy 

zaliczyć: 

 wydzielanie atrakcyjnie położonych działek pod inwestycje, 

 dbałość o rozwój dróg, telekomunikacji,  

 dbałość o podnoszenie kwalifikacji lokalnych kadr,  

 wprowadzanie ułatwień w procedurze urzędowej,  

 inicjowanie ośrodków wspierania przedsiębiorczości, 

 działania promujące miasto,  

 kreowanie klimatu społecznego sprzyjającego rozwojowi przedsiębiorczości,  

 polityka niskich cen za usługi komunalne, 

 polityka niskich opłat za dzierżawę mienia komunalnego,  

 udzielanie inwestorom ulg podatkowych. 

2.1.4. Turystyka. 

Hrubieszów to miasto o zdecydowanie dużym potencjale turystycznym, posiada korzystne warunki dla rozwoju 

turystyki i rekreacji w szczególności ze względu na położenie geograficzne, walory krajobrazowe, czyste 

środowisko naturalne, dużą lesistość obszaru, bogatą tradycję kulturową, ciekawe zabytki i bogatą sieć ścieżek 

turystycznych.  

Potencjalnym produktem turystycznym są murowane podziemia Hrubieszowskie zlokalizowane pod wzgórzem 

śródmiejskim. Po przeprowadzeniu szczegółowych badań podziemia mogą się stać atrakcją o znaczeniu 

ponadregionalnym. 

2.1.5. Infrastruktura transportowa.  

Pod względem komunikacyjnym Hrubieszów jest położony peryferyjnie w województwie lubelskim i w Polsce. 

Pomimo tego posiada dogodne połączenie drogowe i kolejowe ze wszystkimi częściami województwa ze względu 

na węzeł komunikacyjny drogi krajowej nr 74 i drogi wojewódzkiej nr 844. 

2.1.6. Gospodarka wodno-kanalizacyjna  

Stan infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarze Miasta Hrubieszów jest na średnim poziomie 

w porównaniu do innych miast powiatowych województwa lubelskiego. Pozytywną cechą jest fakt, iż zarówno 

długość sieci wodociągowej, jak i kanalizacyjnej wzrasta.  

Stopień zwodociągowania i skanalizowania miasta wpływa na: 

 ochronę środowiska – ograniczenie zanieczyszczenia gruntu i wód ściekami z gospodarstw domowych 

i przedsiębiorstw, 

 jakość życia mieszkańców – podniesienie standardów i warunków życia, 

 atrakcyjność inwestycyjną – uzbrojone tereny przyciągają inwestorów. 

2.1.7. Efektywność energetyczna.  

Efektywność energetyczna oznacza ilość zaoszczędzonej energii po wdrożeniu środka mającego na celu 

poprawę efektywności energetycznej. Efektywne wykorzystanie energii ma na celu zmniejszenie ilości energii 

wykorzystywanej do dostarczania produktów i usług. Przykładem sposobu obniżającego zużycie energii jest izolacja 

termiczna budynku (termomodernizacja), która pozwala na użycie mniejszej ilości energii do jego ogrzewania 

i chłodzenia. Innym sposobem jest instalowanie lamp fluorescencyjnych (świetlówek), które zmniejszają ilość 

energii potrzebnej do uzyskania takiego samego poziomu oświetlenia jak przy użyciu tradycyjnych żarówek. 

Ograniczanie zużycia energii obniża koszty eksploatacji i może przyczynić się do oszczędności w wydatkach 

konsumentów. Ponadto służy ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń, co w efekcie 

przynosi także inne korzyści – np. w poprawie zdrowia publicznego i w ograniczeniach wydatków zdrowotnych. 
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Rozdział 3. REALIZACJA STRATEGII MIASTA 

3.1. Informacje ogólne. 

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Hrubieszów na lata 2015-2020 została przyjęta przez 

Radę Miejską w Hrubieszowie uchwałą Nr XXVI/196/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.  

https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=51&id_dokumentu=1087644&akcja=szczegoly&p2=1087644 

 

Strategia składa się z trzech zasadniczych części:  

 diagnostycznej - wewnętrzny i zewnętrzny potencjał rozwoju Hrubieszowa;  

 strategicznej - wizja, misja i cele rozwoju miasta; 

 wdrożeniowej - system wdrażania i finansowania strategii. 

Priorytety i cele strategiczne stanowią główne obszary interwencji, w ramach których są i będą podejmowane 

działania, służące rozwojowi Miasta Hrubieszów w długofalowej perspektywie. 

Do realizacji założonych w strategii celów niezbędny jest wybór przedsięwzięć. Ich wyboru w 2018 r. 

dokonano w oparciu o poniższe kryteria:  

 wymiar oczekiwanych pozytywnych efektów dla społeczności lokalnej oraz wpływ na strategiczny 

(kompleksowy i długofalowy) rozwój miasta,  

 stwarzanie dobrych warunków wyjściowych dla realizacji kolejnych przedsięwzięć 

i komplementarność wobec innych inwestycji,  

 społeczna akceptacja przedsięwzięcia, wyrażana przede wszystkim poprzez zaangażowanie 

mieszkańców w jego realizację,  

 poziom kosztów, jakie musi ponieść miasto na realizację inwestycji,  

 finansowy efekt mnożnikowy przedsięwzięcia,  

 czas uzyskania efektów z tytułu realizacji inwestycji,  

 poprawa wizerunku miasta w regionie.  

Zidentyfikowane przedsięwzięcia, spełniające powyższe kryteria zostały wpisane do Wieloletniej Prognozy 

Finansowej. Dokonano podziału przedsięwzięć według realizowanych celów i priorytetów strategicznych. Ponadto 

do zidentyfikowanych inwestycji dopasowano możliwe źródła finansowania.  

Do głównych źródeł finansowania strategii w okresie jej realizacji zaliczamy:  

 środki budżetu Gminy Miejskiej Hrubieszów;  

 środki pochodzące z programów krajowych;  

 środki pochodzące z funduszy europejskich w ramach programów operacyjnych. 

Na wdrażanie obszarów priorytetowych mają wpływ, oprócz władz statutowych Gminy Miejskiej 

Hrubieszów inne szczeble samorządu terytorialnego lub bezpośredni interesariusze, tj. przedsiębiorcy, rolnicy, 

bezrobotni, organizacje pozarządowe. 

Jeżeli chodzi o kompetencje samorządu miejskiego zaproponowane kierunki działań obejmowały projekty 

najważniejsze z punktu widzenia rozwoju miasta, których realizacja warunkuje osiągniecie założonych celów 

strategii. Projekty te były realizowane przez Urząd Miasta bądź jednostki mu podległe przy użyciu funduszy 

własnych lub z wykorzystaniem dostępnych środków zewnętrznych.  

Osiągnięcie założonych celów jest w dużej mierze uzależnione od tego, czy inne podmioty (przedsiębiorstwa, 

instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe) zechcą włączyć się w nurt działań zaproponowanych 

w Strategii Miasta. Zakłada się, że zaproponowane cele odpowiadały potrzebom i możliwościom rozwojowym 

Miasta Hrubieszów. 

3.2. Realizacja priorytetów strategicznych. 

3.2.1. I priorytet strategiczny: Lepiej rozwinięta lokalna gospodarka miasta. 

„Priorytet strategiczny 1. Lepiej rozwinięta lokalna gospodarka miasta”, obejmuje następujące cele operacyjne: 

 Rozwój przedsiębiorczości w oparciu o lokalne zasoby oraz nowe modele biznesowe 

 Rozwój infrastruktury poprawiającej atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną miasta 

 Rozwój zintegrowanego produktu turystycznego w oparciu o hrubieszowskie podziemia i Gotanię 

 Prowadzenie skutecznego marketingu gospodarczego w celu przyciągnięcia inwestorów i turystów 

z zewnątrz. 

W roku 2018 realizując i priorytet strategiczny: Lepiej rozwinięta lokalna gospodarka miasta, wskazać należy, 

że rozwój gospodarczy uzależniony jest w dużej mierze od wyposażenia obszaru w podstawową infrastrukturę 

techniczną. Miasto Hrubieszów dokonało postępów w zakresie poprawy swojej atrakcyjności inwestycyjnej 

https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=51&id_dokumentu=1087644&akcja=szczegoly&p2=1087644
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i turystycznej. Dzięki pozyskaniu dużych środków inwestycyjnych z funduszy Unii Europejskiej i dotacji krajowych 

znacznej poprawie uległa infrastruktura techniczna na terenie miasta.  

 

Ważniejsze projekty infrastrukturalne realizowane w 2018 r.  

 w ramach projektu pn. „Budowa 9 miejsc rekreacji na terenie Miasta Hrubieszowa” zostanie 

uporządkowana przestrzeń publiczną w 9 -ciu osiedlach mieszkaniowych (zagospodarowanie przestrzeni 

publicznej poprzez dostawę i montaż urządzeń zabawowych, siłowych, elementów małej architektury, 

altan, ogrodzenia, mini amfiteatru, urządzenie zieleni stworzyło miejsca, gdzie mieszkańcy będą mogli 

spędzać aktywnie czas z dziećmi i rodzinami, integrując się przy tym w ramach osiedlowych wspólnot); 

projekt dofinansowany w ramach PROW; wartość inwestycji 1 396 440 zł, w tym 590 746 zł stanowi 

dotacja ze środków UE; projekt w realizacji, zakończenie realizacji w 2019 r.; 

 w 2018 r. rozpoczęto realizację projektu pn. „Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na 

Osiedlu Jagiellońskim w ramach programu Otwarte Strefy Aktywności”; stworzony zostanie teren 

ogólnodostępny o charakterze rekreacyjno-sportowym, z placem zabaw o charakterze sprawnościowym, 

strefą relaksu, siłownią plenerową;  

na zadanie uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Otwartych 

Stref Aktywności (OSA); całkowity koszt inwestycji 136 725 zł; wartość dofinansowania 50 tys. zł; 

 w 2018 r. rozpoczęto realizację projektu „Budowa kompleksu boisk i obiektów lekkoatletycznych przy 

Zespole Szkół Miejskich Nr 3 w Hrubieszowie; kompleks obejmuje następujące elementy: duże boisko 

wielofunkcyjne (przeznaczenie: boisko do piłki ręcznej, kort do tenisa ziemnego, boisko do piłki 

siatkowej), małe boisko wielofunkcyjne (przeznaczenie: boisko do koszykówki), bieżnia prosta dł. 60m, 

boisko do badmintona, skocznia do skoku w dal, siłownia zewnętrzna na trawie naturalne, boiska do ringo 

na trawie naturalnej 

projekt dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej; wartość inwestycji 1 787 719,95 

zł, w tym dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki wynosi 568 644,00 zł, planowany termin zakończenia 

inwestycji w 2019 r.; 

 w 2018 r. wykonano dokumentację techniczną na budowę krytej pływalni przy Szkole Podstawowej 

nr 2 w Hrubieszowie, złożono wniosek o dofinansowania i uzyskano środki na budowę obiektu 

z Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

Kryta pływalnia będzie obiektem dwukondygnacyjnym o kondygnacji nadziemnej i podziemnej, 

z pełnowymiarową 25-metrową niecką basenową. 

Zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym, zakłada się następujące parametry techniczne 

i podstawowy zakres rzeczowy zadania: 

 basen pływacki posiadać będzie wymiary 12,5 x 25 m (6 torów) o głębokości od 1,35 do 1,80 m; 

powierzchnia lustra wody 312,74 m
2
 , 

 basen do nauki pływania będzie miał wymiary 4 x 10 m (2 tory) i głębokości 0,90 m; 

powierzchnia lustra wody wraz ze schodami 45,20 m
2
 

 brodzik dla dzieci będzie miał wymiary 9,50 x 2,76 m i głębokości od 0 do 0,40 m; lustra wody 

27,63 m
2
 

 basen rekreacyjny ma kształt nieregularny (wycięty prostokąt) i głębokości 1,10 m, powierzchnia 

lustra wody 69,63 m
2
 

 wanna SPA o średnicy 1,93 m i powierzchni lustra wody 2,93 m
2
 usytuowana została przy basenie 

rekreacyjnym, 

 zjeżdżalnia wodna o długości około 90 m umieszczona została w całości wewnątrz budynku 

w celu uniknięcia niekorzystnych zjawisk typu przemarzanie i przeciągi. Zjeżdżalnia posiada 

własną wannę hamowną z wyjściem bocznym oraz schody spiralne o konstrukcji stalowej 

umożliwiające dojście do punktu startowego, 

 zespół saunarium składa się z sauny fińskiej, sauny parowej, basenu do schładzania, zestawu 

natrysków, wypoczywalni i WC, 

 zagospodarowanie terenu (parkingi, drogi dojazdowe, ogrodzenie, oświetlenie). 

Umowa na zadanie została podpisana 26 marca 2019 r. Na podstawie kosztorysów inwestorskich 

stanowiących podstawę do złożenia w dniu 28 marca 2018 r. wniosku o dofinansowanie, określono 

finansowanie zadania inwestycyjnego w zawartej z Ministrem Sportu i Turystyki umowie w sposób 

następujący:   

 całkowita wartość wydatków 23 999 978,00 zł; 

 wydatki kwalifikowane 20 613 178,00 zł,  

 dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 7 000 000,00 zł. 

Planowany termin zakończenia inwestycji to 2022 r. 

 w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej –  więcej informacji w dalszej części Raportu Rozdział 7. 
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Liczba turystów, odwiedzających miasto, z roku na rok wzrasta, w 2018 r. miasto odwiedziło ok. 17,5 tys. 

turystów. Dużą szansą dla rozwoju turystycznego miasta jest udostępnienie dla turystów zabytkowych murowanych 

podziemi. Trwa realizacja projektu „Modelowa rewitalizacja miasta”, w ramach którego jest opracowywana 

dokumentacja projektowa na odbudowę podziemi i udostępnienie atrakcji turystom.  

Kluczem do poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy jest wielokierunkowe wspieranie przedsiębiorczości, 

obejmujące działania rewitalizacyjne, w tym zwłaszcza w obszarze „SUTEK”, gdzie przedsiębiorcy prowadzą 

działalność handlowo-usługową. 

 

3.2.2. II priorytet strategiczny: Zorganizowana społeczność lokalna i lepsza jakość życia. 

Priorytet strategiczny „2. Zintegrowana społeczność lokalna i lepsza jakość życia mieszkańców miasta”, 

obejmuje następujące cele operacyjne 

 Rozwój skutecznych form integracji społecznej  

 Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta i poprawa dostępu do usług i dóbr kultury 

 Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii  

 Rozwój infrastruktury poprawiającej bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców miasta  

 Podniesienie jakości i dostępności usług w zakresie opieki nad dziećmi, edukacji i sportu  

 Lepszy dostęp mieszkańców do usług zdrowotnych i społecznych. 

 

W 2018 r. realizując II priorytet strategiczny: Zorganizowana społeczność lokalna i lepsza jakość życia, 

wskazać należy, że szczególnie istotny dla rozwoju społecznego Miasta Hrubieszów jest wzrost aktywności 

społecznej i zawodowej oraz samodzielności mieszkańców będących w szczególnie niekorzystnej sytuacji 

społecznej i zawodowej. 

Do grupy tych osób niewątpliwie zaliczyć należy ludzi młodych, których udział w życiu politycznym 

i społecznym miasta w dłuższej perspektywie czasu doprowadzi do wypracowania korzystnych rozwiązań. 

Niezbędne jest prowadzenie działań mających na celu aktywną integrację społeczną w oparciu o tworzenie rynku 

pracy sprzyjającego włączeniu społecznemu, wsparcie dochodów oraz dostęp do usług wysokiej jakości.  

Jednym z głównych czynników decydujących o poziomie rozwoju lokalnego i sprawności administracji miasta 

jest dostępność mieszkańców do wysokiej jakości usług publicznych. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, 

jednostka samorządowa zobowiązana jest do świadczenia usług publicznych o charakterze społecznym 

i technicznym. Usługi społeczne dotyczą przede wszystkim takich obszarów jak oświata i edukacja, kultura, sport 

i rekreacja, ochrona zdrowia oraz pomoc społeczna. Natomiast usługi techniczne świadczone są głównie w takich 

dziedzinach jak transport i komunikacja (również internetowa), a także gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka 

odpadami oraz gospodarka energetyczna. w oparciu o diagnozę społeczno-gospodarczą Miasta Hrubieszów należy 

stwierdzić, że jakość i dostępność usług społecznych na terenie miasta ulega systematycznej poprawie.  

 

Dzieje się tak dzięki zrealizowaniu licznych projektów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury społecznej, 

w tym: 

Inwestycje w zakresie efektywności energetycznej: 

 w ramach projektu „Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią 

i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych w Hrubieszowie”, wykonano 

termomodernizację budynku Hali Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i Środowiskowego Domu 

Samopomocy; 

 w ramach projektu „Wspieranie efektywności energetycznej sektora mieszkań komunalnych 

w Hrubieszowie” wykonano termomodernizację budynków komunalnych: ul. Wyzwolenia 14 i ul. 

Żeromskiego 41B; 

 w 2018 r. zakończono realizację projektu „Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła 

energii w Mieście Hrubieszowie”, w ramach którego wykonano montaż 253 instalacji solarnych 

i fotowoltaicznych wraz z pompami ciepła w gospodarstwach mieszkańców miasta; 

projekt był współfinansowany kwotą 3 210 595,12 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: Energia przyjazna środowisku, Działanie: 

Wsparcie wykorzystania OZE; wartość zadania wyniosła 4 215 933,01 zł; 

 w 2018 r. wykonano dokumentację i przygotowano wniosek o dofinansowanie projektu „Poprawa 

efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego i Gminy 

Miejskiej Hrubieszów”; zostanie wykonana głęboka termomodernizacja siedziby urzędu przy ul. mjr. H. 

Dobrzańskiego "Hubala" 1; 

 w 2018 r. wykonano dokumentację techniczną na montaż instalacji fotowoltaicznych w 5 obiektach 

użyteczności publicznej (3 szkoły, HDK i budynek urzędu przy ul. 3 Maja 15).  
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Drogi i chodniki: 

 modernizacja drogi łącznik ul. Nowa – Gródecka,  

 wykonanie ciągu pieszo-jezdnego w ul. Fiołkowej,  

 dofinansowanie udzielone Powiatowi Hrubieszowskiemu na remonty nawierzchni ulic i chodników: 

- ul. Ciesielczuka – remont ulicy  

- ul. Ludna - remont ulicy  

- ul. Matejki i Grunwaldzka – remont ulic 

- budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową w ul. Grabowieckiej.  

Więcej informacji w dalszej części Raportu -Rozdział 10. 

 

Inwestycje z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu: 

 w 2018 złożono wniosek i uzyskano dofinansowanie do projektu „Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa 

szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze w obszarze rewitalizacji”. w ramach projektu zostanie 

wykonana rewitalizacja budynku przy ul. 3 maja 10, który zostanie zaadoptowany na siedzibę Miejskiej 

Biblioteki Publicznej i pomieszczenia służące do prowadzenia projektów z grupami wykluczonymi, 

organizacjami pozarządowymi, seniorami itp. Projekt obejmuje też wiele działań miękkich 

(szkoleniowych, doradczych, integracyjnych) dla grup zagrożonych wykluczeniem. 

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna; 13.3 

Rewitalizacja obszarów miejskich – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 

lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu to 13,4 mln zł. Dofinansowanie z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego wynosi 10,4 mln zł. Przewidywany termin realizacji zadania to 

lata 2019 -2020 r.; 

 w 2018 r. złożono wniosek na zadanie „Wyłączenie społeczne bezrobotnych mieszkańców obszaru 

rewitalizacji Hrubieszowa” skierowany do 45 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, które uzyskają kwalifikacje i niezbędne kompetencje do aktywizacji zawodowej po 

zakończeniu programu. 

 

3.2.3. III priorytet strategiczny: Lepiej funkcjonująca administracja publiczna. 

„Priorytet strategiczny 3. Lepiej funkcjonująca administracja publiczna”, obejmuje następujące cele 

operacyjne: 

 Poprawa skuteczności planowania oraz zarządzania strategicznego i finansowego miasta 

 Cyfryzacja administracji i rozwój e-usług dla społeczeństwa  

 Zwiększenie poziomu kompetencji i umiejętności kadr w zakresie zarządzania rozwojem i kreowania 

innowacyjnych rozwiązań. 

 

W 2018 r. realizując III priorytet strategiczny: Lepiej funkcjonująca administracja publiczna wskazać 

należy, iż rozpoczęto realizację projektu „Cyfrowy Urząd w Twoim domu - Elektroniczna administracja blisko 

Mieszkańców Miasta Hrubieszów”.  

Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie 

objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Realizacja 

projektu lata 2019-2020. w ramach projektu stworzona zostanie platforma projektowa, wdrożonych będzie 41 e-

usług usprawniających obsługę interesantów, elektroniczna obsługa rady. Wartość całkowita projektu: 

2 580 306,00 zł, dofinansowanie: 2 116 976,00 zł.  

Wzrost jakości życia mieszkańców Hrubieszowa uzależniony jest nie tylko od dostępności rozwiniętej 

infrastruktury technicznej, turystycznej czy strefy gospodarczej, ale przede wszystkim od wzrostu jakości 

świadczonych usług publicznych. Bezpośrednio przekłada się to na aktywność społeczną mieszkańców i ich 

zdolność do samoorganizacji oraz zaangażowanie w proces współdecydowania o losach miasta. Rozwój 

społeczeństwa obywatelskiego stanowi ważny czynnik integrujący społeczność lokalną, przyczyniający się do 

rozwoju kapitału społecznego, stanowiący jeden z elementów składowych dobrego rządzenia.  

Działaniem realizowanym w ramach priorytetu była też kontynuacja budżetu obywatelskiego, po raz 

pierwszy realizowanego w Mieście Hrubieszów w 2017 r. Więcej informacji o Budżecie Obywatelskim w dalszej 

części Raportu - Rozdział 5. 
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Rozdział 4. REALIZACJA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI 

4.1.  Informacje ogólne. 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Hrubieszowa na lata 2017-2023 (LPR) został przyjęty uchwałą 

Nr XLV/345 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 10 listopada 2017.  

https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//uchwala_ws_lpr.pdf 

https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=51&akcja=szczegoly&p2=1228317 

LPR zawiera opis wizji stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji, a także cele rewitalizacji 

i odpowiadające im kierunki działań służących eliminacji lub ograniczeniu zdiagnozowanych poprzednio 

negatywnych zjawisk społecznych i powiązanych z nimi problemów gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych, 

technicznych i środowiskowych. 

Pogłębiona diagnoza obszaru rewitalizacji umożliwiła sformułowanie katalogu specyficznych problemów na 

nim występujących oraz potencjałów: 

 w sferze społecznej zasadniczym problemem jest bezrobocie, szczególnie wśród osób, które zakończyły 

edukację na poziomie gimnazjalnym lub podstawowym. Na obszarze rewitalizacji mieszka wiele osób 

dotkniętych ubóstwem, koncentrują się tu także dysfunkcje wychowawcze, jak również obecny jest 

problem niskiego poziomu bezpieczeństwa i przemocy. Wyraźnie przejawia się proces starzenia populacji. 

Kapitał społeczny jest raczej niski, co objawia się m.in. ograniczonym aktywnym uczestnictwem 

w kulturze mieszkańców obszaru rewitalizacji. Działają tu jednak liczne organizacje pozarządowe, które 

mogą pełnić ważną rolę w całym procesie rewitalizacji, 

 w sferze gospodarczej zdiagnozowano ponadprzeciętną obecność prywatnych działalności gospodarczych 

na obszarze rewitalizacji, ale jednocześnie ich słabość spowodowaną płytkim popytem lokalnym, 

objawiającą się krótkim czasem funkcjonowania na rynku. Niestety, pomimo położenia w strefie 

centrotwórczej przedsiębiorstwa nie mają zdolności oddziaływania ponadlokalnego, wykraczającego poza 

granice obszaru rewitalizacji, 

 w sferze przestrzenno-funkcjonalnej zauważono liczne kontrasty architektoniczne między sąsiadującymi ze 

sobą fragmentami obszaru rewitalizacji. Licznie występujące zabytki stanowią jednocześnie atut 

i obciążenie obszaru. Centralne położenie obszaru interwencji zapewnia dobrą dostępność do większości 

usług komercyjnych, jednak brakuje tu oferty dedykowanej społeczności obszaru rewitalizacji (głównie 

seniorom, ale także dzieciom i młodzieży) w sferze kulturalnej, edukacyjnej. Istotnym obciążeniem dla 

procesu rehabilitacji zabytkowych budynków są murowane podziemia występujące w najstarszej części 

Śródmieścia, które należy zinwentaryzować i zabezpieczyć – w celu ograniczenia ryzyka zapadania się 

i uszkodzeń konstrukcji nadziemnej zabudowy, 

 w sferze technicznej zdiagnozowano na ogół dobrą dostępność infrastruktury i zły stan licznych budynków 

komunalnych, które wymagają często poważnych remontów z powodu wieloletnich zaniedbań, a także 

z powodu zużycia funkcjonalnego, 

 w sferze środowiskowej – na tę sferę wpływa co prawda czyste otoczenie miasta i brak poważnych 

zagrożeń ze strony przemysłu, ale także – niska emisja, spaliny i hałas spowodowane przebiegiem przez 

miasto tras tranzytowych, jak również obecność licznych wyrobów zawierających azbest. 

Obszar rewitalizacji zajmuje 88,60 ha, co stanowi 2,68% powierzchni miasta. 

Obszar rewitalizacji przebiega: od strony północnej, zachodniej i wschodniej kanałem rzeki Huczwy. Od strony 

południowej wzdłuż ulic Działkowej i Piłsudskiego.  

Zakres ulic wchodzących w skład jednostki: Ciesielczuka od nr 1 do nr 3a, Czerwonego Krzyża, mjr Henryka 

Dobrzańskiego „Hubala”, Działkowa, Gęsia, Górna, Jatkowa, Berka Joselewicza, Kilińskiego, Kościelna, Kręta, 

Krucza, Ludna, Łazienna, 3–go Maja, Narutowicza, Park Solidarności, Partyzantów, Józefa Piłsudskiego numery 

parzyste od nr 2 do 72, Plac Profesora Stefana Du Chateau, Plac Staszica, Plac Wolności, Podzamcze, Pogodna, 

Prosta, Prusa, Rynek, Rynek Sutki, St. Staszica, Szeroka, Szewska, Targowa, Wodna, 27 Wołyńskiej Dywizji 

Piechoty AK, Wspólna. 

Obszar rewitalizacji w zasadzie obejmuje tereny o w pełni wykształconej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, 

na których możliwości inwestowania są ograniczone. Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego pokrywający się z granicami obszaru rewitalizacji Hrubieszowa, dopuszcza przekształcenia tego 

terenu raczej w niewielkim zakresie. 

Głównym celem rewitalizacji jest wyznaczenie dróg do wyprowadzenia danego obszaru ze stanu kryzysowego 

poprzez usunięcie zjawisk, które spowodowały jego degradację.  

 

https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/uchwala_ws_lpr.pdf
https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=51&akcja=szczegoly&p2=1228317
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4.2.  Założone cele Lokalnego Programu Rewitalizacji. 

Cele LPR-u obejmują cel strategiczny oraz cele operacyjne. 

Cel strategiczny to „Kompleksowa pozytywna zmiana obszaru rewitalizacji poprzez zmniejszenie problemów 

społecznych, gospodarczych, środowiskowych, technicznych oraz usunięcie barier przestrzennych w jego rozwoju”. 

Cele operacyjne obejmują: 

 Cel operacyjny 1. Wzmocnienie kapitału społecznego obszaru rewitalizacji. 

 Cel operacyjny 2. Tworzenie trwałych warunków do rozwoju gospodarczego obszaru rewitalizacji. 

 Cel operacyjny 3. Wzrost funkcjonalności infrastruktury i nadanie nowych funkcji przestrzeniom 

publicznym w obszarze rewitalizacji w celu poprawy jakości życia mieszkańców. 

4.3. Realizacja LPR w 2018 r. 

W roku 2018 realizując założone cele przeprowadzono następujące działania: 

 w ramach projektu Modelowej Rewitalizacji wykonano dokumentację techniczną przebudowy 

i adaptacji budynku przy ul. 3-go Maja 10, gdzie ma powstać Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa 

Kulturowego; 

 otrzymano dofinansowanie z RPO WL na lata 2014-2020 na realizację zadania pt. Hrubieszowskie 

Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze w obszarze rewitalizacji. Projekt 

poza przebudową i adaptacją budynku obejmuje również miękkie działania o wartości ok. 1 mln. 

złotych skierowane do osób z różnych grup (seniorzy, młodzież, organizacje pozarządowe) 

zagrożonych wykluczeniem społecznych w obszarze rewitalizacji. Zadanie wpisane do LPR-u; 

 w ramach Modelowej Rewitalizacji wykonano dokumentację techniczną na przebudowę budynków 

zlokalizowanych przy 3-go Maja 15A, gdzie ma powstać Centrum Aktywności Lokalnej. Zadanie 

wpisane do LPR-u; 

 rozpoczęto procedurę aplikacyjną (złożono wniosek) w ramach RPO WL na lata 2014-2020 na 

termomodernizację budynku siedziby Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego przy ul. mjr. H. 

Dobrzańskiego „Hubala” 1 w Hrubieszowie. Zadanie wpisane do LPR-u; 

 rozpoczęto procedurę aplikacyjną (złożono wniosek) w ramach RPO WL na lata 2014-2020 - działanie 

11.1 Wykluczenie społeczne skierowany do 45 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, które po zakończeniu projektu uzyskają kwalifikacje i niezbędne kompetencje do 

aktywizacji zawodowej. Zadanie wpisane do LPR-u. 
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Rozdział 5. REALIZACJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO I FUNDUSZU 

SOŁECKIEGO 

5.1. Budżet Obywatelski. 

Budżet Obywatelski, zwany również budżetem partycypacyjnym, to proces umożliwiający mieszkańcom 

wpływ na przeznaczenie części środków publicznych na realizację inicjatyw zgłoszonych przez mieszkańców.  

Idea budżetu obywatelskiego jest bardzo prosta: oznacza wydzieloną część budżetu miasta, o której 

wydatkowaniu decydują bezpośrednio jego mieszkańcy.  

W 2018 r. w Gminie Miejskiej Hrubieszów realizowany był budżet obywatelski. Podstawą jego wprowadzenia 

było Zarządzenie Nr 546/2017 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Hrubieszowa na 

rok 2018. 

Link:https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=53&id_dokumentu=1222420&akcja=szczegoly&p2=1222

420 

Realizacja Budżetu Obywatelskiego w 2018 roku składa się z dwóch etapów. Pierwszy polegał na zebraniu, po 

konsultacjach społecznych, propozycji inwestycji, które zdaniem mieszkańców są najbardziej w mieście potrzebne. 

Kolejne etapy – to weryfikacja zgłoszonych projektów i wybór tych propozycji, które będą realizowane, w formie 

głosowania. Do rozdysponowania była kwota 100 tysięcy złotych. Koszt realizacji pojedynczego zadania nie mógł 

przekroczyć 25% (25 000 zł) kwoty zabezpieczonej na realizację budżetu obywatelskiego w 2018 roku. Projekty 

przedstawione przez mieszkańców Hrubieszowa miały za zadanie przyczynić się do rozwoju miasta, musiały 

należeć do zadań własnych gminy miejskiej i być podpisane przez co najmniej 50 mieszkańców w wieku minimum 

13 lat. 

W 2018 r. w ramach budżetu obywatelskiego zgłoszono 13 projektów, z czego 9 projektów spełniało 

wymagania formalne i zostało dopuszczonych do głosowania. Listę zadań dopuszczonych do głosowania w ramach 

Budżetu Obywatelskiego Miasta Hrubieszów na 2018 rok przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 7. Lista zadań dopuszczonych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Hrubieszów na 2018 rok. 

Kod 

projektu 

Nazwa zadania Szacunkowy 

koszt 

Wnioskodawca Skrócony opis zadania 

1 „Hrubieszów podbija Węgry 

i Hiszpanię” 

25 000,00 Grażyna 

Temporowicz 

Wymiana kulturalna pomiędzy 

tancerzami z Hrubieszowa i Kapuvar na 

Węgrzech. Reprezentowanie 

Hrubieszowa na Międzynarodowym 

Festiwalu Kultury i Folkloru 

„Benissa 2018” 

2 „Wszechstronna aktywizacja 

seniorów z terenu Miasta 

Hrubieszowa” 

25 000,00 Zuzanna Korycka 

Marta Podgórska 

Zwiększenie aktywności fizycznej 

seniorów, integracja społeczna, zmiana 

stylu życia 

3 „Spotkania z Książką” 20 000,00 Halina Kurek Zakup książek z serii Duże Litery oraz 

cykl spotkań z ciekawymi ludźmi 

4 „Rowerem w miasto i powiat 

z klimatem” 

25 000,00 Tomasz Wojciech 

Antoniuk 

Uruchomienie wypożyczalni rowerów 

5 „Boisko do mini-

koszykówki” 

10 000,00 Krzysztof 

Pieniążek 

Budowa boiska z przeznaczeniem dla 

najmłodszych dzieci 

6 „Zajęcia Rekreacyjno-

sportowe dla dzieci w wieku 

5-6 lat” 

8 000,00 Katarzyna Kraj Spartakiada sportowa co miesiąc 

z udziałem maskotki „Hrubcia”, dzieci 

i rodziców oraz pracowników przedszkoli 

7 „Doposażenie placu zabaw 

przy Miejskim Przedszkolu nr 

2 w Hrubieszowie” 

25 000,00 Artur Kern Stworzenie bezpiecznego i atrakcyjnego 

placu zabaw poprzez zakup sprzętu dla 

najmłodszych 

8 „Akademia Młodych Orłów 

II” 

25 000,00 Wojciech Lecko Zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci 

w wieku od 5 do 15 lat poprzez ich 

uczestnictwo w treningach sportowych 

oraz obozy dla dzieci i młodzieży 

9 „Hrubieszowski Klub 

Fantastyki (HKF)” 

5 000,00 Jerzy Hutarz Wyposażenie młodzieżowego klubu 

fantastyki funkcjonującego 

w Hrubieszowskim Domu Kultury 

 

Listę zadań odrzuconych na etapie oceny formalno-merytorycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta 

Hrubieszów na 2018 rok zawiera poniższa tabela. 

https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=53&id_dokumentu=1222420&akcja=szczegoly&p2=1222420
https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=53&id_dokumentu=1222420&akcja=szczegoly&p2=1222420
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Tabela 8. Lista zadań dopuszczonych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Hrubieszów na 2018 rok. 

Kod 

projektu 

Nazwa zadania Wnioskodawca Powód odrzucenia 

10 Ława, grill lub ognisko 

i masz wszystko 

 

Tomasz Wojciech 

Antoniuk 

Zadanie koliduje z projektem „Budowa dziewięciu miejsc 

rekreacji na terenie miasta Hrubieszowa" finansowanym ze 

środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014- 2020 

11 Osiedlowy teren rekreacji Zarząd Osiedla 

Garnizon 

Zadanie koliduje z projektem „Budowa dziewięciu miejsc 

rekreacji na terenie miasta Hrubieszowa" finansowanym ze 

środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014- 2020. Realizacja zadania planowana jest na terenach 

niebędących własnością Gminy Miejskiej Hrubieszów 

12 Harcerska szuflada czyli 

źródło działania 

Małgorzata Hanc Zadanie nie jest w całości zgodne z zadaniami własnymi 

Gminy (między innymi remont lokalu niestanowiącego 

zasobów gminy) 

13 Radio Twoich Marzeń 

(RTM „Staszic") 

Joanna Szabat Wniosek wpłynął po terminie 

 

W głosowaniu nad dopuszczonymi projektami wzięło udział 3798 osób. Oddano 3395 głosów ważnych. 403 

głosy były nieważne. 

 

Zestawienie zadań przyjętych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2018 r. oraz ich wykonanie 

zawiera poniższa tabela. 

 

Tabela 9. Zadania przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2018 r. 

Lp. Nr 

zadania 

Nazwa zadania Wnioskodawca Orientacyjny 

koszt (w zł) 

Wykonanie 

(w zł) 

1 7 Doposażenie placu zabaw przy 

Miejskim Przedszkolu Nr 2 

w Hrubieszowie 

Artur Kern 25 000,00 25 000,00 

2 2 Wszechstronna aktywizacja seniorów 

z terenu Miasta Hrubieszowa 

Zuzanna Korycka 

Marta Podgórska 

25 000,00 25 000,00 

3 5 Boisko do mini-koszykówki Krzysztof Pieniążek 10 000,00 10 000,00 

4 1 Hrubieszów podbija Węgry 

i Hiszpanię 

Grażyna Temporowicz 25 000,00 25 000,00 

5 8 Akademia Młodych Orłów II Wojciech Lecko 15 000,00 15 000,00 

   razem 100 000,00 100 000,00 

5.2. Fundusz sołecki. 

W ramach utworzonego funduszu sołeckiego w Sołectwie Sławęcin wydatkowano kwotę 32 000,00 zł, tj. 100% 

planu. Ze środków funduszu sołeckiego zrealizowano wydatki zgodnie z poniższą tabelą. 

Tabela 10. Lista zadań dopuszczonych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Hrubieszów na 2018 rok. 

Lp. Nr zadania Wydatki (w zł) 

1 organizacja spływu kajakowego  1 000,00 

2 remont dachu altany na boisku Sławęcin 1 500,00 

3 zakup namiotu z wyposażeniem ( stół, ławki, parasol grzewczy, oświetlenie) 10 800,00 

4 remont ulicy Sikorskiego 14 700,00 

5 przeprowadzono warsztaty kulinarne 1 500,00 

6 wykonanie zabezpieczeń monitoringu, zakup dodatkowej kamery 2 500,00 

 razem 32 000,00 zł 
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Rozdział 6. REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH  

6.1. Liczba placówek oświatowych z podziałem na ich typy oraz szkoły niepubliczne. 

Tabela 11. Szkoły i przedszkola prowadzone przez Gminę Miejską Hrubieszów oraz inne podmioty. 

Szkoły i przedszkola prowadzone przez Gminę Miejską Hrubieszów 

Lp. Nazwa Typ 

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie szkoła podstawowa 

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hrubieszowie szkoła podstawowa 

3. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Hrubieszowie szkoła podstawowa 

4. Miejskie Przedszkole Nr 1 im. „Małego Księcia” w Hrubieszowie przedszkole 

5. Miejskie Przedszkole Nr 2 w Hrubieszowie przedszkole 

6. Miejskie Przedszkole Nr 3 w Hrubieszowie przedszkole 

7. Miejskie Przedszkole Nr 5 w Hrubieszowie przedszkole 

 

Niepubliczne szkoły i placówki oświatowe wpisane do ewidencji prowadzonej  

przez Burmistrza Miasta Hrubieszowa 

Lp. Nazwa Typ 

1. Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Mamy Siebie” w Hrubieszowie przedszkole 

2. Gimnazjum dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Hrubieszowie 
gimnazjum dla 

dorosłych 

6.2. Liczba dzieci w poszczególnych placówkach edukacyjnych. 

Tabela 12. Liczba dzieci w poszczególnych placówkach edukacyjnych. 

Lp. Szkoła / placówka Liczba uczniów 

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie 611 

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hrubieszowie 474 

3. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Hrubieszowie 518 

4. Miejskie Przedszkole Nr 1 im. „Małego Księcia” w Hrubieszowie 172 

5. Miejskie Przedszkole Nr 2 w Hrubieszowie 99 

6. Miejskie Przedszkole Nr 3 w Hrubieszowie 120 

7. Miejskie Przedszkole Nr 5 w Hrubieszowie 99 

8. 
Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Mamy Siebie”  

w Hrubieszowie 
36 

9. Gimnazjum dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Hrubieszowie 0 

6.3. Wydatki na prowadzenie poszczególnych placówek oświatowych w przeliczeniu na jednego 

ucznia w 2018 r. 

Tabela 13.Wydatki na prowadzenie poszczególnych placówek oświatowych w przeliczeniu na jednego ucznia (wyodrębniona 

wielkość dotacji na jednego ucznia w szkołach prywatnych) w 2018 r. 

Szkoły i przedszkola prowadzone przez Gminę Miejską Hrubieszów (stan na 31.12.2018) 

Lp. Szkoła / placówka Wydatki ogółem 
Liczba 

uczniów  

Wydatki  

w przeliczeniu 

na 1 ucznia 

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Hrubieszowie 4 754 754,07 zł 611 7 781,92 zł 

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Hrubieszowie 4 281 870,00 zł 474 9 033,48 zł 

3. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Hrubieszowie 5 425 774,25 zł 518 10 474,47 zł 

4. Miejskie Przedszkole Nr 1 w Hrubieszowie 1 612 857,79 zł 172 9 377,08 zł 

5. Miejskie Przedszkole Nr 2 w Hrubieszowie 969 690,07 zł 99 9 794,85 zł 

6. Miejskie Przedszkole Nr 3 w Hrubieszowie 1 146 129,36 zł 120 9 551,08 zł 

7. Miejskie Przedszkole Nr 5 w Hrubieszowie 930 690,43 zł 99 9 400,91 zł 

Niepubliczne szkoły i placówki oświatowe dotowane przez Gminę Miejską Hrubieszów (stan na 31.12.2018) 

Lp. Szkoła / placówka 
Wysokość przekazanej 

dotacji 

Liczba 

uczniów 

Dotacja w przeliczeniu 

na 1 ucznia 

1. 
Niepubliczne Przedszkole Specjalne 

„Mamy Siebie” w Hrubieszowie 
1 660 149,04 zł 36 46 115,25 zł * 

* UWAGA: Wysokość dotacji była równa kwocie przewidzianej na ucznia niepełnosprawnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla 

Gminy Miejskiej Hrubieszów. Wysokość dotacji na jedno dziecko miesięcznie, wynikała z kwot ustalonych w metryczce subwencji oświatowej 
na dany rok oraz wag zależnych od rodzaju niepełnosprawności poszczególnych uczniów. 
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6.4. Wydatki gminy na oświatę w stosunku do subwencji. 

Tabela 14.Wydatki gminy na oświatę w stosunku do subwencji oświatowej. 

Wydatki Gminy Miejskiej 

Hrubieszów poniesione 

na oświatę w 2018 r. 

Wysokość subwencji 

oświatowej 

Udział % subwencji  

w wydatkach na oświatę 

O ile % więcej niż wynosi 

subwencja gmina wydaje  

na oświatę 

20 266 774,02 zł 11 712 040,00 zł 57,8 % 42,2 % 

6.5. Zatrudnienie nauczycieli w szkołach samorządowych. 

Tabela 15. Zatrudnienie nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Hrubieszów wg stanu na 30 

września 2018 r. 

Zatrudnienie nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Hrubieszów 

wg stanu na 30.09.2018 r. 

Lp. Szkoła / placówka 
Pełny 

wymiar 

Niepełny wymiar Ogółem 

w osobach w etatach w osobach w etatach 

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Hrubieszowie 46 3 2,06 49 48,06 

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Hrubieszowie 38 13 7,26 51 45,26 

3. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Hrubieszowie 51 5 2,06 56 53,06 

4. Miejskie Przedszkole Nr 1 w Hrubieszowie 15 2 0,25 17 15,25 

5. Miejskie Przedszkole Nr 2 w Hrubieszowie 7 3 0,22 10 7,22 

6. Miejskie Przedszkole Nr 3 w Hrubieszowie 10 3 0,45 13 10,45 

7. Miejskie Przedszkole Nr 5 w Hrubieszowie 7 2 0,17 9 7,17 

 

Tabela 16. Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską 

Hrubieszów wg stanu na 30 września 2018 r. 

Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską 

Hrubieszów wg stanu na 30.09.2018 r. 

Lp. Szkoła / placówka Stanowisko w osobach w etatach 

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Hrubieszowie 

główny księgowy 1 1 

kierownik gospodarczy 1 1 

sekretarz szkoły 1 1 

starszy specjalista 2 2 

intendent 1 1 

woźny 1 1 

dozorca / woźny 1 1 

konserwator 1 1 

sprzątaczka 6 6 

szatniarz 1 1 

kucharka 5 5 

asystent nauczyciela 1 1 

OGÓŁEM: 22 22 

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Hrubieszowie 

główny księgowy 1 1 

kierownik gospodarczy 1 1 

sekretarz szkoły 1 1 

specjalista 1 1 

kierownik stołówki 1 1 

woźny / konserwator 3 3 
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Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską 

Hrubieszów wg stanu na 30.09.2018 r. 

Lp. Szkoła / placówka Stanowisko w osobach w etatach 

sprzątaczka 9 9 

szatniarz 2 1,5 

kucharka 3 3 

OGÓŁEM: 22 21,5 

3. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Hrubieszowie 

główny księgowy 1 1 

kierownik gospodarczy 1 1 

sekretarz szkoły 1 1 

specjalista 1 1 

intendent 1 1 

woźny 2 2 

konserwator 1 1 

sprzątaczka 9 9 

szatniarz 1 1 

kucharka 4 4 

OGÓŁEM: 22 22 

4. Miejskie Przedszkole Nr 1 w Hrubieszowie 

intendent 
2 

1,5 

woźna 0,5 

woźna 5 5 

kucharka 2 2 

pomoc kuchenna 2 2 

konserwator 1 1 

dozorca 1 1 

pomoc nauczyciela 1 1 

OGÓŁEM: 14 14 

5. Miejskie Przedszkole Nr 2 w Hrubieszowie 

intendent 1 1 

woźna 3 3 

woźny / dozorca 1 1 

kucharka 1 1 

pomoc kuchenna 1 1 

pomoc nauczyciela 1 1 

OGÓŁEM: 8 8 

6. Miejskie Przedszkole Nr 3 w Hrubieszowie 

intendent 1 1 

woźna 4 4 

dozorca 2 1,5 

kucharka 3 3 

pomoc nauczyciela 2 1,5 

OGÓŁEM: 12 11 

7. Miejskie Przedszkole Nr 5 w Hrubieszowie 

intendent 1 1 

woźna 4 4 

woźny / dozorca 1 1 

kucharka 1 1 

pomoc kuchenna 1 1 

OGÓŁEM: 8 8 
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6.6. Wskaźnik „uprzedszkolnienia” i „użłobkowienia”. 

6.6.1. Opieka żłobkowa. 

Tabela 17. Liczba miejsc w żłobkach prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów 

Liczba miejsc w żłobkach prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów 

Lp. Placówka Liczba miejsc (wg stanu na 31.12.2018 r.) 

1. Niepubliczny żłobek "Mini-Mini" w Hrubieszowie 15 

2. Niepubliczny Żłobek Akademia Malucha w Hrubieszowie 20 

Ogółem: 35 

 liczba dzieci urodzonych w okresie 1 stycznia 2016 r. – 31 grudnia 2018 r. (0 – 2 lata) zameldowanych na 

terenie miasta (wg stanu na dzień 31.12.2018 r.) wynosi 401; 

 rzeczywista liczba dzieci objętych opieką żłobkową (wg stanu na dzień 31.12.2018 r.) – 29; 

 wskaźnik użłobkowienia (odsetek dzieci objętych opieką żłobkową) – 7,23 %. 

 

6.6.2. Opieka przedszkolna. 

Tabela 18. Liczba miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów 

Liczba miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych  

prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów 

Lp. Przedszkole 

Oddziały (wg stanu na 30.09.2018 r.) 

grupa wiekowa  

/ oddział 
Liczba oddziałów 

Liczba miejsc  

w oddziałach 

1. Miejskie Przedszkole Nr 1 w Hrubieszowie 

3-latki 1 25 

3 i 4-latki 1 25 

4-latki 2 50 

5-latki 1 25 

5 i 6-latki 1 25 

6-latki 1 25 

RAZEM 7 175 

2. Miejskie Przedszkole Nr 2 w Hrubieszowie 

3-latki 1 25 

4-latki 1 25 

5-latki 1 25 

5 i 6-latki 1 25 

RAZEM 4 100 

3. Miejskie Przedszkole Nr 3 w Hrubieszowie 

3 i 4-latki 1 25 

4 i 5-latki 1 25 

5-latki 1 25 

5 i 6-latki 1 25 

6-latki 1 25 

RAZEM 5 125 

4. Miejskie Przedszkole Nr 5 w Hrubieszowie 

3-latki 1 25 

4-latki 1 25 

5-latki 1 25 

6-latki 1 25 

RAZEM 4 100 

5. 
Oddziały przedszkolne  

w Szkole Podstawowej Nr 1 w Hrubieszowie 
oddział „0” 1 25 

6. 
Oddziały przedszkolne  

w Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie 
oddział „0” 1 25 

7. 
Oddziały przedszkolne  

w Szkole Podstawowej Nr 3 w Hrubieszowie 
oddział „0” 1 25 

8. 
Niepubliczne Przedszkole Specjalne  

„Mamy Siebie” w Hrubieszowie 
- - 38 

OGÓŁEM: 613 

 liczba dzieci urodzonych w okresie 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2015 r. (3 – 6 lat) zameldowanych na 

terenie miasta (wg stanu na dzień 31.12.2018 r.) – 628; 

 rzeczywista liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym (wg stanu na dzień 30.09.2018 r.) – 590;  

 wskaźnik uprzedszkolnienia (odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym) – 93,95 %.  
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6.7. Wyniki egzaminacyjne uczniów szkół podstawowych na tle powiatu i województwa.  

 

Tabela 19. Wyniki egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku 2018. 

 Średni wynik ogółem (w %) 

 

Część humanistyczna 
Część 

matematyczno - przyrodnicza 
Języki obce nowożytne 

Język polski Historia i WOS Matematyka 
Przedmioty 

przyrodnicze 

Język angielski 

(poziom 

podstawowy) 

Język angielski 

(poziom 

rozszerzony) 

Język rosyjski 

(poziom 

podstawowy) 

Język rosyjski 

(poziom 

rozszerzony) 

Województwo 69 59 52 56 66 49 61 38 

Powiat 65 53 45 52 59 41 64 38 

Miasto * 67 57 50 55 67 49 60 40 

Szkoła Podstawowa Nr 1 58 50 40 47 57 36 54 30 

Szkoła Podstawowa Nr 2 57 46 39 47 56 38 41 - 

Szkoła Podstawowa Nr 3 63 55 45 50 55 38 93 60 

* UWAGA: w pozycji uwzględniono również wyniki uzyskane przez uczniów Gimnazjum im. ks. S. Staszica w Hrubieszowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Hrubieszowski. 
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Rozdział 7. KULTURA I SPORT 

7.1. Kultura. 

Jednostki miejskie związane z kulturą to Hrubieszowski Dom Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna. 

7.1.1. Hrubieszowski Dom Kultury. 

Realizując działania związane z rozwojem pasji, talentów i miejscem spotkań mieszkańców HDK 

w 2018 roku organizował m.in. 

 przeglądy, konkursy 

  konfrontacje teatralne, plastyczne, muzyczne, 

 Nadbużańskie Spotkania Artystyczne połączone z jarmarkiem rękodzieła ludowego- 

wymiana artystyczna zespołu z Ukrainy, 

 plenery malarskie - warsztaty dla plastyków amatorów, 

 „,Rubienalia”- Juwenalia Hrubieszowskie z okazji nadania praw miejskich,  

 Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów- prezentacja twórczości seniorskiej, ⋅ 
Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej- ogólnopolski przegląd pieśni i piosenki, 

 koncerty, widowiska i festyny plenerowe: ,,Europa na ludowo”, ,,HaDeK dzieciom” 

z okazji Dnia Dziecka i ,, Mikołajek”, itp., 

 blok zabaw animacyjnych i artystycznych dla dzieci podczas wakacji i ferii zimowych,  

 konferencje, sympozja, spotkania, itp., 

 jubileusze, 

 prezentacje artystyczne placówek oświatowych, 

 koncerty charytatywne. 

7.1.2. Miejska Biblioteka Publiczna. 

MBP poza udostępnianiem zbiorów bibliotecznych pełni również funkcję lokalnego ośrodka informacji. 

Prowadzi także działalność związaną z dokumentowaniem dorobku kulturalnego i gospodarczego regionu oraz 

opracowuje bibliografię regionalną. Zajmuje się również działalnością edukacyjną i animacyjną w formie 

organizacji spotkań autorskich, konkursów, lekcji bibliotecznych, promocji książek, wycieczek.  

W ramach MBP w 2018 r. funkcjonował: ⋅ 

 klub dyskusyjny książki liczący 3-8 osób, ⋅  
 dziecięcy klub dyskusyjny książki ,,Lekturynki” liczący 12-29 osób, ⋅  
 grupa ,,pOBUDZENI” licząca 6-22 osób.  

Biblioteka organizowała również cykliczne spotkania autorskie. 

7.1.3. Realizacja zadań z miejskiego kalendarza imprez za rok 2018. 

W 2018 r. zorganizowano 139 wydarzeń, wśród których można wyodrębnić: 

a) ze względu na organizatora: 

 imprezy organizowane przez Urząd Miasta Hrubieszów – 7, 

 imprezy organizowane lub współorganizowane przez jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej 

Hrubieszów (szkoły, HDK, HOSiR, MBP) – 71, 

 imprezy organizowane przez inne podmioty (stowarzyszenia, organizacje, kluby sportowe itp.) – 61, 

b) ze względu na tematykę: 

 wydarzenia o charakterze patriotycznym – 11, 

 wydarzenia o charakterze kulturalnym – 26, 

 wydarzenia o charakterze sportowym – 66, 

 pozostałe – 36. 

Szczegółowa „Informacji nt. realizacji zadań z miejskiego kalendarza imprez za rok 2018” była 

rozpatrywana na VI sesji Rady Miejskiej w Hrubieszowie w dniu 28 marca 2019 r.  

Informacja stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Raportu. 
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7.2. Sport. 

W 2018 roku Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, jako jednostka budżetowa powołana do 

wykonywania zadań Gminy Miejskiej Hrubieszów w zakresie kultury fizycznej i sportu, administrował 

i zarządzał terenami sportowo – rekreacyjnymi z halą sportową, barem, stadionem, boiskami trawiastymi 

treningowymi oraz płytą główną, boiskami asfaltowymi, terenami zielonymi, parkiem miejskim, z parkiem 

linowym, ścianką wspinaczkową, skate parkiem o łącznej powierzchni 14,72 ha. 

 

Do ważniejszych działań HOSiR w 2018 r. należy zaliczyć: 

 doposażenie hali sportowej w dwa stoły do tenisa w celu urozmaicenia zajęć dla dzieci podczas ferii 

zimowych; 

 zamontowanie bramek do piłki nożnej na nowo utworzonym boisku treningowym dla najmłodszych 

grup piłkarskich, wyznaczanie i malowanie linii; 

 udostępnienie hali sportowej łącznie 511 godzin, w tym: odpłatnie 93 godz., nieodpłatnie 80 godz., 

nieodpłatnie MKS „Unia” 337 godz. 

 obsługa parku linowego (z parku linowego w 2018 roku łącznie skorzystało 11.983 osób); 

 obsługa ścianki wspinaczkowej (w ciągu roku ze ścianki wspinaczkowej skorzystało łącznie 2.050 

osób); 

 montaż i uruchomieniu sztucznego lodowiska na Rynku Miejskim, w tym obsługa sztucznego 

lodowiska na Rynku Miejskim – prowadzenie wypożyczalni łyżew, oczyszczanie lodowiska 

i przyległego terenu ze śniegu i błota pośniegowego (od dnia otwarcia tj. 21 grudnia 2018 r. do końca 

roku 2018 z lodowiska skorzystało 1.376 osób). 

 

Organizacja imprez sportowych w 2018 r.: 

 Halowy Turniej Piłki Nożnej Seniorów o Puchar Burmistrza Miasta Hrubieszów– eliminacje 

powiatowe do rozgrywek ZOZPN; 

 Halowy turniej Piłki Nożnej rocznika 2008; 

 Ogólnopolskie Zawody Modeli Szybowców Halowych Klasy F-1N zaliczane do Pucharu Polski o 

Puchar Burmistrza Miasta Hrubieszowa; 

 Otwarte Halowe Mistrzostwa  Miasta Hrubieszowa w Lekkiej Atletyce; 

 Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczy”; 

 Mistrzostwa Hrubieszowa w biegach przełajowych; 

 Ultramaraton Piękny Wschód. Punkt Kontrolny Hrubieszów; 

 VI Cross Konstytucji 3 Maja; 

 Ogólnopolskie Zawody Karate; 

 Dzień Dziecka na Skate Parku – Burmistrz Dzieciom; 

 Festyn Miejski; 

 X Międzynarodowy Turniej w Podnoszeniu Ciężarów „EURO-BUG”; 

 Lekkoatletyczny mityng młodzieżowy LOZLA; 

 Turniej Oldbojów 30+ w piłce nożnej; 

 Festiwal biegowy; 

 Bieg „Biegamy Razem w Dniu Niepodległości”; 

 „Turniej Gwiazdkowy” w piłce nożnej halowej trampkarzy. 

 

Pozostałe imprezy oraz przygotowanie obiektów w 2018 r.: 

 Wiosenny Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt Szkół Podstawowych o Puchar Burmistrza Miasta 

Hrubieszowa 

 Rejonowe Mistrzostwa Udzielania Pierwszej Pomocy PCK 

 Mistrzostwa 2PR w halowej piłce nożnej 

 Występ Kabaretu Moralnego Niepokoju 

 Charytatywny Maraton dla Zuzi i Frania 

 Powiatowe Igrzyska SZS w czwórboju lekkoatletycznym 

 Gimnazjada Szkolnego Związku Sportowego (SZS), Szkolna Drużynowa Liga LA pod patronatem 

Burmistrza Miasta Hrubieszowa 

 Turniej Piłki Nożnej Oldbojów „Prywaciarza” - przygotowanie boiska bocznego 

 XIX Raciborski Rajd Rowerowy Środowisk Trzeźwościowych Dookoła Polski im. Jana Pawła II 

 V Wyścig Kolarski Służb Mundurowych 

 Zawody Wspinaczkowe  Hrubieszów OPEN 2018 
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 IV Turniej Służb Mundurowych w Piłce Nożnej im. kpr. mgr. Wojciecha Kowalczuka 

 Liga Lekkoatletyczna – Licealiada 

 1/32 Pucharu Polski na szczeblu Centralnym Unia Hrubieszów – Górnik Zabrze 

 Charytatywny maraton "Zumba dla Rafała" 

 1"Zawodowy strzał w 10! – wybierz swoją przyszłość" – dzień otwarty szkół zawodowych 

 Turniej piłki nożnej orlików z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości 

 XXXI Otwarty Halowy Turniej "Kto lepszy" oraz XIX Halowy Mini Turniej "Kto lepszy" 

 Przygotowanie płyty boiska na mecze piłki nożnej: 

- seniorzy – 15 meczów ligowych + 3 mecze pucharowe, 

- przygotowanie boisk do rozgrywek grup młodzieżowych – 30 meczów 

 Udostępnienie obiektów na rajdy i czasówki dla Stowarzyszenia Hrubieszów na Rowerach: 

- 4 czasówki z cyklu Grand Prix i 2 imprezy mistrzowskie 

 W ramach projektu Akademia Młodych Orłów II zrealizowanego ze środków Funduszu 

Obywatelskiego prowadzono szkolenie dla 2 grup dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Treningi piłki 

nożnej odbywały się 2 razy w tygodniu na obiektach HOSiR. Pokryto również koszt przejazdu i 

wynagrodzenie szkoleniowca i opiekunów na 2 obozach sportowych w  Krasnobrodzie. W obozach 

uczestniczyło ponad 49 młodych piłkarzy. 
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Rozdział 8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

Ochrona porządku publicznego na terenie miasta należy do zadań Straży Miejskiej. 

Straż Miejska w czasie swoich działań współpracuje ściśle z Policją, Strażą Graniczną, Urzędem Celnym, 

Urzędem Skarbowym. Współpraca polega na wymianie informacji i wspólnych działaniach kontrolnych. Straż 

Miejska powołana została do ochrony porządku publicznego na terenie miasta Hrubieszowa. 

Szczegółowa Informacja z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz podejmowane działania 

zmierzające do poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta w roku 2018 była rozpatrywana na VI sesji Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie w dniu 28 marca 2019 r. 

Informacja stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Raportu. 
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Rozdział 9. USŁUGI KOMUNALNE 

9.1. Gospodarka wodno-ściekowa. 

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę jest realizowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej 

i Komunalnej Sp. z o. o. 

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018 -2021 

został przyjęty Uchwałą nr LI/383/2018 Rady Miejskiej z dnia 8 marca 2018 r.  

https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=51&id_dokumentu=1246725&akcja=szczegoly&p2=1246725 

Plan zakładał wydatki inwestycyjne na rok 2018 na kwotę 2 818 619,30 zł. w zakresie rozwoju 

i modernizacji urządzeń wodociągowych nakłady zaplanowano na kwotę 1 396 532,67 zł (w tym amortyzacja 

697 890,27 zł, wkład z tytułu kredytów i pożyczki 698 642,40 zł). w zakresie rozwoju i modernizacji urządzeń 

kanalizacyjnych nakłady zaplanowano na kwotę 1 422 086,63 zł (w tym amortyzacja 1 422 086,63zł). 

Uchwałą nr LIII/400/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. Rada Miejska przyjęła Aktualizację Wieloletniego 

planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018 -2021.  

https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=51&p1=szczegoly&p2=1261606 

Wynikała ona z konieczności uwzględnienia projektu pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa systemu 

gospodarki wodno - ściekowej w Hrubieszowie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz 

usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym”. 

W 2018 r. PGKiM Sp. z o.o. w Hrubieszowie przeprowadziła szereg prac inwestycyjno-modernizacyjnych 

w zakresie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na kwotę 2 940 569,05 zł. 

 

9.1.1. Rozwój i modernizacja urządzeń wodociągowych. 

Poziom zwodociągowania na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów oscyluje w granicach 98,5 % (ok. 17,3 

tys. osób). 

Długość czynnej sieci wodociągowej wynosi 123,76 km, w tym: 

 3,50 km magistralna, 

 61,26 km rozdzielcza, 

 59,00 km przyłącza. 

W zakresie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych w 2018 r. nakłady inwestycyjne zrealizowane 

wyniosły 1 400 440,27 zł. Nakłady zostały wydatkowane na następujące inwestycje:  

 spłata rat pożyczki i odsetek na kwotę 163 226,51 zł; 

 wykonanie systemu wyposażenia wodomierzy w zdalny odczyt na kwotę 73 855,00 zł. 

 modernizacja sieci wodociągowej w ul. Zamojskiej, Leśmiana (domki jednorodzinne), na kwotę 

861 078,11 zł;  

 modernizacja/przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej od skrzyżowania w ul. Basaja do 

skrzyżowania a ul. Nową, wpięcie wodociągów z ul. Polnej i ul. Listopadowej na kwotę 157,00 zł; 

 strefowanie sieci wodociągowych na kwotę 278 060,53 zł; 

 modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w Hrubieszowie 

z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz usprawnieniem zarządzania majątkiem 

sieciowym Nr POIS.02.03.00-00-0001/17/17 na kwotę 24 063,12 zł. 

 

9.1.2. Rozwój i modernizacja urządzeń kanalizacyjnych. 

Stopień skanalizowania aglomeracji Hrubieszów wynosi 98,32 % (około 16,9 tys. osób). 

Długość czynnej kanalizacji sanitarnej wynosi 65,05 km, w tym: 

 0,70 km ogólnospławnej, 

 46,12 km sanitarnej, 

 18,23 km przyłączy. 

W zakresie rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych w 2018 r. nakłady inwestycyjne zrealizowane 

wyniosły 1 540 128,78 zł na następujące inwestycje:  

 spłaty rat pożyczek i odsetek na kwotę 1 169 035,94 zł; 

 wymiana sond monitorujących proces technologiczny wraz z przetwornikami na dwa ciągi 

technologiczne na kwotę 92 695,46 zł; 

 rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Grabowieckiej na kwotę 82,00 zł; 

 przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zamojskiej na kwotę 2 700,00 zł; 

https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=51&id_dokumentu=1246725&akcja=szczegoly&p2=1246725
https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=51&p1=szczegoly&p2=1261606
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 modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w Hrubieszowie 

z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz usprawnieniem zarządzania majątkiem 

sieciowym Nr POIS.02.03.00-00-0001/17/17 na kwotę 275 615,38 zł. 

9.2. Gospodarka odpadami komunalnymi. 

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące w 2018 r. określała Uchwała Nr 

XXXIII/231/2012 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na 

terenie miasta Hrubieszowa (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2013 r. poz. 629; z 2015 r. poz. 3808 oraz z 2016 r. 

poz. 729).  

Miesięczne stawki opłaty wynosiły: 

 za odpady segregowane: 11,00 zł miesięcznie za osobę; 

 za odpady zmieszane: 18,50 zł miesięcznie za osobę. 

Liczba mieszkańców gminy wynikająca ze złożonych deklaracji wg stanu na 31 grudnia 2018 r. wynosiła 13 926 

(liczba stałych mieszkańców gminy według rejestrów ludności - 17 567). 

 

Według złożonych deklaracji 12 017 osób zadeklarowało segregację odpadów, natomiast 1 909 osoby 

zadeklarowały brak segregacji. 

 

Zestawienie ilości zebranych odpadów komunalnych w latach 2016-2018 na terenie Gminy Miejskiej 

Hrubieszów przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 20. Zestawienie ilości zebranych odpadów komunalnych w latach 2016-2018 

Zestawienia ilości zebranych odpadów komunalnych w latach 2016-2018 

 2016 r. 2017 r. 2018 r. 

Ilość odpadów komunalnych zebranych 

i zagospodarowanych w tonach (Mg) w ramach systemu 

finansowanego z opłaty - ogółem 

5791,270 6057,540 6039,905 w tym 93,240 

magazynowanych 

(zagospodarowanie w 2019 r.) 

Opakowania z papieru i tektury [Mg] – 15 01 01 148,660 2,350 5,580 

Opakowania z tworzyw sztucznych [Mg] – 15 01 02 131,220 17,340 33,980 

Opakowania z metali [Mg] –  15 01 04 6,80 - - 

Opakowania ze szkła [Mg] –  15 01 07 128,500 139,210 156,820 

Zmieszane odpady opakowaniowe [Mg] – 15 01 06 - 236,477 234,800  

w tym 4,150 magazynowanych 

Zużyte opony [Mg] – 16 01 03 16,900 11,700 5,950 

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 

[Mg] – 17 01 01 

22,320 16,930 232,360 

Gruz ceglany [Mg] – 17 01 02 69,580 160,156 - 

Papier i tektura [Mg] – 20 01 01 - 0,320 - 

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 

[Mg] – 20 01 99 

- 0,015 - 

Odpady ulegające biodegradacji [Mg] – 20 02 01 130,90 327,670 313,600  

w tym 30,580 magazynowanych 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki [Mg] – 20 01 35 

11,600 9,444 18,335 

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne [Mg] – 20 

03 01 

5104,190 5077,760 4925,420  
w tym 32,530 magazynowanych 

Odpady wielkogabarytowe [Mg] – 20 03 07 21,800 58,164 113,060  

w tym 25,980 magazynowanych 
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Zestawienie odbierania, transportu i zagospodarowania 1 Mg odpadów komunalnych w latach 2016 - 

2018 na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 21. Koszty odbierania, transportu i zagospodarowania 1 Mg odpadów komunalnych. 

Koszty odbierania, transportu i zagospodarowania 1 Mg odpadów komunalnych w latach 2016-2018 

Rodzaj odpadu 2016 r. 

Cena netto zł/Mg* 
2017 r. 

Cena netto zł/Mg* 
2018 r. 

Cena netto zł/Mg* 

Niesegregowanie (zmieszane) odpady 

komunalne 

I, II – 500,00 

III-XII – 435,00 

I, II – 435,00 

III-V – 475,00 

VI-VIII – 485,00 

IX, X – 490,00 

XI, XII – 530,00 

I-XII – 530,00 

Segregowane odpady komunalne I, II – 500,00 

III-XII – 435,00 

I, II – 435,00 

III-V – 475,00 

VI-VIII – 485,00 

IX, X – 490,00 

XI, XII – 450,00 

I-XII – 450,00 

Odpady ulegające biodegradacji I, II – 500,00 

III-XII – 435,00 

I, II – 435,00 

III-V – 475,00 

VI-VIII – 485,00 

IX, X – 490,00 

XI, XII – 440,00 

I-XII – 440,00 

Zużyte opony I, II – 500,00 

III-XII – 435,00 

I, II – 435,00 

III-V – 475,00 

VI-VIII – 485,00 

IX, X – 490,00 

XI, XII – 330,00 

I-XII – 330,00 

Odpady wielkogabarytowe I, II – 500,00 

III-XII – 435,00 

I, II – 435,00 

III-V – 475,00 

VI-VIII – 485,00 

IX, X – 490,00 

XI, XII – 450,00 

I-XII – 450,00 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny I, II – 500,00 

III-XII – 435,00 

I, II – 435,00 

III-V – 475,00 

VI-VIII – 485,00 

IX, X – 490,00 

XI, XII – 200,00 

I-XII – 200,00 

Odpady budowlane i rozbiórkowe I, II – 500,00 

III-XII – 435,00 

I, II – 435,00 

III-V – 475,00 

VI-VIII – 485,00 

IX, X – 490,00 

XI, XII – 320,00 

I-XII – 320,00 

Zużyte baterie i akumulatory I, II – 500,00 

III-XII – 435,00 

I, II – 435,00 

III-V – 475,00 

VI-VIII – 485,00 

IX, X – 490,00 

XI, XII – 200,00 

I-XII – 200,00 

Przeterminowane leki i chemikalia I, II – 500,00 

III-XII – 435,00 

I, II – 435,00 

III-V – 475,00 

VI-VIII – 485,00 

IX, X – 490,00 

XI, XII – 500,00 

I-XII – 500,00 

*Do ceny netto dolicza się podatek Vat 8% 

 

9.3. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej 

Hrubieszów w 2018 r. 

 

Na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów w 2018 r. zostały zebrane i zagospodarowane odpady 

komunalne w ilości 5 972,770 Mg.  
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Tabela 22. Zestawienie odpadów komunalnych zebranych na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów w 2018 r. według 

instalacji. 

Nazwa i adres instalacji, 

do której zostały przekazane 

odpady komunalne 

Kod odebranych 

odpadów 

komunalnych 

Rodzaj odebranych 

odpadów 

komunalnych 

Masa 

odebranych 

odpadów 

komunalnych 

[Mg] 

Sposób 

zagospodarowania 

odebranych odpadów 

komunalnych 

Lew-Pol Recykling 

22-540 Dołhobyczów 

ul. Usługowa7a 

15 01 01 
Opakowania z 

papieru i tektury 
1,790 R12 

PSM Sp. z o.o. 

20-468 Lublin 

ul. Energetyków 9 

15 01 01 
   Opakowania z 

papieru i tektury 
1,490 R12 

Świecie  

Recykling Sp. z o.o. Świecie 

86-100 Świecie 

ul. Bydgoska 1/417 

15 01 01 
   Opakowania z 

papieru i tektury 
2,300 R12 

       Euro-Eko Sp. z o.o. w Mielcu 

39-300 Mielec  

ul. Wojska Polskiego 3 

15 01 02 
 Opakowania z 

tworzyw sztucznych 
33,980 R12 

Zakład Zagospodarowania 

Odpadów w Łaskowie 

22-530 Mircze 

Łasków 69 

15 01 06 
Zmieszane 

odpady opakowaniowe 
229,530 R12 

Krynicki  

Recykling S.A. w Olsztynie 

10-089 Olsztyn 

ul. Jarosława Iwaszkiewicza 48/23 

15 01 07 
Opakowania ze 

szkła 
156,820 R12 

MIR-EKO Sp. z o.o. 

22-530 Mircze  

ul. Kryłowska 20 

17 01 01 

Odpady betonu oraz 

gruz betonowy z  

rozbiórek i 

remontów 

228,790 R5 

Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Odpadami 

MB Recykling  

Sp. z o.o. w Kielcach 

25-368 Kielce  

ul. Wojciecha Bartosa 

Głowackiego 4a 

20 01 35* 

Zużyte urządzenia 

elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 

i 20 01 23 

zawierające 

niebezpieczne 

składniki 

15,230 R12 

Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej w Biłgoraju 

Zakład Zagospodarowania Odpadów 

w Korczowie 

ul. Łąkowa 13 

23-400 Biłgoraj 

20 02 01 
Odpady  

ulegające biodegradacji 
233,060 R3 

Regionalny Zakład  

Zagospodarowania Odpadów 

w Dębowcu 

22-420 Skierbieszów 

Dębowiec 165 

20 02 01 
Odpady  

ulegające biodegradacji 
49,810 R3 

   Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Odpadami Chełm 

22-100 Chełm 

Srebrzyszcze 

20 03 01 

Niesegregowane 

(zmieszane) odpady 

komunalne 

85,100 R12 

Regionalny Zakład  

Zagospodarowania Odpadów 

w Dębowcu 

22-420 Skierbieszów 

Dębowiec 165 

20 03 01 

Niesegregowane 

(zmieszane) odpady 

komunalne 

1,360 
R12 

 

Zakład Zagospodarowania 

Odpadów w Łaskowie 

22-530 Mircze 

Łasków 69 

20 03 01 

Niesegregowane 

(zmieszane) odpady 

komunalne 

4806,430 R12 

Euro-Eko Sp. z o.o. w Mielcu 20 03 07 Odpady 57,020 R12 
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Nazwa i adres instalacji, 

do której zostały przekazane 

odpady komunalne 

Kod odebranych 

odpadów 

komunalnych 

Rodzaj odebranych 

odpadów 

komunalnych 

Masa 

odebranych 

odpadów 

komunalnych 

[Mg] 

Sposób 

zagospodarowania 

odebranych odpadów 

komunalnych 

39-300 Mielec  

ul. Wojska Polskiego 3 

wielkogabarytowe 

Zakład Zagospodarowania 

Odpadów w Łaskowie 

22-530 Mircze 

Łasków 69 

20 03 07 
Odpady 

wielkogabarytowe 
2,800 R12 

 15 01 06 
Zmieszane 

odpady opakowaniowe 
4,150 magazynowanie 

 20 02 01 
Odpady  

ulegające biodegradacji 
30,580 magazynowanie 

 20 03 01 

Niesegregowane 

(zmieszane) odpady 

komunalne 

32,530 magazynowanie 

Razem 5 972,770 

 

W Hrubieszowie funkcjonuje punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) 

zlokalizowany przy ul. Kruczej 20 na terenie bazy PGKiM. W 2018 r. zebrano w nim odpady komunalne 

zgodnie z poniższą tabelą. 

 

Tabela 23. Odpady zebrane w PSZOK w 2018 r. 

Kod zebranych 

odpadów 

komunalnych 

Rodzaj zebranych 

odpadów 

komunalnych 

Masa zebranych 

odpadów 

komunalnych [Mg] 

Nazwa i adres instalacji, 

do których zostały przekazane 

odpady komunalne 

Sposób 

zagospodarowania 

zebranych 

odpadów 

15 01 06 
Zmieszane odpady 

opakowaniowe 
1,120 

Zakład Zagospodarowania 

Odpadów w Łaskowie 

22-530 Mircze 

Łasków 69 

R12 

16 01 03 Zużyte opony 5,950 

Marek Zięba 

22-100 Chełm 

ul. Fabryczna 6 

R12 

17 01 01 

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z  

rozbiórek i 

remontów 

3,570 

MIR-EKO Sp. z o.o. 

22-530 Mircze  

ul. Kryłowska 20 

 

R5 

20 01 35* 

Zużyte urządzenia 

elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 20 

01 21 i 20 01 23 

zawierające 

niebezpieczne 

składniki 

3,105 

Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Odpadami 

MB Recykling  

Sp. z o.o. w Kielcach 

25-368 Kielce  

ul. Wojciecha Bartosa 

Głowackiego 4a 

 

R12 

20 03 07 
Odpady 

wielkogabarytowe 
18,080 

    Euro-Eko Sp. z o.o.                  

w Mielcu 

39-300 Mielec  

ul. Wojska Polskiego 3 

R12 

20 03 07 
Odpady 

wielkogabarytowe 
9,180 

Zakład Zagospodarowania 

Odpadów w Łaskowie 

22-530 Mircze 

Łasków 69 

R12 

20 02 01 
Odpady ulegające 

biodegradacji 
0,15 

PGK Sp. z o.o. 

22-400 Zamość 

ul. Krucza 10 

R3 

20 03 07 
Odpady 

wielkogabarytowe 
25,980  magazynowanie 

Razem 67,135 
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Udział wszystkich odpadów zebranych selektywnie i dostarczonych do PSZOK-u w stosunku do 

odpadów mieszanych (200301) wynosi 24%. 

 

Łącznie na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów w 2018 r. odebrano 6039,905 Mg odpadów 

komunalnych, w tym 4925,420 Mg zmieszanych odpadów komunalnych. 

 

Gmina Miejska Hrubieszów osiągnęła następujące poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazanych do składowania, recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 

papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 

 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów 

ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczalny w 2018 r. 

poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 

w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. wynosił 45%. Poziom ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania za 2018 r. wyniósł 1,81 % 

i został osiągnięty.  

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. wymagany w 2018 r. poziom 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami papieru, metalu, tworzyw 

sztucznych i szkła wynosił 30 %. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących 

frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł: 36,01 %. 

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. wymagany w 2018 r. poziom 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów innych niż 

niebezpieczne, budowlanych i rozbiórkowych wynosił 50%. W 2018 r. odebrano z terenu Gminy 232,360 

Mg odpadów budowlanych, osiągnięty poziom recyklingu w/w odpadów wyniósł 100%. 

9.4. Finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów 

komunalnych w 2018 r. wyniosły 2. 829.695,70 zł, w tym opłaty za odbiór odpadów kwota 2.748.981,76 zł. 

 

Zestawienie dotyczące finansowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w latach 2016-

2018 przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 24. Finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

 2016 r. 

Cena brutto w zł 

2017 r. 

Cena brutto w zł 

2018 r. 

Cena brutto w zł 

Dochód z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

1 955 383,57 1 964 848,07 1 943 984,60 

Koszt odbioru, transportu i zagospodarowania 

odpadów komunalnych 

(zapłata za odbiór i wywóz odpadów komunalnych 

przez PGKiM Sp. z o.o.)  

2 252 544,61 2 589 498,30 2 748 981,76 

Pozostałe koszty 

(wynagrodzenia pracowników realizujących zadania 

z zakresu gospodarowania odpadami komunalnym) 

120 925,36 95 950,39 80 713,95 

Do systemu z budżetu dopłacono 418 086,4 720 600,62 885 711,11 

Zaległości na dzień 31.XII danego roku 109 380,45 168 767,02 226 668,63 

 

W 2018 r. nie odnotowano właścicieli nieruchomości zobowiązanych do zawierania umów na odbiór 

odpadów lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych, w imieniu których Gmina Miejska Hrubieszów powinna 

zorganizować takie usługi. 



Raport o stanie Gminy Miejskiej Hrubieszów za 2018 rok   30 
 

Rozdział 10. INFRASTRUKTURA DROGOWA 

10.1. Wykaz dróg na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów. 

10.1.1. Drogi gminne. 

 Zarządca: Miejska Służba Drogowa w Hrubieszowie ul. Ciesielczuka 2  

Ulice: Basaja, Ceglana, Chmielna, Czerwonego Krzyża, Dębowa, Długosza, Dworcowa, Fiołkowa, Jatkowa, 

Jodłowa, Joselewicza, Klonowa, Kochanowskiego, Konwaliowa, Kościuszki, Kopernika, Króla Zygmunta 

Augusta, Krucza, Leśmiana, Lipowa, Litewska, Łazienna, Łąkowa, Łącznik Nowa-Gródecka, Makowa, Nowe 

Osiedle, Ogrodowa, Partyzantów, Plac Staszica, Plac Wolności, Pobereżańska, Przemysłowa, Reja, Rubinowa, 

Rynek, Różana, Słowackiego, Sobieskiego, Sokalska, Szeroka, Świerkowa, Topolowa, Unii Horodelskiej, 

Wodna, Wyspiańskiego, Wyzwolenia. 

 

Drogi wewnętrzne 

Ulice: Armii Krajowej, Brzozowa, Bursztynowa,Cicha, Dębowa, Diamentowa, Kościelna, Krasickiego, Kręta, 

Krótka, Orzeszkowej, Parking ul. Nowa, Sikorskiego, Słoneczna, Tęczowa, Wiśniowa oraz 113 odcinków 

pozostałych dróg i ciągów pieszych 

Łączna długość 51,079 km. 

 

10.1.2. Drogi powiatowe. 

 Zarządca: Powiatowy Zarząd Dróg w Hrubieszowie ul. Grabowiecka 18b  

Ulice: Antonówka, Bartłomieja, Batalionów Chłopskich, Ciesielczuka, Dwernickiego, Działkowa, 

Dziekanowska,, Gęsia, Górna, Grabowiecka, Grotthusów, Gródecka, Grunwaldzka, Hubala, Jagiełły, Kolejowa 

(od Basaja w kierunku m. Kozodawy), Konopnickiej, Komandora Krawczyka, Królowej Jadwigi, Lipice, 

Listopadowa Ludna, Matejki, Michałówka, Mickiewicza, Narutowicza, Nowa, Podzamcze, Pogodna, Polna, 

Prosta, Piłsudskiego, Prusa, 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, Szewska,, Targowa, Teresówka, Uchańska, 

Wesoła, Wspólna, droga boczna ul. Zamojskiej do Wolicy  

Łączna długość ok. 40,0 km. 

 

10.1.3. Drogi wojewódzkie. 

 Zarządca: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie 

ul. Grabowiecka 18b 

Ulice: Chełmska, Żeromskiego, Kilińskiego, 3-go Maja, Staszica, Zamojska, Łany  

Łączna długość 7,0 km. 

10.2. Drogi gminne, które podniosły swój standard w 2018 r. 

10.2.1. Remonty cząstkowe na drogach gminnych i wewnętrznych w 2018 r. 

 

Tabela 25. Wykaz ulic remontowanych masą asfaltową na gorąco w 2018 roku. 

Lp. Osiedle/ Nazwa ulicy Ilość wbudowanej masy Uwagi 

1 Jagiellońskie – str. lewa 

1. - ul. Wyspiańskiego  

2. - ul .Reja  

3. -ul. Kochanowskiego +boczna  

 

750 kg 

450 kg 

850 kg 

 

 

2.050 kg 

2 Jagiellońskie – str. Prawa 

4. - ul. Kopernika  

ul. Kościuszki  

6. -ul. Sobieskiego  

7. - ul. Długosza  

8. - ul. Litewska  

 

850 kg 

500 kg 

950 kg 

700 kg 

450 kg 

 

 

3.450 kg 

3 Sławęcin most Brodzica 350 kg 350 kg 
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4 Osiedle Śródmieście 

9. - ul. Wodna 

10. - ul. Partyzantów 

11. - ul Joselewicza 

12. - ul. Cz. Krzyża 

13- ul. Łącznik Part. - Plac Staszica 

14.- ul. Leśmiana od Zamojskiej 

15.- ul. boczna 3-go Maja za apteką 

16.- ul. bocz. Zamojska za młynem 

 

550 kg 

200 kg 

1.100 kg 

1.700 kg 

250 kg 

300 kg 

1.600 kg 

450 kg 

 

 

 

 

6.150 kg 

5 17.-  ul. Basaja 

18.-  ul. Kolejowa 

19.-  ul. Wyzwolenia 

600 kg 

350 kg 

300 kg 

 

1.250 kg 

6 20.-  ul. Tęczowa 

21.-  ul. Ceglana 

22.-  ul. boczna Wyzwolenia ZEC 

23.-  ul. Łąkowa 

450 kg 

700 kg 

350 kg 

350 kg 

 

1.850 kg 

 razem wbudowano 15.100 kg 

Ogółem w 2018 r. wbudowano 15,1 Mg  masy asfaltowej o wartości 1 926,18 zł. 

 

Tabela 26. Wykaz ulic remontowanych masą asfaltową na zimno w 2018 roku. 

Lp. Nazwa ulicy Ilość wbudowanej 

masy 

Uwagi 

1 ul. Partyzantów 50 kg Ubytki nawierzchni 

2 Rondo wjazd w ul. Kolejową 50 kg Ubytki nawierzchni 

3 ul. Dworcowa 50 kg Ubytki nawierzchni 

4 ul. Wyzwolenia 400 Ubytki nawierzchni 

5 ul. Wyzwolenia - Nowa 75 Ubytki nawierzchni 

6 ul. Partyzantów 175 Ubytki nawierzchni 

7 ul. Ceglana 150 Ubytki nawierzchni 

8 ul. Króla Zygmunta Augusta 100 Naprawa nawierzchni przy studzience kanalizacyjnej 

 Razem 1050 kg  

 

Ogółem w 2018 r. zakupiono 3,0 Mg, o wartości 2 583,00 zł,  wbudowano  1,050 Mg  masy  asfaltowej. 

 

10.2.2. Nakładki bitumiczne. 

 

Tabela 27. Wykaz ulic remontowanych nakładką bitumiczną w 2018 roku. 

Lp. Nazwa ulicy Opis zadania Wartość 

zadania 

1 Droga wewnętrzna ul. 

Teresówka 

wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno- asfaltowej 

z zawałowaniem na odcinku o powierzchni 200 m² 

9 348,00  zł 

2 Droga wewnętrzna ul. 

Grabowiecka (dojazd  do 

PZD ) 

wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno- asfaltowej 

z  zawałowaniem na odcinku o powierzchni 300 m²  

14 022,00 zł 

3 Droga wewnętrzna ul. 

Sikorskiego 

wykonano  nakładkę  z mieszanki  mineralno- asfaltowej z zagęszczeniem  

960 m²  wbudowano 23,9 Mg 

37 648,80 zł 

4 Droga gminna 

ul. Przemysłowa 

wykonano frezowanie nawierzchni, skropienie remontowanego odcinka o 

powierzchni 340 m² emulsją asfaltową, wykonano  nawierzchnię  

z  mieszanki  mineralno-asfaltowej  z zawałowaniem na odcinku  o 

powierzchni 340 m² 

16 630,31 zł 

  Razem 77 649,11 zł 

Łącznie na remonty cząstkowe i nakładki bitumiczne na drogach gminnych wewnętrznych wydatkowano 

środki w wysokości: 82 158,29 zł. 
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Tabela 28. Remonty ulic w 2018 roku. 

Lp. Droga W systemie własnym W systemie zleconym Wartość 

zadania 

1 Remont drogi  ul. 

Jatkowa 

ustawienie krawężnika na ławie 

betonowej, ustawienie obrzeży 

chodnikowych z zabezpieczeniem 

oporu, wykonanie chodnika z kostki 

brukowej  44,03 m², regulacja 

studni kanalizacyjnych 

frezowanie nawierzchni 

w miejscach uszkodzonych 

i zaniżonych, ułożenie 

nawierzchni z betonu 

asfaltowego o gr. 5 - 8 cm, 

wbudowano 136,2 Mg. 

62 707,27 zł 

2 Remont (przebudowa) 

ul. Łazienna 

prace ziemne ręczne i mechaniczne 

z odwiezieniem urobku, wykonanie 

warstwy odsączającej z piasku, 

ustawienie  krawężnika 194 szt na 

ławie z betonu   B-10, ustawienie 

obrzeży chodnikowych 

z zabezpieczeniem oporu, 

wykonanie nawierzchni z kostki 

brukowej  łącznie 120,83 m. 

 13 398,59 zł 

3 Przebudowa chodnika 

ul. Lubelska 

prace rozbiórkowe zdjęcie starych 

płytek chodnikowych i roboty 

ziemne, wymiana krawężników 52 

szt. i obrzeży chodnikowych 34 

szt., wykonanie podbudowy 

z betonu B-10 – 3,10m³, ułożenie 

nawierzchni z kostki brukowej na 

podsypce 2,5MPa w ilości 42,25m² 

. 

 4 255,83 zł. 

10.3. Ważniejsze zadania inwestycyjne w zakresie dróg. 

10.3.1. Budowa ronda przy skrzyżowaniu ulic Kolejowa – Basaja. 

W systemie własnym (Miejska Służba Drogowa) wykonano:  

 przebudowę wysp rozdzielających pasy ruchu, 

 poszerzenia ul. Kolejowa – Basaja z przebudową kanalizacji deszczowej, 

 poszerzenia ul. Kolejowa – Dworcowa z przebudową chodnika dla pieszych, 

 wyspę centralną z pierścieniem najazdowym dla samochodów ciężarowych, 

 ustawienie oznakowania pionowego zgodnego z zatwierdzonym projektem stałej  organizacji ruchu. 

W systemie zleconym: 

 wykonano dolną warstwę wyrównawczą z betonu  asfaltowego. 

Wartość zadania: 111 924,03 zł. 

Zadanie nie zostało ukończone ze względu na złe warunki  atmosferyczne –  nie została wykonana warstwa 

ścieralna nawierzchni na przebudowanym odcinku i nie zostało wykonane oznakowanie poziome (planowane do 

wykonania w 2019 r.). 

 

10.3.2. Budowa drogi wewnętrznej ul. Dębowa. 

W systemie zleconym - PRDM Hrubieszów 

 roboty ziemne 

 wykonanie górnej warstwy podbudowy o grubości 20 cm z kruszywa 

 wykonanie dolnej warstwy podbudowy o grubości 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem, 

 wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm 

 wykonanie zjazdów na posesje. 

Wartość wykonanego odcinka o długości 757 m i szerokości 5 m wyniosła 684 256,38 zł.  

 

10.3.3. Modernizacja drogi łącznik ul. Nowa – Gródecka. 

Miasto Hrubieszów na w/w zadanie uzyskało dofinansowanie w kwocie 50 000 zł z Funduszu Ochrony 

Gruntów Rolnych w ramach uruchomionego programu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie pn. "100 km dróg 

na 100-lecie niepodległości"; całkowita wartość zadania 127 755 zł. 
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10.4. Drogi powiatowe na terenie Miasta, które podniosły swój standard w 2018 r. 

w związku z partycypacją Miasta. 

W 2018 r. Gmina Miejska Hrubieszów udzieliła dofinansowania Powiatowi Hrubieszowskiemu na remonty 

nawierzchni ulic i chodników powiatowych.  

 

Wykaz dróg powiatowych  na terenie Miasta, które podniosły swój standard w 2018 r. w związku 

z partycypacją Miasta zawiera poniższa tabela. 

 

Tabela 29. Wykaz dróg powiatowych  na terenie Miasta, które podniosły swój standard w 2018 r. w związku z partycypacją 

Miasta. 

Lp. Nazwa Zakres 

1. ul. Ciesielczuka remont ulicy: wykonano asfaltowanie jezdni o pow. 560 m2, ustawiono 260 m krawężnika, 

regulacja studzienek i kratek ściekowych 

2. ul. Ludna remont ulicy:  

wykonano asfaltowanie jezdni o pow. 534 m2, ustawiono 266 m krawężnika, regulacja 

studzienek i kratek ściekowych 

3. ul. Matejki  remont ulicy: wykonano asfaltowanie jezdni o pow. 535,25 m2, regulacja studzienek i kratek 

ściekowych 

4. ul. Grunwaldzka remont ulicy: wykonano asfaltowanie jezdni o pow. 1.860,50 m2, regulacja studzienek 

i kratek ściekowych 

5. ul. Grabowiecka budowa chodnika i ścieżki rowerowej:  

wykonano 106 mb chodnika i ścieżki rowerowej z kostki brukowej gr. 6 cm z tego: 

136,5 m2 chodnika i 182 m2 ścieżki rowerowej 

6. ul. Szewska  remont ulicy: wykonano asfaltowanie jezdni o pow. 638 m2, ustawiono 360 m krawężnika, 

regulacja studzienek i kratek ściekowych 
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Rozdział 11. POLITYKA MIESZKANIOWA  

11.1. Mieszkaniowy zasób Gminy Miejskiej Hrubieszów. 

Mieszkaniowy zasób Gminy Miejskiej Hrubieszów stanowią budynki i lokale mieszkalne będące w 100% 

własnością Gminy, lokale w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy oraz inne budynki. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. mieszkaniowy zasób Gminy obejmował 439 lokali usytuowanych 

w 97 budynkach, a jego wielkość oraz struktura przedstawiała się następująco: 

 56 budynków komunalnych, w których mieściło się 324 lokali komunalnych 

 115 lokali mieszkalnych w 41 budynkach wspólnot mieszkaniowych 

 1 budynek stanowiący własność osoby fizycznej, gdzie Gmina nie posiadała założonej księgi wieczystej 

– liczba lokali – 2 (ul. Przemysłowa 3). 

W ramach posiadanego zasobu Gmina Miejska Hrubieszów na cele socjalne wykorzystuje 143 lokale 

socjalne. 

Tabela 30. Infrastruktura techniczna mieszkaniowych zasobów gminnych – stan w dniu 31 grudnia 2018 r. 

Wyszczególnienie Zasoby mieszkaniowe wyposażone 

wodociąg kanalizację centralne ogrzewanie 

Ogółem 439 439 126 

w tym socjalne 143 143 10 

Na podstawie umowy zawartej 1 kwietnia 2018 r. r. administrowanie substancją komunalną w całości 

stanowiącą własność Gminy Miejskiej Hrubieszów prowadzi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Hrubieszowie. 

11.2. Liczba osób oczekujących na mieszkanie z komunalnego zasobu gminy. 

Liczba osób oczekujących na mieszkanie z komunalnego zasobu gminy na koniec 2018 r. wynosiła 25 osób. 

11.3. Liczba (odsetek) niezamieszkanych lokali gminnych (tzw. pustostanów).  

Liczba (odsetek) niezamieszkanych lokali gminnych (tzw. pustostanów) w 2018 r. wynosiła 5. 

11.4. Najważniejsze działania zrealizowane w 2018 r. w zakresie mieszkań 

komunalnych. 

W 2018 r. łączne wydatki na strefę mieszkań komunalnych w 2018 r. wyniosły 537 385,37 zł.  

Wydatki na gospodarkę mieszkaniową: 

 budowa przyłącza c.o z instalacją wewnętrzną w budynku przy ul. Narutowicza 9; wykonana instalacja 

wewnętrzna; kwota 43 396,29 zł; 

 modernizacja budynków gospodarczych przy ul. Żeromskiego 41 a i 41 b; wymiana więźby oraz 

pokrycia dachowego; kwota 75 424,96 zł; 

 wspieranie efektywności energetycznej sektora mieszkań komunalnych ul. Wyzwolenia 14, 

Żeromskiego 41 B; kwota: 232 932,13 zł; 

 modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Piłsudskiego 22 i ul. Jatkowej 11; dokumentacja 

projektowa; kwota 13 000,00zł. 

Łączne wydatki w kwocie: 364 753,38 zł. 

 

Wydatki na remonty pojedynczych lokali komunalnych: 

 trzony kuchenne, piece, instalacje c.o., kominy; 

w 2018 r. wymieniono 5 pieców centralnego ogrzewania; kwota 26 586,16 zł; 

 pozostałe remonty (kwota 146 045,83 zł), w tym: 

 remont instalacji elektrycznej w 6 lokalach mieszkalnych, 

 remont podłóg, ścian w 11 lokalach mieszkalnych 

 wymiana stolarki drzwiowej w 6 lokalach mieszkalnych, 

 inne remonty bieżące. 

Łączne wydatki w kwocie 172 631,99 zł. 
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Rozdział 12. PLANOWANIE PRZESTRZENNE  

12.1. Obszar Miasta Hrubieszów objęty obowiązującym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego. 

Na dzień 31 grudnia 2018 r. na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów obwiązywały 21 plany 

zagospodarowania przestrzennego.  

Odsetek procentowy gruntów objętych planem objęty obowiązującym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego na koniec 2018 r. wyniósł 47,26 % (1 561 ha).  

12.1.1. Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa 

i zmiany planów zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa na koniec 2018 roku przedstawia 

poniższa tabela. 
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Tabela 31. Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa według stanu na 31 grudnia 2018 r. 

Lp. Nr planu 

z rejestru 

Treść planu 

 

Uchwała zatwierdzająca Uwagi 

1. 

 

 

50. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego 

miasta Hrubieszowa obejmująca teren położony przy ul. Zamojskiej 

(teren byłego zakładu mleczarskiego) – budownictwo usługowe, składy 

z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej (symbol planu:  2 

UR,S,UH,MNn, 4 UR,S,MNn, 6 UR,S,UH,MNn, 7 UR,S,UH,MNn, 8 

UR,S,UH, MNn, 9 UR,S,UH,MNn, 10 UR,UH, 11 UR,S,UH,MNn) 

Uchwała Nr X/104/99 

Rady Miejskiej  

w Hrubieszowie z dnia 

 1 czerwca 1999 r. 

 

2. 

 

54. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego 

miasta Hrubieszowa obejmująca teren położony przy ul. Ceglanej – teren 

zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności (symbol planu: 1MN) 

Uchwała Nr XIV(159)99 

Rady Miejskiej 

 w Hrubieszowie z dnia 30 listopada 

1999 r. 

 

3. 63. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego 

miasta Hrubieszowa – Teren urządzeń infrastruktury gazownictwa. Trasa 

gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 6,3 Mpa. (symbol planu: 01 IG; 

02 KS; 03 KS; 04 KS; 05 E; 06 IE; 07 IE) 

Uchwała Nr XXX(363)2001  

Rady Miejskiej 

w Hrubieszowie z dnia  

24 sierpnia 2001 r. 

Uchwałą nr XXIII/166/2012 

Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

30.05.2012 r. w części objętej zmianą planu 

ustalenia straciły moc 

4. 

 

65. 

 

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego 

miasta Hrubieszowa – korekta struktury funkcjonalno-przestrzennej 

obejmująca rezygnację z przedłużenia ul. Basaja w kierunku zachodnim 

jako drogi lokalnej łączącej osiedle Sławęcin z dworcem PKP i PKS. 

Przeznaczenie tego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinna 

i zagrodową z możliwością usług nieucią –żliwych oraz utrzymanie 

terenów otwartych (łąki) w dolinie  

rzeki Huczwy (symbol planu: 1 MN, 2 MR,MN 3 RZ, 4 W)  

Uchwała Nr XL(463)2002 

Rady Miejskiej 

w Hrubieszowie z dnia 

20 września 2002 r. 

Uchwałą Nr XXXII(320)05 Rady Miejskiej 

w Hrubieszowie z dnia 31.03.2005r. ustalenia 

planu w części straciły moc 

…………………. 

Uchwałą nr XLIV/343/2017 Rady Miejskiej 

w Hrubieszowie z dnia 30.10.2017 r. ustalenia 

planu w części straciły moc 

5. 75. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy 

jednorodzinnej u zbiegu ulic Ogrodowej, Uchańskiej i Chmielnej 

w Hrubieszowie 

Uchwała nr LI/497/06 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie 

z dnia 25 września 2006 r. 

 

6. 76. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Hrubieszowa 

Osiedle „JAGIELLOŃSKIE w granicach: od północy – ulica bez nazwy 

– droga do Świerszczowa, od wschodu – granica miasta, od południa – 

tereny ogródków działkowych, od zachodu skarpa rów melioracyjny 

Uchwała nr VIII/73/07 

Rady Miejskiej w Hrubieszowie 

z dnia 29 maja 2007  

 

 

7. 84. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa 

– Dwernickiego POŁUDNIE 

Uchwała nr XXIV/239/08 

Rady Miejskiej w Hrubieszowie 

z dnia 20 sierpnia 2008 

 

8. 

 

87. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa 

– Żeromskiego i etap 

Uchwała nr XXX/306/09 

Rady Miejskiej w Hrubieszowie 

z dnia 3 lutego 2009 r. 

 

9. 

 

 

89. 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa 

– „GRÓDECKA PÓŁNOC” 

Uchwała nr LI/467/2010 

Rady Miejskiej w Hrubieszowie 

z dnia 29 kwietnia 2010 

 

10. 90. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa Uchwała nr LI/469/2010  
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Lp. Nr planu 

z rejestru 

Treść planu 

 

Uchwała zatwierdzająca Uwagi 

 – „GRÓDECKA POŁUDNIE” Rady Miejskiej w Hrubieszowie 

z dnia 29 kwietnia 2010 

11. 

 

 

91. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa 

– „UL. KOLEJOWA” 

Uchwała nr LI/472/2010 

Rady Miejskiej w Hrubieszowie 

z dnia 29 kwietnia 2010 

Uchwałą nr XXV/182/2012 Rady Miejskiej 

w Hrubieszowie z dnia 28.06.2012 r. ustalenia 

planu dotyczące działki 1804/2 położonej przy 

ul. Dworcowej straciły moc 

………………………….. 

Uchwałą nr IV/26/2015 Rady Miejskiej 

w Hrubieszowie z dnia 30.01.2015 r. ustalenia 

planu dotyczące działek 1803/3, 1804/1, 1819, 

1820, 1823, 1824, 1826, 1827 położonych przy 

ul. Dworcowej straciły moc 

……………………….. 

Uchwałą nr XLIV/343/2017 Rady Miejskiej 

w Hrubieszowie z dnia 30.10.2017 r. ustalenia 

planu w części straciły moc 

12. 

 

95. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta 

Hrubieszowa - HOSiR 

Uchwała nr XI/80/2011 

Rady Miejskiej w Hrubieszowie 

z dnia 26 lipca 2011 

Uchwałą nr LIV/408/2018 Rady Miejskiej 

w Hrubieszowie z dnia  

30 maja 2018 r. ustalenia planu w części straciły 

moc 

13. 

 

96. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Śródmieścia” miasta 

Hrubieszowa – Plan obejmuje obszar Śródmieścia Hrubieszowa 

Uchwała nr XIV/98/2011 

Rady Miejskiej w Hrubieszowie 

z dnia 30 września 2011 r. 

 

14. 

 

97. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta 

Hrubieszowa – teren pomiędzy ul. Dwernickiego i ul. Wesołą 

Uchwała nr XIX/142/2012  

Rady Miejskiej w Hrubieszowie 

z dnia 29 lutego 2012 r. 

 

15. 

 

98. Zmiana Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego części 

miasta Hrubieszowa – tereny obrębu Sławęcin 

Uchwała nr XXIII/166/2012  

Rady Miejskiej w Hrubieszowie 

z dnia 30 maja 2012 r. 

Uchwałą nr XXXIX/273/2017 Rady Miejskiej 

w Hrubieszowie z dnia 30.03.2017 r. ustalenia 

planu dotyczące części nieruchomości 

położonych przy ul. Armii Krajowej, Gen. 

Sikorskiego i Grabowieckiej straciły moc 

……………………………….. 

Uchwałą nr LIV/408/2018 Rady Miejskiej 

w Hrubieszowie z dnia 30 maja 2018 r. na 

ustalenia planu w części straciły moc 

16. 

 

99. Miejscowy Plan zagospodarowania Przestrzennego Miasta Hrubieszowa 

– Dwernickiego Północ 

Uchwała Nr XXV/180/2012 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 28 

czerwca 2012 r. 

Uchwałą nr LV/365/2014 Rady Miejskiej 

w Hrubieszowie z dnia 30.06.2014 r. ustalenia 

planu dotyczące działek Nr  1507/140, 1507/157, 

1507/158, 1507/168, 1507/169 położonych przy 

ul. Dwernickiego straciły moc 

17. 101. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Hrubieszowa Uchwała Nr LV/365/2014   
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Lp. Nr planu 

z rejestru 

Treść planu 

 

Uchwała zatwierdzająca Uwagi 

w granicach działek Nr 1507/140, 1507/157, 1507/158, 1507/168, 

1507/169 położonych przy  

ul. Dwernickiego w Hrubieszowie 

Rady Miejskiej w Hrubieszowie 

z dnia 30 czerwca 2014 r. 

18. 103. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Hrubieszowa 

– Sławęcin północ 

Uchwała Nr IX/62/2015 

Rady Miejskiej w Hrubieszowie 

z dnia 28 maja 2015 r. 

 

19. 104. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Hrubieszowa 

– dot. części terenów położonych przy ul. Armii Krajowej, Gen. 

Sikorskiego i Grabowieckiej 

Uchwała Nr XXXIX/273/2017 

Rady Miejskiej w Hrubieszowie 

z dnia 30 marca 2017 r. 

 

20. 105. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Hrubieszowa 

– „Polna – Basaja” 

Uchwała Nr XLIV/343/2017 

Rady Miejskiej w Hrubieszowie 

z dnia 30 października 2017 r. 

…………………………… 

Rozstrzygnięcie Nadzorcze 

Nr PN-II.4131.421.2017  

Wojewody Lubelskiego  

z dnia 5 grudnia 2017 r. dotyczące § 

32 ust.3 pkt 1 Planu 

 

21. 106. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Hrubieszowa 

– ul. Wesoła 

Uchwała Nr LIV/408/2018 

Rady Miejskiej w Hrubieszowie 

z dnia 30 maja 2018 r. 
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12.1.2. Działania w zakresie planowania przestrzennego w 2018 roku. 

Do najważniejszych działań w zakresie planowania przestrzennego podejmowanych w 2018 r. zaliczyć 

należy: 

 wektoryzację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego; daje to możliwość w prosty sposób zlokalizować 

działkę i sprawdzić jej przeznaczenie w planie zagospodarowania lub w Studium; 

 uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa – ul. Wesoła; 

 przeprowadzenie procedury sporządzania dwóch planów zagospodarowania przestrzennego:  

 „ŁANY – KOLEJOWA” o pow. ok. 247 ha (uchwalony w lutym 2019 r.); 

 „Zamojska – Michałówka – Teresówka” o pow. ok. 405 ha (jest przygotowany do podjęcia 

uchwały o jego uchwaleniu). 

12.2. Oceny aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. 

W okresie sprawozdawczym nie dokonywano oceny aktualności studium i miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. Ocenę sporządza się co najmniej raz w czasie kadencji rady.  

Ostatnia ocena sporządzona była w 2017 r. podczas VII kadencji 2014-2018. 

12.3. Liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości nieobjętych 

planem miejscowym. 

W 2018 r. dla nieruchomości nieobjętych planem miejscowym wydanych zostało 5 decyzji o warunkach 

zabudowy.  

Ponadto wydano: 

 67 szt. wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 

 179 szt. zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w planach zagospodarowania przestrzennego. 
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Rozdział 13. OCHRONA ŚRODOWISKA 

13.1. Plan gospodarki niskoemisyjnej. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Hrubieszów na lata 2015 – 2020 został przyjęty 

Uchwałą Nr XII/84/2015 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia 

i zatwierdzenia do wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Hrubieszów na lata 2015 – 

2020.  

https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=51&id_dokumentu=998378&akcja=szczegoly&p2=998378 

Uchwałą Nr XXV/189/2016 z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zaktualizowanego 

„Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Hrubieszów na lata 2015 -2020" dokonano jego 

aktualizacji.  

https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=51&id_dokumentu=1087519&akcja=szczegoly&p2=1087519 

„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Hrubieszów” jest strategicznym dokumentem dla 

Miasta, mającym wpływ na lokalną gospodarkę ekologiczną i energetyczną. Zawiera on informacje o ilości 

wprowadzanych do powietrza zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych na terenie miasta, podając jednocześnie 

propozycje konkretnych i efektywnych działań ograniczających ich emisję do atmosfery. 

Głównym celem niniejszego Planu jest rozpoznanie stanu istniejącego gospodarki energetycznej oraz 

źródeł, które są odpowiedzialne za emisję zanieczyszczeń do powietrza, a także promocję i wdrażanie 

nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań, w celu redukcji tej emisji. 

W ramach realizacji celów szczegółowych w roku 2018 realizowano m.in. zadania: 

 termomodernizacji budynków komunalnych: ul. Wyzwolenia 14, ul. Żeromskiego 41B, 

 instalacja i uruchomienie 117 instalacji kolektorów słonecznych i 136 instalacji fotowoltaicznych 

wraz z pompami ciepła, 

 wykonanie oświetlenia ulicznego solarnego (9 słupów). 

13.2. Program ochrony środowiska. 

Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Hrubieszowa został przyjęty uchwałą Nr XXV/237/04 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 5 października 2004 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska 

dla Miasta Hrubieszowa.  

https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=51&id_dokumentu=180293&akcja=szczegoly&p2=180293 

https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=124&id_dokumentu=284831&akcja=szczegoly&p2=284831 

Program jest dokumentem analizującym istniejący stan poszczególnych komponentów środowiska 

przyrodniczego Miasta oraz przedstawiającym cele i zadania konieczne do realizacji w poszczególnych 

obszarach interwencji w celu zachowania dobrego stanu środowiska, a tam gdzie konieczna jest jego poprawa 

przedstawione zostały działania naprawcze. 

Opis założeń zrealizowanych w 2018 r.: 

 program edukacji ekologicznej "Bądź dalEKOwzroczny", zrealizowany przez Urząd Miasta 

Hrubieszów przy współfinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Lublinie;  

Program adresowany był dla dzieci ze szkół i przedszkoli z terenu miasta Hrubieszów. Celem 

programu było: 

- nabycie przez uczniów wiedzy o zagrożeniach środowiska oraz konieczności zapobiegania 

i likwidowania zagrożeń;  

- nabycie wiedzy i umiejętności, które sprawią, że będzie człowiekiem odpowiedzialnym za stan 

środowiska, w którym żyje.  

W programie edukacji ekologicznej wzięło ok. 380 osób. Wartość zadania - 22 033,84 zł, w tym 

środki własne – 12 533,84 zł, środki WFOŚiGW w Lublinie – 9 500, 00 zł. 

 organizacja akcji „Sprzątanie Świata”, której uczestnikami były dzieci i młodzież szkół i placówek 

szkolno-wychowawczych, a także osadzeni z Zakładu Karnego. Celem Akcji była promocja 

i wsparcie segregacji odpadów w naszym mieście, tak aby przyczynić się do zwiększenia poziomu 

odzysku i recyklingu odpadów. Jej celem było również promowanie nieśmiecenia, edukacja 

odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na 

środowisko oraz wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa. 
Koszty poniesione w ramach akcji „Sprzątania Świata 2018”: 

https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=51&id_dokumentu=998378&akcja=szczegoly&p2=998378
https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=51&id_dokumentu=1087519&akcja=szczegoly&p2=1087519
https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=51&id_dokumentu=180293&akcja=szczegoly&p2=180293
https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=124&id_dokumentu=284831&akcja=szczegoly&p2=284831
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- plakaty 75,00 zł 

- worki do segregacji odpadów 627,30 zł 

- rękawice 75,80 zł 

- odbiór odpadów zebranych w ramach akcji 226,80 zł. 

13.3. Projekt „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie 

województwa lubelskiego”. 

Do Projektu pt. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego” 

Gmina Miejska Hrubieszów przystąpiła w 2018 r. podpisując umowę o współpracy z Samorządem 

Województwa Lubelskiego. 

Projekt jest realizowany w okresie od 01.07.2017 r. do 31.12.2019 r. przez Samorząd Województwa 

Lubelskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. 

W 2018 r. realizacja projektu odbywała się w dwóch naborach: 

 I Nabór w dniach 21 maja – 8 czerwca – przyjęto 86 zgłoszeń (wniosków); 

 II Nabór w dniach 17 października – 30 listopada – przyjęto 21 zgłoszeń (wniosków). 

Do końca 2018 r. zrealizowano 40 złożonych zgłoszeń lokalizacji materiałów zawierających azbest z posesji 

zlokalizowanych na terenie miasta Hrubieszowa, z tego: 

 zdemontowano z dachu - (5 szt.) ilości 11,070 Mg; 

 z ziemi – 35 posesji – 100,700 Mg. 

Razem usunięto: 111,700 Mg materiałów zawierających azbest. 

13.4. Jakość powietrza w Hrubieszowie. 

Na terenie Miasta Hrubieszów w 2018 r. zamontowane zostały dwa sensory monitorujące jakość powietrza. 

Czujniki zlokalizowano na budynkach:  

 Urzędu Miasta Hrubieszów, przy ul. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1 oraz  

 Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia nr 4, przy ul. Unii Horodelskiej 19. 

Czujniki przez całą dobę monitorują stan powietrza w mieście. Aktualne dane o jakości powietrza można 

śledzić na stronie Urzędu Miasta oraz za pomocą aplikacji Airly na smartfona. Na mapie możemy sprawdzić jak 

wygląda stan powietrza w naszym mieście na tle pomiarów wykonywanych w całej Polsce. Link do mapy: 

https://map.airly.eu/pl/ 
W Polsce normy dla pyłów drobnych PM10 są ustalone na trzech poziomach: 

 poziom dopuszczalny 50 µg/m3 (dobowy), mówi o tym, że jakość powietrza nie jest dobra, ale nie 

wywołuje ciężkich skutków dla ludzkiego zdrowia, 

 poziom informowania 200 µg/m3 (dobowy), oznacza, że jest źle i trzeba ograniczyć aktywności na 

powietrzu, bo norma przekroczona jest czterokrotnie, 

 poziom alarmowy 300 µg/m3 (dobowy) oznacza, że jest bardzo źle, norma przekroczona jest 

sześciokrotnie i należy bezwzględnie ograniczyć przebywanie na powietrzu, a najlepiej zostać 

w domu, szczególnie osoby chore. 

Po przeanalizowaniu raportu pomiaru jakości powietrza za 2018 r., dostarczonego przez firmę Airly Sp. 

z o.o., Al. Pokoju 1A, 31-548 Kraków, stwierdzono następujące przekroczenia 24-godzinne dla pyłu PM10: 

1) na czujniku przy ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1: 

 w dniach 08-09.11.2018 r., 29 godz. w tym:  

- 22 godz. powyżej 50 µg/m
3
, 

- 6 godz. powyżej 200 µg/m
3
, 

- 1 godz. powyżej 300 µg/m
3
; 

 w dniach 17-18.12.2018 r., 31 godz. powyżej 50 µg/m
3
; 

2) na czujniku przy ul. Unii Horodelskiej 19: 

 w dniach 08-09.11.2018 r., 30 godz. powyżej 50 µg/m
3
; 

 w dniach 17-18.12.2018 r., 31 godz. w tym:  

- 24 godz. powyżej 50 µg/m
3
, 

- 6 godz. powyżej 200 µg/m
3
, 

- 1 godz. powyżej 300 µg/m
3
. 

https://map.airly.eu/pl/
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13.5. Opieka nad zwierzętami bezdomnymi w 2018 roku. 

Opieka nad zwierzętami bezdomnymi realizowana była w oparciu o „Program opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2018 r.”. 

Program został przyjęty uchwałą Nr LII/392/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 28 marca 2018 r. 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie miasta Hrubieszowa w 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 1668). 

https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=51&id_dokumentu=1255105&akcja=szczegoly&p2=1255105 

W 2018 r. zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowano poprzez: 

 wyłapywanie zwierząt bezdomnych, w tym zagubionych, wałęsających się, pozostających bez 

właściciela i umieszczenie zwierząt w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Zamościu, gdzie 

wykonywane są obligatoryjne zabiegi sterylizacji albo kastracji zwierząt; zgodnie z zawartą umową 

udzielono dotacji Miastu Zamość na utrzymanie schroniska dla bezdomnych psów (kwota 1200 zł); 

 zapewnienie całodobowej opieki lekarsko –weterynaryjnej przez lekarza weterynarii, z którym 

Gmina Miejska Hrubieszów zawarła umowę na „Usługi weterynaryjne oraz odłów bezdomnych 

zwierząt z terenu miasta Hrubieszowa”, tj. z Gabinetem Weterynaryjnym Andrzej Perehubka 

ul. Polna 10F, 22-500 Hrubieszów; 

 pokrywanie przez Gminę Miejską Hrubieszów w 100% kosztów sterylizacji lub kastracji 

bezdomnych zwierząt, w szczególności wolno żyjących kotów, przebywających na terenie miasta, 

które zostały dostarczone do lekarza weterynarii, na podstawie wystawionego rachunku za 

wykonany zabieg; 

 zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt dzikich i domowych poprzez podpisanie umowy na świadczenie usługi całodobowej 

z lekarzem weterynarii; 

 dokarmianie wolno żyjących kotów (zakup karmy). 

 

Na realizację „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie miasta Hrubieszowa w 2018 r.” w budżecie Miasta Hrubieszowa na 2018 rok zabezpieczono środki 

finansowe w wysokości 68 300,00 zł. Na koniec 2018 r. wydatkowano 67 121,81 zł. 

 

Szczegółowe zestawienie wydatkowanych środków na realizację Programu w 2018 r. przedstawia poniższa 

tabela. 

 

Tabela 32. Koszty realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie miasta Hrubieszowa w 2018 r. 

Forma opieki Kwota 

Odłów 15 szt. psów i umieszczenie w schronisku w Zamościu 34 308,00 zł 

Sterylizacja i kastracja zwierząt   16 566,00 zł 

Leczenie zwierząt wolno żyjących 11 930,20 zł 

Transport i utylizacja padłych dzikich zwierząt (6 saren) 2 799,90 zł 

Opieka nad kotami wolno żyjącymi kotami (zakup karmy) 1 517,71 zł 

razem 67 121,81 zł 

https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=51&id_dokumentu=1255105&akcja=szczegoly&p2=1255105


Raport o stanie Gminy Miejskiej Hrubieszów za 2018 rok   43 
 

Rozdział 14. POLITYKA SPOŁECZNA 

14.1. Realizacja strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych, 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Hrubieszowa na lata 2015-2020 została przyjęta 

uchwałą Nr VIII/54/2015 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 kwietnia 2015 r.  

https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//Strategia_Rozwiazywania_Problemow_Spolecznych_Miasta_Hrubieszow

a_na_lata_2015-2020.pdf 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie realizując działania wynikające z w/w strategii 

prowadził szeroko pojętą pracę socjalną z osobami bezrobotnymi oraz udzielał pomocy finansowej osobom 

potrzebującym. 

W 2018 r. nawiązana została współpraca z Centrum Integracji Społecznej w Mienianach, gdzie zostało 

skierowanych 10 mieszkańców miasta. 

Osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej udzielano wsparcia finansowego, rzeczowego. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie udzielał także pomocy w postaci usług opiekuńczych 

i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Przeciwdziałania Patologiom Społecznym „Kres” 1000 osób 

zamieszkałych na terenie miasta otrzymała pomoc rzeczową w postaci artykułów żywnościowych. 

Poza pomocą finansową w ramach ustawy o pomocy społecznej, mieszkańcy miasta korzystali także ze 

świadczeń finansowych wypłacanych w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o dodatkach 

mieszkaniowych. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące zadań zrealizowanych w ramach Strategii znajdują się w sprawozdaniu 

z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie za 2018 r., przyjętego Uchwałą Nr 

VI/44/2019 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania z działalności 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie za 2018 rok oraz przedstawienia potrzeb w zakresie 

pomocy społecznej. 

https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//u-044-2019.pdf 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Raportu. 

 

Zgodnie z art. 16a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej gmina zobowiązana jest do sporządzenia 

corocznie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społeczno-demograficznej, 

która w szczególności winna obejmować: infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe, nakłady finansowe 

ponoszone na zadania pomocy społecznej oraz informacje o osobach i rodzinach korzystających z pomocy 

społecznej.  

Szczegółowa ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Miejskiej Hrubieszów za 2018 rok została przyjęta 

uchwałą nr VII/62/2019 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie oceny zasobów 

pomocy społecznej Gminy Miejskiej Hrubieszów za 2018 r. 

https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//u-062-2019.pdf 

Ocena stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Raportu. 

14.2. Wspieranie rodziny i piecza zastępcza. 

W 2018 roku, w ramach ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, wsparciem asystentów rodziny 

objętych zostało łącznie 27 rodzin. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej znajdują się w sprawozdaniu z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej za rok 2018, przyjętego uchwałą Nr VII/61/2019 Rady Miejskiej Hrubieszów z dnia 26 kwietnia 

2019 r. w sprawie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 

rok 2018. 

https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=51&id_dokumentu=1382158&akcja=szczegoly&p2=1382158 

Informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Raportu. 

https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/Strategia_Rozwiazywania_Problemow_Spolecznych_Miasta_Hrubieszowa_na_lata_2015-2020.pdf
https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/Strategia_Rozwiazywania_Problemow_Spolecznych_Miasta_Hrubieszowa_na_lata_2015-2020.pdf
https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/u-044-2019.pdf
https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/u-062-2019.pdf
https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=51&id_dokumentu=1382158&akcja=szczegoly&p2=1382158
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14.3. Liczba osób bezdomnych, za których główne miejsce przebywania uznaje się 

Miasto.  

Liczba wszystkich zdiagnozowanych osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania była 

Gmina Miejska Hrubieszów wynosiła 22 osoby, z tego 19 osób to mężczyźni, 3 to kobiety.  

14.4. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – działalność zespołu 

interdyscyplinarnego. 

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie został przyjęty 

uchwałą nr LIV/407/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 maja 2018 w sprawie przyjęcia Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie realizowanego w Gminie 

Miejskiej Hrubieszów w latach 2018-2020.  

https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=51&id_dokumentu=1277571&akcja=szczegoly&p2=1277571 

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, gmina podejmowała działania na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym. 

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Miejskiej Hrubieszów został powołany Zarządzeniem Nr 581/2018 

Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 31 stycznia 2018 roku.  

W Skład zespołu wchodzą przedstawiciele: Prokuratury Rejonowej, Sądu Rejonowego, Komendy 

Powiatowej Policji, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie, Przychodni Rejonowej 

w Hrubieszowie, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołów Szkół działających na 

terenie miasta oraz organizacji pozarządowej. 

W 2018 r. założono 148 formularzy „Niebieskich Kart”, w tym 145 kart zostało założonych przez 

funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie, 3 karty założone przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Hrubieszowie. Członkowie Grup Roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego sporządzili łącznie 

12 formularzy „Niebieskich Kart C i D”. 

W celu realizacji procedury „Niebieskie Karty” w roku 2018 utworzono łącznie 79 Grup Roboczych 

Zespołu Interdyscyplinarnego, które odbyły 221 posiedzeń. 

Ogółem pomocą Grup Roboczych Zespołu objęto 351 osób, w tym: 156 kobiet, 181 mężczyzn i 14 dzieci. 

W 2018 r. zakończono 63 procedur „Niebieskie Karty” na skutek ustania przemocy w rodzinie 

i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz 77 procedur 

„Niebieskie Karty” na skutek rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań. 

14.5. Bezrobocie w Gminie Miejskiej Hrubieszów. 

Według stanu na koniec IV kwartału 2018 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Hrubieszowie 

zarejestrowanych było 921 osób bezrobotnych z terenu miasta. Wśród tych osób 434 to kobiety, 487 to 

mężczyźni. Najwięcej bezrobotnych było w grupie do 30 roku życia (235 osób) oraz osób powyżej 50 roku życia 

(222 osoby). 

Uprawnienie do zasiłku posiadało 103 osób. Staż bezrobocia przedstawia się następująco: 

 do 1 m-ca – 129 osób; 

 od 1 do 3 m-cy – 165 osób; 

 od 3 do 6 m-cy – 130 osób; 

 od 6 do 12 m-cy – 109 osób; 

 od 12 do 24 m-cy – 141 osób; 

 powyżej 24 m-cy – 247 osób. 

Porównując okresy grudzień 2018 roku do tego samego okresu w roku 2017 zauważa się spadek liczby 

bezrobotnych w Gminie Miejskiej Hrubieszów w ujęciu ilościowym o 99 osób. 

 

https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=51&id_dokumentu=1277571&akcja=szczegoly&p2=1277571
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Rozdział 15. OCHRONA ZDROWIA 

15.1. Programy zdrowotne, kampanie zdrowotne. 

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

w 2018 r Gmina Miejska Hrubieszów przyznała organizacjom pozarządowym dotacje na zadania z zakresu 

ochrony zdrowia.  

 

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację na zadania z zakresu ochrony zdrowia w 2018 r. zawiera 

poniższa tabela. 

 

Tabela 33. Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację na zadania z zakresu ochrony zdrowia w 20118 r. 

Podmiot Zadanie Kwota dotacji Liczba odbiorców 

Stowarzyszenie Amazonki Organizacja rehabilitacji dla członkiń 

stowarzyszenia 

7400 zł 40 

Polski Związek Niewidomych Samoobsługa dnia codziennego 

metodami bezwzrokowymi 

3500 zł 25 

Gmina Miejska Hrubieszów przekazała również środki na realizację programów profilaktycznych 

w hrubieszowskich szkołach.  

Na dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych opartych na skutecznych strategiach 

oddziaływań w zakresie profilaktyki uniwersalnej oraz i wskazującej adresowanej do grup ryzyka i młodych 

ludzi eksperymentujących z alkoholem w szkołach podległych Miastu wydatkowano: 37 000 zł; liczba 

odbiorców: ok. 300 osób. 

15.2. Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018. 

„Miejski Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 

na Rok 2018” został przyjęty uchwałą Nr XLVII/366/2017 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 29 grudnia 

2017 r. w sprawie Miejskiego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych 

i przeciwdziałania narkomanii na rok 2018. 

https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=51&id_dokumentu=1234292&akcja=szczegoly&p2=1234292 

Realizując Miejski Program Profilaktyki przestrzegano ustawowego wymogu, aby każde zadanie, które 

zostało do niego wpisane miało związek z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 

w rozumieniu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ponieważ tylko na takie 

zadania mogły zostać wydatkowane środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych. 

W 2018 r. odbyło się 10 posiedzeń podkomisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych działającej 

w ramach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Hrubieszowie (MKPA), na które 

łącznie wezwano 74 osoby. 

MKPA w 2018 roku zaopiniowała 7 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Wydano 7 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym: 

 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholi do 4,5% i piwa – 3 wnioski, 

 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholi pow. 4,5% do 18% z wyjątkiem piwa) – 

2 wnioski, 

 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholi pow. 18% – 2 wnioski, 

Na jednorazową sprzedaż alkoholu złożono w 2018 r. 4 wnioski. Zezwolenia na alkohol posiada 66 

podmiotów. 

W ramach pomocy dla osób uzależnionych od narkotyków w 2018 r. działał Punkt konsultacyjny ds. 

narkomanii. Konsultacje udzielane były w każdy wtorek i czwartek w godz. 15:30 – 17:30. w ubiegłym roku 

konsultant pełnił 86 dyżurów i udzielił 91 konsultacji. 

W 2018 roku zostały zrealizowane n/w zadania : 

 zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

od alkoholu 

https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=51&id_dokumentu=1234292&akcja=szczegoly&p2=1234292
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 udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej 

i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą 

 prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla 

dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także dożywiania 

dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach, 

 wspomaganie działalności instytucji pozarządowych, stowarzyszeń i osób fizycznych 

służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku zawiera Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Miejskiej 

w Hrubieszowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu 

Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku. 

https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//u-047-2019.pdf 

Informacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego Raportu. 

 

Na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r. zaplanowano kwotę 380.000 zł. Plan wykonano na kwotę 

293.514,24 zł. 

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji Preliminarza wydatków do Miejskiego Programu Profilaktyki, 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku zawiera uchwała 

nr VI/48/2019 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania 

z realizacji Preliminarza wydatków do Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku. 

https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//u-048-2019.pdf 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego Raportu. 

 

https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/u-047-2019.pdf
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Rozdział 16. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 

W 2018 r. współpraca Miasta Hrubieszów z organizacjami pozarządowymi realizowana była na podstawie 

Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Hrubieszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018, przyjętego Uchwałą 

Nr XLVI/354/2017 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego 

Programu Współpracy Gminy Miejskiej Hrubieszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2017 r. poz. 5565). 

https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=51&id_dokumentu=1234980&akcja=szczegoly&p2=1234980 

Współpraca prowadzona była w formie finansowej i pozafinansowej.  

16.1. Współpraca finansowa. 

Najpopularniejszą formą współpracy Gminy Miejskiej Hrubieszów z organizacjami pozarządowymi była 

współpraca finansowa, w szczególności zlecanie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego 

realizację zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie. 

Zestawienie dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym w 2018 r. zawiera poniższa tabela. 

Tabela 34. Zestawienie udzielonych dotacji organizacjom pozarządowym. 

Sfera zadań publicznych Organizacje pozarządowe 

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom 

i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób 

 Polski Czerwony Krzyż Lubelski Zarząd Okręgowy w Lublinie Zarząd 

Rejonowy w Hrubieszowie – 669 618,00 zł 

Organizowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży 

i dorosłych w ramach profilaktyki uzależnień, 

przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom 

społecznym oraz promocji i ochrony zdrowia 

 Stowarzyszenie „Hrubieszów Na Rowerach” Hrubieszów – 3.000,00 zł  

 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Ich 

Rodzinom „Mamy Siebie” ul. Zamojska 16a, Hrubieszów – 3.000,00 zł 

 Fundacja Kultury i Przyjaźni Polsko-Francuskiej im. Krystyny i Stefana 

Du Chateau - 7.000,00 zł 

 Powiatowy Szkolny Związek Sportowy, Hrubieszów– 2.000,00 zł  

 Miejski Klub Sportowy „Unia” Hrubieszów – 19.000,00 zł 

Prowadzenie działań wspierających dla osób 

uzależnionych od alkoholu w ramach klubu 

abstynenta 

 Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Lumen” Hrubieszów – 35.000,00 zł 

Organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin 

z problemem alkoholowym wraz z programem 

profilaktycznym – kolonie w miejscowości Biały 

Dunajec 

 Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. 

Teresy Kras ul. Fabryczna 15 Lublin - 33. 000,00 zł 

Działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej 

i sportu w mieście Hrubieszowie 
 MKS „Unia” Hrubieszów, ul. Ciesielczuka 2, Hrubieszów – 275 000,00 

zł  

 Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” Hrubieszów - 15 000,00 zł  

 Stowarzyszenie „Hrubieszów na Rowerach”, Hrubieszów – 6 000,00 zł  

 Uczniowski Klub Sportowy „Ogólniak: Hrubieszów - 4 000,00 zł 

Dofinansowania z pominięciem otwartego 

konkursu (na podstawie art. 19a ustawy o 

pożytku publicznym i wolontariacie) 

 Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski Koło w Hrubieszowie - 

3.500,00 zł  

 Amazonki kwota – 7.400,00 zł 

Gmina Miejska Hrubieszów pokrywa rocznie koszt czynszu za najem 

lokali dla n/w organizacji:  

 Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Lumen”- 2.600,00 zł (w ramach 

dotacji);  

 Stowarzyszenie „Amazonki” - 3.400,00 zł. (w ramach dotacji). 

 

Wartość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację zadań w 2018 r. wyniosła: 

1.115.846,00 zł, w tym: 

 w trybie otwartego konkursu ofert - 1.099.646,00 zł; 

 z pominięciem otwartego konkursu ofert - 57.200,00 zł. 

https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=51&id_dokumentu=1234980&akcja=szczegoly&p2=1234980
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16.2. Współpraca pozafinansowa. 

Drugą formą współpracy Gminy Miejskiej Hrubieszów z organizacjami pozarządowymi jest współpraca 

pozafinansowa w szczególności użyczanie bądź wynajmowanie na preferencyjnych warunkach lokali 

i budynków komunalnych oraz udostępnianie lokali na spotkania podmiotów prowadzących działalność pożytku 

publicznego. 

W ramach realizacji powyższej formy Gmina Miejska Hrubieszów użycza bądź wynajmuje lokale i budynki 

dla organizacji pozarządowych: 

Organizacje pozarządowe korzystają nieodpłatnie z sali konferencyjnej Urzędu Miasta i pomieszczeń 

Hrubieszowskiego Domu Kultury organizując walne zebrania, konferencje czy też spotkania. w ramach tej 

formy współpracy prowadzone są konsultacje programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi, 

organizowane spotkania z organizacjami pozarządowymi. 

Przedstawiciele organizacji pozarządowych biorą udział w komisjach konkursowych. Organizacje 

pozarządowe zgłaszają wnioski, uwagi i propozycje szczególnie na etapie tworzenia projektu budżetu. 

16.3. Szczegółowe sprawozdanie z Rocznego programu współpracy za rok 2018. 

Szczegółowe sprawozdanie z Rocznego programu współpracy za rok 2018 r. zawiera Uchwała nr V/31/2019 

Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rocznego programu 

współpracy Gminy Miejskiej Hrubieszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa 

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018.  

https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//u-031-2019.pdf 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego Raportu. 

 

https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/u-031-2019.pdf
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Rozdział 17. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ 

W 2018 r. Rada Miejska w Hrubieszowie podjęła 101 uchwał. Konsultacjom społecznym poddano 4 z nich. 

Zestawienie ilościowe podjętych przez Radę Miejską w Hrubieszowie uchwał, pogrupowanych według 

przedmiotu, zawiera poniższa tabela. 

Tabela 35. Zestawienie uchwał Rady Miejskiej w Hrubieszowie według przedmiotu. 

Przedmiot uchwały Liczba uchwał w 2018 r. 

finanse i budżet 
38 

prawo i administracja  
18 

sprawy majątkowe gminy 
12 

sprawy społeczne 
9 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
4 

pomoc społeczna 
4 

podatki 
3 

oświata 
2 

ochrona przyrody 
2 

nazwy ulic i placów będących drogami publicznymi, a także wznoszenia pomników 
2 

planowanie przestrzenne 
2 

współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych 
2 

wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej 
2 

opieka nad zwierzętami 
1 

razem 101 

 

Szczegółową informację o realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w 2018 r. zawiera poniższa tabela. 
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Tabela 36. Informacja o sposobie wykonania uchwał Rady Miejskiej. 

Lp. Numer, data i tytuł uchwały Przedmiot Wykonanie formalne Wykonanie merytoryczne Kom. odp. 

1 UCHWAŁA NR XLVIII/368/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie 

z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 
rok 

finanse i budżet uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 
opublikowano w BIP Urzędu 

*1) FB 

2 UCHWAŁA NR XLIX/369/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie 

z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 

rok 

finanse i budżet uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 

opublikowano w BIP Urzędu 

*1) FB 

3 UCHWAŁA NR XLIX/370/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie 

z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania 

z działalności Komisji stałych Rady Miejskiej w Hrubieszowie za 2017 

rok 

prawo i administracja  uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 

opublikowano w BIP Urzędu 

uchwała nie wymagała merytorycznego 

wykonania 

OR 

4 UCHWAŁA NR XLIX/371/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie 

z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych 
wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez 

Gminę Miejską Hrubieszów 

oświata uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 

opublikowano w BIP Urzędu, 
skierowano do publikacji w  Dz. Urz. 

Woj. Lubelskiego - 1 marca 2018 r. 
uchwała została opublikowana pod 

poz. 937 

uchwała przekazana do przedszkoli i Centrum 

Obsługi Przedszkoli celem stosowania 

COP 

5 UCHWAŁA NR XLIX/372/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie 

z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika 
przyrody. 

ochrona przyrody uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 
opublikowano w BIP Urzędu, 

skierowano do publikacji w  Dz. Urz. 

Woj. Lubelskiego - 1 marca 2018 r. 
uchwała została opublikowana pod 

poz. 938 

uchwała nie wymagała merytorycznego 

wykonania 

GMK 

6 UCHWAŁA NR XLIX/373/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie 
z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wzniesienia pomnika profesora 

Wiktora Zina przy ul. Rynek w Hrubieszowie. 

nazwy ulic i placów 
będących drogami 

publicznymi, a także 

wznoszenia pomników 

uchwałę przesłano do organu 
nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 

opublikowano w BIP Urzędu 

uchwała została wykonana; pomnik został 
wzniesiony na Deptaku; odsłonięcie pomnika 

odbyło się podczas Rubienaliów 16 września 

2018 r. 

AG 

7 UCHWAŁA NR XLIX/374/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie 

z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia zgody Burmistrzowi 

Miasta Hrubieszowa na sprzedaż nieruchomości gruntowej. 

sprawy majątkowe gminy uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 

opublikowano w BIP Urzędu 

uchwała w trakcie realizacji - prowadzone są 

czynności zmierzające do zbycia 

nieruchomości w drodze przetargu 
ograniczonego 

AG 

8 UCHWAŁA NR XLIX/375/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie 

z dnia 29 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Hrubieszowa „Zamojska - Michałówka - Teresówka” 

planowanie przestrzenne uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 
opublikowano w BIP Urzędu 

procedura planistyczna w trakcie realizacji AG 
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Lp. Numer, data i tytuł uchwały Przedmiot Wykonanie formalne Wykonanie merytoryczne Kom. odp. 

9 UCHWAŁA NR XLIX/376/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie 
z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Miastu Chełm. 

finanse i budżet uchwałę przesłano do organu 
nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 

opublikowano w BIP Urzędu 

uchwała została wykonana; Burmistrz Miasta 
Hrubieszowa podpisał z Prezydentem Miasta 

Chełm umowę o udzielenie pomocy; 

przekazana dotacja w kwocie 5000 zł została 
rozliczona 

FB 

10 UCHWAŁA NR L/377/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 23 

lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok. 

finanse i budżet uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 
opublikowano w BIP Urzędu 

*1) FB 

11 UCHWAŁA NR L/378/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 23 

lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego 
Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku 

sprawy społeczne uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 
opublikowano w BIP Urzędu 

uchwała nie wymagała merytorycznego 

wykonania 

OR 

12 UCHWAŁA NR L/379/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 23 

lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 

Preliminarza wydatków do Miejskiego Programu Profilaktyki, 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii w 2017 roku 

sprawy społeczne uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 

opublikowano w BIP Urzędu 

uchwała nie wymagała merytorycznego 

wykonania 

OR 

13 UCHWAŁA NR L/380/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 23 

lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rocznego programu 

współpracy Gminy Miejskiej Hrubieszów z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017 

współpraca i działalność na 

rzecz organizacji 

pozarządowych 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 

opublikowano w BIP Urzędu 

uchwała nie wymagała merytorycznego 

wykonania 

OR 

14 UCHWAŁA NR L/381/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 23 
lutego 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania 

członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Miejskiej 

Hrubieszów oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

sprawy społeczne uchwałę przesłano do organu 
nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 

opublikowano w BIP Urzędu, 

skierowano do publikacji w  Dz. Urz. 
Woj. Lubelskiego - 12  marca 2018 

r. uchwała została opublikowana pod 

poz. 1063 

uchwała została przekazana do MOPS-u celem 
stosowania 

MOPS 
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Lp. Numer, data i tytuł uchwały Przedmiot Wykonanie formalne Wykonanie merytoryczne Kom. odp. 

15 UCHWAŁA NR L/382/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 23 
lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Hrubieszowie. 

prawo i administracja  uchwałę przesłano do organu 
nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 

opublikowano w BIP Urzędu, 

skierowano do publikacji w  Dz. Urz. 
Woj. Lubelskiego - 12  marca 2018 

r. uchwała została opublikowana pod 

poz. 1064 

uchwała została przekazana do MOPS-u celem 
stosowania 

OR 

16 UCHWAŁA NR LI/383/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 8 

marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na 

lata 2018-2021” 

zbiorowe zaopatrzenie 

w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 
opublikowano w BIP Urzędu 

uchwała przekazana do realizacji do PGKiM; 

uchwała została zmieniona uchwałą NR 
LIII/400/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.; 

więcej informacji w części tekstowej Raportu 

PGKiM Sp. 

z o.o. 

17 UCHWAŁA NR LII/384/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

28 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok 

finanse i budżet uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 
opublikowano w BIP Urzędu 

*1) FB 

18 UCHWAŁA NR LII/385/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

28 marca 2018 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej 

na lata 2018 - 2025. 

finanse i budżet uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 

opublikowano w BIP Urzędu 

*2) FB 

19 UCHWAŁA NR LII/386/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

28 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Hrubieszowskiemu. 

finanse i budżet uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 

opublikowano w BIP Urzędu 

uchwała zmieniona uchwałą Nr  LVI/421/2018 

Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 13 

lipca 2018 r. i uchwałą Nr  LVII/428/2018 
Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 8 

sierpnia 2018 r.; uchwała została wykonana; 

udzielono dotacji Powiatowi 
Hrubieszowskiemu w kwocie 196 001,15 zł na 

budowę chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. 

Grabowieckiej, remont ul. Ludnej (na odcinku 
od ul. Targowej do ul. Gęsiej) i ul. Szewskiej 

oraz ul. Ciesielczuka; zadanie zostało 

zrealizowane, a dotacja rozliczona 

FB/GMK 

20 UCHWAŁA NR LII/387/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 
28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miejskiej Hrubieszów na 

okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych 

wybieranych w każdym okręgu. 

prawo i administracja  uchwałę przesłano do organu 
nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 

podano do publicznej wiadomości 

(publikacja w BIP i na tablicach 
ogłoszeń w UM i na terenie Miasta), 

skierowano do publikacji w  Dz. Urz. 

Woj. Lubelskiego - 8 maja 2018 r. 
uchwała została opublikowana pod 

poz. 2229 

uchwałę przekazano Komisarzowi 
Wyborczemu w Zamościu 

OR 
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Lp. Numer, data i tytuł uchwały Przedmiot Wykonanie formalne Wykonanie merytoryczne Kom. odp. 

21 UCHWAŁA NR LII/388/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 
28 marca 2018 r, w sprawie podziału Gminy Miejskiej Hrubieszów na 

stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib 

obwodowych komisji wyborczych. 

prawo i administracja  uchwałę przesłano do organu 
nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 

podano do publicznej wiadomości  

(publikacja w BIP i na tablicach 
ogłoszeń w UM i na terenie Miasta), 

skierowano do publikacji w  Dz. Urz. 

Woj. Lubelskiego - 8 maja 2018 r. 
uchwała została opublikowana pod 

poz. 2229. 

uchwałę przekazano Komisarzowi 
Wyborczemu w Zamościu 

OR 

22 UCHWAŁA NR LII/389/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

28 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania z działalności Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie za 2017 rok oraz 

przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej. 

pomoc społeczna uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 

opublikowano w BIP Urzędu 

uchwała nie wymagała merytorycznego 

wykonania 

MOPS 

23 UCHWAŁA NR LII/390/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

28 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2017 

wspieranie rodziny i system 

pieczy zastępczej 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 
opublikowano w BIP Urzędu 

uchwała nie wymagała merytorycznego 

wykonania 

MOPS 

24 UCHWAŁA NR LII/39l/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 28 

marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji 

dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 

finanse i budżet uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 

opublikowano w BIP Urzędu, 

skierowano do publikacji w  Dz. Urz. 

Woj. Lubelskiego - 19 kwietnia 2018 

r. uchwała została opublikowana pod 
poz. 1851. 

uchwałę przekazano do merytorycznego 

Wydziału celem stosowania 

FB 

25 UCHWAŁA NR LII/392/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta 
Hrubieszowa w 2018 roku 

opieka nad zwierzętami uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 

opublikowano w BIP Urzędu, 
skierowano do publikacji w  Dz. Urz. 

Woj. Lubelskiego - 19 kwietnia 2018 

r. uchwała została opublikowana pod 
poz. 1668. 

uchwała została wykonana; więcej informacji 

w części tekstowej Raportu 

GMK 

26 UCHWAŁA NR LII/393/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

28 marca 2018 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody. 

ochrona przyrody uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 

opublikowano w BIP Urzędu, 

skierowano do publikacji w  Dz. Urz. 
Woj. Lubelskiego - 12 kwietnia 2018 

r. uchwała została opublikowana pod 

poz. 1669 

uchwała nie wymagała merytorycznego 

wykonania 

GMK 



Raport o stanie Gminy Miejskiej Hrubieszów za 2018 rok   54 
 

Lp. Numer, data i tytuł uchwały Przedmiot Wykonanie formalne Wykonanie merytoryczne Kom. odp. 

27 UCHWAŁA NR LII/394/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 
28 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu 

Zamość 

finanse i budżet uchwałę przesłano do organu 
nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 

opublikowano w BIP Urzędu 

uchwała została zrealizowana; Burmistrz 
Miasta podpisał z Prezydentem Miasta Zamość 

umowę o udzielenie pomocy; przekazana 

dotacja w kwocie 1200 zł (na 
współfinansowanie kosztów funkcjonowania 

Schroniska) została rozliczona 

GMK 

28 UCHWAŁA NR LII/395/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

28 marca 2018 r. w sprawie udzielenia zgody Burmistrzowi Miasta 
Hrubieszowa na sprzedaż nieruchomości gruntowych. 

sprawy majątkowe gminy uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 
opublikowano w BIP Urzędu 

uchwała w trakcie realizacji - prowadzone są 

czynności zmierzające do zbycia 
nieruchomości w drodze przetargu 

ograniczonego 

AG 

29 UCHWAŁA NR LII/396/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

28 marca 2018 r. w sprawie udzielenia zgody Burmistrzowi Miasta 
Hrubieszowa na sprzedaż lokalu handlowo-usługowego z jednoczesnym 

oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie. 

sprawy majątkowe gminy uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 
opublikowano w BIP Urzędu 

uchwała zrealizowana  - zawarto notarialną 

umowę sprzedaży nieruchomości 

AG 

30 UCHWAŁA NR LII/397/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

28 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu do 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 
w Hrubieszowie. 

finanse i budżet uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 

opublikowano w BIP Urzędu 

uchwała została wykonana przez Burmistrza; 

wniesiono aport o łącznej wartości 880 tys. zł 

obejmujący prawo własności składników 
majątkowych wybudowanych w ramach 

zadania "Mój Rynek" 

FB 
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31 UCHWAŁA NR LIII/398/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 
23 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Hrubieszowskiemu 

finanse i budżet uchwałę przesłano do organu 
nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 

opublikowano w BIP Urzędu 

uchwała zmieniona uchwałą Nr  LVI/422/2018 
Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 13 

lipca 2018 r.; uchwała została zrealizowana; 

Burmistrz Miasta podpisał z Zarządem 
Powiatu Hrubieszowskiego umowę o 

udzielenie pomocy w kwocie 72 266,50 zł na 

remont ul. Grunwaldzkiej i ul. Matejki; 
zadanie zostało zrealizowane, a dotacja 

rozliczona 

FB/ GMK 

32 UCHWAŁA NR LIII/399/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018 

finanse i budżet uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 
opublikowano w BIP Urzędu 

*1) FB 

33 UCHWAŁA NR LIII/400/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany „Wieloletniego planu rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-

2021" 

zbiorowe zaopatrzenie 

w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 
opublikowano w BIP Urzędu 

informacja w wierszu lp. 16 PGKiM Sp. 

z o.o. 

34 UCHWAŁA NR LIII/401/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

23 kwietnia 2018 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej 

Gminy Miejskiej Hrubieszów za 2017 rok. 

pomoc społeczna uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 

opublikowano w BIP Urzędu 

uchwała nie wymagała merytorycznego 

wykonania 

MOPS 

35  UCHWAŁA NR LIV/402/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

30 maja 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta Hrubieszowa 
z wykonania budżetu za 2017 rok. 

finanse i budżet uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 

opublikowano w BIP Urzędu 

uchwała nie wymagała merytorycznego 

wykonania 

FB 

36 UCHWAŁA NR LIV/403/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 
30 maja 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta 

z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. 

finanse i budżet uchwałę przesłano do organu 
nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 

opublikowano w BIP Urzędu 

uchwała nie wymagała merytorycznego 
wykonania 

FB 
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37 UCHWAŁA NR LIV/404/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 
30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018. 

finanse i budżet uchwałę przesłano do organu 
nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 

opublikowano w BIP Urzędu 

*1) FB 

38 UCHWAŁA NR LIV/405/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

30 maja 2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej. 

finanse i budżet uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 
opublikowano w BIP Urzędu 

*2) FB 

39 UCHWAŁA NR LIV/406/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

30 maja 2018 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki pn. 
Agencja Rozwoju „Gotania” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Hrubieszowie. 

sprawy majątkowe gminy uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 
opublikowano w BIP Urzędu 

uchwala w trakcie realizacji; prowadzone są 

czynności związane z rozwiązaniem spółki 

RP 

40 UCHWAŁA NR LIV/407/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

30 maja 2018 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie realizowanego 
w Gminie Miejskiej Hrubieszów w latach 2018-2020. 

sprawy społeczne uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 

opublikowano w BIP Urzędu 

uchwałę przekazano do MOPS celem 

stosowania; więcej informacji w części 

tekstowej Raportu 

MOPS 

41 UCHWAŁA NR LIV/408/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

30 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa - ul. Wesoła 

planowanie przestrzenne uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 

podano do publicznej wiadomości 
(publikacja w BIP i na stronie 

internetowej Miasta), skierowano do 

publikacji w  Dz. Urz. Woj. 

Lubelskiego - 26 czerwca 2018 r. 

uchwała została opublikowana pod 

poz. 3055 

uchwałę przekazano do merytorycznego 

Wydziału celem stosowania 

AG 

42 UCHWAŁA NR LIV/409/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

30 maja 2018 r. w sprawie udzielenia zgody Burmistrzowi Miasta 

Hrubieszowa na sprzedaż nieruchomości gruntowej. 

sprawy majątkowe gminy uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 

opublikowano w BIP Urzędu 

uchwała zrealizowana  - zawarto notarialną 

umowę sprzedaży nieruchomości 

AG 

43 UCHWAŁA NR LIV/410/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 
30 maja 2018 r. w sprawie udzielenia zgody Burmistrzowi Miasta 

Hrubieszowa na sprzedaż nieruchomości gruntowej. 

sprawy majątkowe gminy uchwałę przesłano do organu 
nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 

opublikowano w BIP Urzędu 

uchwała w trakcie realizacji - prowadzone są 
czynności zmierzające do zbycia 

nieruchomości w drodze bezprzetargowej 

AG 

44 UCHWAŁA NR LIV/411/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 
30 maja 2018 r. w sprawie udzielenia zgody Burmistrzowi Miasta 

Hrubieszowa na sprzedaż nieruchomości gruntowych. 

sprawy majątkowe gminy uchwałę przesłano do organu 
nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 

opublikowano w BIP Urzędu 

uchwała zrealizowana  - zawarto notarialną 
umowę sprzedaży nieruchomości 

AG 
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45  UCHWAŁA NR LIV/412/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 
30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych 

umów dzierżawy. 

sprawy majątkowe gminy uchwałę przesłano do organu 
nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 

opublikowano w BIP Urzędu 

uchwała zrealizowana  - zawarto kolejne 
umowy dzierżawy na okres 3 lat 

AG 

46 UCHWAŁA NR LV/413/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

22 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu pracy Rady Miejskiej 
w Hrubieszowie na 2018 rok. 

prawo i administracja  uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 
opublikowano w BIP Urzędu 

uchwała wykonana przez Przewodniczącego 

Rady Miejskiej 

OR 

47 UCHWAŁA NR LV/414/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

22 czerwca 2018 r. w sprawie dopłaty dla wszystkich odbiorców usług -
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

zbiorowe zaopatrzenie 

w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 
opublikowano w BIP Urzędu 

uchwałę przekazano do PGKiM celem 

stosowania 

PGKiM Sp. 

z o.o. 

48 UCHWAŁA NR LV/415/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

22 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza. 

prawo i administracja  uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 

opublikowano w BIP Urzędu 

uchwała została wykonana przez 

Przewodniczącego Rady Miejskiej 

OR 

49 UCHWAŁA Nr LVI/416/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

13 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018 

finanse i budżet uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 

opublikowano w BIP Urzędu 

*1) FB 

50 UCHWAŁA Nr LVI/417/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 
13 lipca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, 

którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom 

niewymienionym w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - 

Karta Nauczyciela, zatrudnionym w przedszkolach i szkołach 
prowadzonych przez Gminę Miejską Hrubieszów. 

oświata uchwałę przesłano do organu 
nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 

opublikowano w BIP Urzędu, 

skierowano do publikacji w  Dz. Urz. 
Woj. Lubelskiego - 2 sierpnia 2018 r. 

uchwała została opublikowana pod 

poz. 3622 

uchwałę przekazano do dyrektorów miejskich 
szkół i przedszkoli celem stosowania 

OKS 

51 UCHWAŁA Nr LVI/418/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 
13 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny 

w Gminie Miejskiej Hrubieszów na lata 2018-2020 

wspieranie rodziny i system 
pieczy zastępczej 

uchwałę przesłano do organu 
nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 

opublikowano w BIP Urzędu 

uchwałę przekazano do MOPS celem 
stosowania; więcej informacji w części 

tekstowej Raportu 

MOPS 
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52 UCHWAŁA Nr LVI/419/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 
13 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających 

tymczasowego schronienia osobom bezdomnym 

pomoc społeczna uchwałę przesłano do organu 
nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 

opublikowano w BIP Urzędu, 

skierowano do publikacji w  Dz. Urz. 
Woj. Lubelskiego - 9 sierpnia 2018 r. 

uchwała została opublikowana pod 

poz. 3720 

uchwałę przekazano do MOPS celem 
stosowania; więcej informacji w części 

tekstowej Raportu 

MOPS 

53  Uchwała Nr LVI/420/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 13 

lipca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi 
Hrubieszowskiemu. 

finanse i budżet uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 
opublikowano w BIP Urzędu 

uchwała została zrealizowana; Burmistrz 

Miasta podpisał z Zarządem Powiatu 
Hrubieszowskiego umowę o udzielenie 

pomocy w kwocie 50 tys. zł na remont ul. 

Grunwaldzkiej i ul. Matejki; zadanie zostało 
zrealizowane, a dotacja rozliczona 

FB/ GMK 

54 UCHWAŁA Nr LVI/421/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

13 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Hrubieszowskiemu 

finanse i budżet uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 
opublikowano w BIP Urzędu 

informacja w wierszu lp. 19 FB/ GMK 

55 UCHWAŁA Nr LVI/422/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

13 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Hrubieszowskiemu 

finanse i budżet uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 

opublikowano w BIP Urzędu 

informacja w wierszu lp. 31 FB/ GMK 

56 UCHWAŁA Nr LVI/423/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

13 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc 
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy 

Miejskiej Hrubieszów 

sprawy społeczne uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 

opublikowano w BIP Urzędu, 
skierowano do publikacji w  Dz. Urz. 

Woj. Lubelskiego - 2 sierpnia 2018 r. 

uchwała została opublikowana pod 
poz. 3623 

uchwałę przekazano do merytorycznego 

Wydziału celem stosowania 

OR 

57 UCHWAŁA Nr LVI/424/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

13 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych 

umów dzierżawy 

sprawy majątkowe gminy uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 

opublikowano w BIP Urzędu 

uchwała zrealizowana  - zawarto kolejne 

umowy dzierżawy na okres 3 lat 

AG 
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58 UCHWAŁA Nr LVI/425/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 
13 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia zgody Burmistrzowi Miasta 

Hrubieszowa na sprzedaż nieruchomości gruntowej 

sprawy majątkowe gminy uchwałę przesłano do organu 
nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 

opublikowano w BIP Urzędu 

uchwała zrealizowana  - zawarto notarialną 
umowę sprzedaży nieruchomości 

AG 

59 UCHWAŁA Nr LVII/426/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018 

finanse i budżet uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 
opublikowano w BIP Urzędu 

*1) FB 

60 UCHWAŁA Nr LVII/427/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

8 sierpnia 2018 r. w spranie zmian w wieloletniej prognozie finansowej 

finanse i budżet uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 

opublikowano w BIP Urzędu 

*2) FB 

61 UCHWAŁA Nr LVII/428/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

8 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Hrubieszowskiemu 

finanse i budżet uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 

opublikowano w BIP Urzędu 

informacja w wierszu lp. 19 FB 

62 UCHWAŁA Nr LVII/429/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

8 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów 

zbiorowe zaopatrzenie 

w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 

opublikowano w BIP Urzędu 

uchwałę przekazano do Wód Polskich w celu 

zaopiniowania; w okresie sprawozdawczym 

nie otrzymano opinii 

PGKiM Sp. 

z o.o. 

63 UCHWAŁA Nr LVIII/430/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 
14 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok 

finanse i budżet uchwałę przesłano do organu 
nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 

opublikowano w BIP Urzędu 

*1) FB 

64 UCHWAŁA Nr LVIII/431/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 
14 września 2018 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 

finansowej 

finanse i budżet uchwałę przesłano do organu 
nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 

opublikowano w BIP Urzędu 

*2) FB 

65 UCHWAŁA Nr LVIII/432/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

14 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów 
glosowania 

prawo i administracja  uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 
podano do publicznej wiadomości  

(publikacja w BIP i na tablicach 

ogłoszeń w UM i na terenie Miasta), 
skierowano do publikacji w  Dz. Urz. 

Woj. Lubelskiego - 17 września 

2018 r. uchwała została 
opublikowana pod poz. 4129 

uchwałę przekazano Komisarzowi 

Wyborczemu w Zamościu.  

OR 

66 UCHWAŁA Nr LIX/433/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok 

finanse i budżet uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 
opublikowano w BIP Urzędu 

*1) FB 
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67 UCHWAŁA Nr LIX/434/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 
28 września 2018 r. w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na 

działalność Centrum Integracji Społecznej w Mienianach w 2018 r. 

sprawy społeczne uchwałę przesłano do organu 
nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 

opublikowano w BIP Urzędu 

uchwałę przekazano do MOPS celem 
stosowania 

OR 

68 UCHWAŁA Nr LIX/435/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

28 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Miasta 
Hrubieszowa na wydzierżawienie, na okres 5 lat, nieruchomości 

gruntowej zabudowanej i odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy. 

sprawy majątkowe gminy uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 
opublikowano w BIP Urzędu 

uchwała zrealizowana  - zawarto umowę 

dzierżawy na okres 5 lat 

AG 

69 UCHWAŁA Nr LIX/436/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

28 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Miasta 

Hrubieszowa na sprzedaż nieruchomości gruntowej. 

sprawy majątkowe gminy uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 

opublikowano w BIP Urzędu 

w trakcie realizacji - prowadzone są czynności 

zmierzające do zbycia nieruchomości w drodze 

przetargu ograniczonego 

AG 

70  Uchwała Nr LX/437/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 31 
października 2018 r. w sprawie uchwalenie Statutu Gminy Miejskiej 

Hrubieszów. 

prawo i administracja  uchwałę przesłano do organu 
nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 

opublikowano w BIP Urzędu, 

skierowano do publikacji w  Dz. Urz. 
Woj. Lubelskiego - 28 listopada 

2018 r. uchwała została 

opublikowana pod poz. 5504 

uchwała częściowo uchylona 
Rozstrzygnięciem Nadzorczym Nr PN-

II.4131.321.2018 Wojewody Lubelskiego 

z dnia 4 grudnia 2018 r. (D. Urz. Woj. 
Lubelskiego z 2018 r. poz. 5683); uchwała 

przekazana do Wydziałów UM i jednostek 

celem stosowania 

OR 

71  Uchwała Nr LX/438/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 31 

października 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Hrubieszowskiemu. 

finanse i budżet uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 
opublikowano w BIP Urzędu 

uchwała została zrealizowana; Burmistrz 

Miasta podpisał z Zarządem Powiatu 
Hrubieszowskiego umowę o udzielenie 

pomocy w kwocie 10 000 zł na zakup kamery 

termowizyjnej z przeznaczeniem dla KPPSP; 
zadanie zostało zrealizowane, a dotacja 

rozliczona 

FB/WCK 

72  Uchwała Nr LX/439/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 31 

października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok 

finanse i budżet uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 

opublikowano w BIP Urzędu 

*1) FB 
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73  Uchwała Nr LX/440/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 31 
października 2018 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 

finansowej. 

finanse i budżet uchwałę przesłano do organu 
nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 

opublikowano w BIP Urzędu 

*2) FB 

74  UCHWAŁA NR LX/441/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

31 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na emisję serii 
obligacji komunalnych. 

finanse i budżet uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 
opublikowano w BIP Urzędu 

uchwała została zrealizowana; 

przeprowadzano emisję obligacji na kwotę 5 
mln 

FB 

75 UCHWAŁA Nr LX/442/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 31 

października 2018 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz 

określenia zasad ich zbycia 

finanse i budżet uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 

opublikowano w BIP Urzędu 

uchwała została zrealizowana; 

przeprowadzano emisję obligacji na kwotę 0,5 

mln 

FB 

76 UCHWAŁA Nr LX/443/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 31 

października 2018 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek 

podatku od środków transportowych. 

podatki uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 

opublikowano w BIP Urzędu, 
skierowano do publikacji w  Dz. Urz. 

Woj. Lubelskiego - 8 listopada 2018 

r. uchwała została opublikowana pod 
poz. 4991 

uchwałę przekazano do merytorycznego 

Wydziału celem stosowania 

FB 

77 UCHWAŁA Nr LX/444/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 31 

października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Hrubieszowa na rok 

2019. 

podatki uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 

opublikowano w BIP Urzędu, 

skierowano do publikacji w  Dz. Urz. 

Woj. Lubelskiego - 9 listopada 2018 

r. uchwała została opublikowana pod 
poz. 4992. 

uchwałę przekazano do merytorycznego 

Wydziału celem stosowania 

FB 

78 UCHWAŁA Nr LX/445/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 31 
października 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 

przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 r. 

podatki uchwałę przesłano do organu 
nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 

opublikowano w BIP Urzędu, 

skierowano do publikacji w  Dz. Urz. 
Woj. Lubelskiego - 10 listopada 

2018 r. uchwała została 

opublikowana pod poz. 4993 

uchwałę przekazano do merytorycznego 
Wydziału celem stosowania 

FB 

79 UCHWAŁA Nr LX/446/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 31 

października 2018 r. zmieniająca uchwalę w sprawie Miejskiego 

programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych 

i przeciwdziałania narkomanii na rok 2018 

sprawy społeczne uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 

opublikowano w BIP Urzędu 

uchwałę przekazano do merytorycznego 

Wydziału celem stosowania 

OR 
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Lp. Numer, data i tytuł uchwały Przedmiot Wykonanie formalne Wykonanie merytoryczne Kom. odp. 

80  Uchwała Nr LX/447/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 31 
października 2018 r. w sprawie przystąpienia przez Gminę Miejską 

Hrubieszów do projektu partnerskiego pod nazwą „Poprawa 

efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej 
Starostwa Powiatowego i Gminy Miejskiej Hrubieszów". 

finanse i budżet uchwałę przesłano do organu 
nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 

opublikowano w BIP Urzędu 

uchwała została zrealizowana;  Burmistrz 
Miasta podpisał z Zarządem Powiatu 

Hrubieszowskiego umowę o współpracy; 

uchwała o zabezpieczeniu środków 
finansowych dla zadania została podjęta 

w 2019 r. (uchwała Nr V/24/2019 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 26 lutego 
2019 r.) 

FB 

81  Uchwała Nr LXI/448/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 9 

listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 roku. 

finanse i budżet uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 
opublikowano w BIP Urzędu 

*1) FB 

82  Uchwała Nr LXI/449/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 9 

listopada 2018 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej. 

finanse i budżet uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 
opublikowano w BIP Urzędu 

*2) FB 

83 UCHWAŁA Nr LXI/450/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 9 

listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy 

Gminy Miejskiej Hrubieszów z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

rok 2019. 

współpraca i działalność na 

rzecz organizacji 

pozarządowych 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 

opublikowano w BIP Urzędu, 

skierowano do publikacji w  Dz. Urz. 

Woj. Lubelskiego - 7 grudnia 2018 r. 

uchwała została opublikowana pod 
poz. 5847 

uchwała realizowana w 2019 r. OR 

84 UCHWAŁA Nr LXI/451/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 9 

listopada 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta 

Hrubieszowa. 

nazwy ulic i placów 

będących drogami 

publicznymi, a także 
wznoszenia pomników 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 

opublikowano w BIP Urzędu, 
skierowano do publikacji w  Dz. Urz. 

Woj. Lubelskiego - 7 grudnia 2018 r. 

uchwała została opublikowana pod 
poz. 5813 

uchwała została wykonana; rondo oznaczono 

nazwą nadaną jej przez radę miejską 

MSD 

85  Uchwała Nr I/1/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 21 
listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej 

w Hrubieszowie. 

prawo i administracja  uchwałę przesłano do organu 
nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 

opublikowano w BIP Urzędu 

uchwała została wykonana OR 
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Lp. Numer, data i tytuł uchwały Przedmiot Wykonanie formalne Wykonanie merytoryczne Kom. odp. 

86 UCHWAŁA Nr I/2/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 21 
listopada 2018 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie. 

prawo i administracja  uchwałę przesłano do organu 
nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 

opublikowano w BIP Urzędu 

uchwała została wykonana OR 

87 UCHWAŁA Nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 

listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 

prawo i administracja  uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 
opublikowano w BIP Urzędu 

uchwała została zrealizowana; Komisja 

rozpoczęła pracę.  

OR 

88 UCHWAŁA Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 

listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków 

i Petycji 

prawo i administracja  uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 

opublikowano w BIP Urzędu 

uchwała została zrealizowana; Komisja 

rozpoczęła pracę 

OR 

89 UCHWAŁA Nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 

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

i Administracji. 

prawo i administracja  uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 

opublikowano w BIP Urzędu 

uchwała została zrealizowana; Komisja 

rozpoczęła pracę 

OR 

90 UCHWAŁA 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. 

prawo i administracja  uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 

opublikowano w BIP Urzędu 

uchwała została zrealizowana; Komisja 

rozpoczęła pracę 

OR 

91 UCHWAŁA Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 
listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu, Rozwoju 

i Promocji Miasta 

prawo i administracja  uchwałę przesłano do organu 
nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 

opublikowano w BIP Urzędu 

uchwała została zrealizowana; Komisja 
rozpoczęła pracę 

OR 

92 UCHWAŁA Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 
listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza 

prawo i administracja  uchwałę przesłano do organu 
nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 

opublikowano w BIP Urzędu 

uchwała została wykonana przez 
Przewodniczącego Rady Miejskiej 

OR 

93 UCHWAŁA Nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 

listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 
uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie 

świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad 

zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku albo 
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób 

objętych programem wspierania finansowego gmin w zakresie 

dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 

pomoc społeczna uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 
opublikowano w BIP Urzędu, 

skierowano do publikacji w  Dz. Urz. 

Woj. Lubelskiego - 21 grudnia 2018 
r. uchwała została opublikowana pod 

poz. 6327 

uchwała została przekazana do MOPS-u celem 

stosowania 

MOPS 
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94 UCHWAŁA Nr III/10/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 28 
grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 

2019-2028 

finanse i budżet uchwałę przesłano do organu 
nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 

opublikowano w BIP Urzędu 

uchwała realizowana od 2019 r. FB 

95 UCHWAŁA Nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 28 

grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 

finanse i budżet uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 
opublikowano w BIP Urzędu 

uchwała realizowana w 2019 r. FB 

96 UCHWAŁA Nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 28 

grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających 
z upływem roku budżetowego 2018 oraz planu finansowego tych 

wydatków. 

finanse i budżet uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 
opublikowano w BIP Urzędu 

uchwała zrealizowana w 2019 r. FB 

97 UCHWAŁA Nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 28 

grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok. 

finanse i budżet uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 

opublikowano w BIP Urzędu 

*1) FB 

98 UCHWAŁA Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 28 

grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej 

Rady Miejskiej na 2019 rok. 

prawo i administracja  uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 

opublikowano w BIP Urzędu 

uchwała została wykonana przez 

Przewodniczącego Rady Miejskiej 

OR 

99 UCHWAŁA Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 28 
grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady 

Miejskiej na rok 2019. 

prawo i administracja  uchwałę przesłano do organu 
nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 

opublikowano w BIP Urzędu 

uchwała została wykonana przez 
Przewodniczącego Rady Miejskiej 

OR 

100 UCHWAŁA Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 28 
grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na 

działalność Centrum Integracji Społecznej w Mienianach w 2019 r. 

sprawy społeczne uchwałę przesłano do organu 
nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 

opublikowano w BIP Urzędu 

uchwała realizowana w 2019 r. MOPS 

101 UCHWAŁA Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 28 

grudnia 2018 r. w sprawie Miejskiego programu profilaktyki, 
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii 

na rok 2019 

sprawy społeczne uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru uchwał, 
opublikowano w BIP Urzędu 

uchwała realizowana w 2019 r. OR 

*1) uchwała została wykonana; zmiany zostały przekazane do wydziałów i jednostek celem realizacji dochodów i wydatków zgodnie z wprowadzonymi zmianami oraz naniesione do programów użytkowych 

celem uaktualnienia planu dochodów i wydatków budżetu miasta 

*2) wydziały i jednostki zostały poinformowane o podjęciu uchwały i przyjęły do stosowania aktualizację wpf 
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Rozdział 18. ZARZĄDZANIE MIASTEM 

18.1. Rada Miejska w Hrubieszowie. 

W 2018 r. działała Rada Miejska VII kadencji (2014-2018), która od stycznia do listopada 2018 r. odbyła 

11 sesji. Po wyborach samorządowych, w listopadzie 2018 r. działalność rozpoczęła Rada Miejska VIII kadencji 

(2018-2023), która do końca roku odbyła 3 sesje.  

 

Skład osobowy Rady Miejskiej w Hrubieszowie w 2018 roku przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 37. Skład Rady Miejskiej w 2018 r. 

Skład Rady Miejskiej w Hrubieszowie w 2018 roku 

kadencja 2014-2018 kadencja 2018-2023 

Świstowska Anna – Przewodniczący Rady Miejskiej Naja Anna - Przewodniczący Rady Miejskiej  

Temporowicz Grażyna – Wiceprzewodniczący  Danilczuk Artur - Wiceprzewodniczący  

Antoniuk Tomasz - Wiceprzewodniczący  Kryszczuk Leszek Piotr -  Wiceprzewodniczący 

Bańka Wiesław Bańka Wiesław 

Bojarczuk Józef Bojarczuk Józef 

Cisło Marian Cisło Marian 

Kowalska Danuta Guz Andrzej 

Kuczewska Joanna Kowalska Danuta 

Lebiedowicz Zbigniew Lebiedowicz Zbigniew 

Pietrusiewicz Wioletta Nowak Czesława 

Serafin Andrzej Tarnawski Leszek 

Sołtysiak Wojciech Szulakiewicz Jan 

Tarnawski Leszek Świstowska Iwona 

Wiech Ryszard Wiech Ryszard 

Wiśniewski Ryszard Wierzchowska Barbara 

18.2. Burmistrza Miasta Hrubieszowa. 

Po jesiennych wyborach samorządowych dokonała się zmiana osoby pełniącej funkcję Burmistrza Miasta 

Hrubieszowa.  

 

Zmiany przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 38. Burmistrz Miasta Hrubieszowa w 2018 r. 

Burmistrz Miasta Hrubieszowa w 2018 roku 

kadencja 2014-2018 kadencja 2018-2023 

Tomasz Zając Marta Majewska  

18.3. Urząd Miasta Hrubieszów. 

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy urzędu miasta. 

 

Strukturę organizacyjną Urzędu Miasta Hrubieszów według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawia 

poniższa tabela. 

 

Tabela 39. Komórki organizacyjne i struktura zatrudnienia w Urzędzie Miasta Hrubieszów na 31 grudnia 2018 r. 

Komórki organizacyjne Urzędu Miasta Hrubieszów  

(na 31.12.2018 r.) 

Wymiar 

etatów 

Liczba 

osób 

BURMISTRZ MIASTA 1 1 

Zastępca Burmistrza Miasta 1 1 

Sekretarz Miasta vacat vacat 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY i SPRAW SPOŁECZNYCH (OR)   

Naczelnik Wydziału - Pełnomocnik ds. informacji niejawnych 1 1 
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Komórki organizacyjne Urzędu Miasta Hrubieszów  

(na 31.12.2018 r.) 

Wymiar 

etatów 

Liczba 

osób 

Stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu 1 1 

Stanowisko pracy do spraw gospodarczych, bhp, zdrowia, profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii - Zastępca Naczelnika 

1 1 

Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw obsługi informatycznej Urzędu 2 2 

Stanowisko pracy ds. obsługi Rady Miejskiej i jednostek pomocniczych 1 1 

Stanowisko pracy - kierowca 1 1 

Stanowisko pracy - sprzątaczka 1 1 

Stanowisko pracy - robotnik gospodarczy 1 1 

WYDZIAŁ FINANSOWO – BUDŻETOWY (FB)   

Skarbnik Miasta 1 1 

Zastępca Głównego Księgowego 1 1 

Stanowisko pracy do spraw obsługi kasy Urzędu Miasta 1 1 

Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw księgowości budżetowej  4 4 

Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw księgowości podatkowej 2 2 

Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw wymiaru i podatków 2 2 

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, GEODEZJI i GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI (AG)   

Naczelnik Wydziału 1 1 

Zastępca Naczelnika Wydziału 1 1 

Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw architektury i planowania przestrzennego 2 2 

Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw geodezji, gospodarki nieruchomościami i mieniem 

komunalnym 

2 2 

WYDZIAŁ GOSPODARKI MIENIEM KOMUNALNYM i OCHRONY ŚRODOWISKA 

(GMK) 

  

Naczelnik Wydziału 1 1 

Zastępca Naczelnika Wydziału vacat vacat 

Stanowisko do spraw ochrony środowiska i rolnictwa 1 1 

Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw realizacji inwestycji oraz gospodarki mieniem 

komunalnym 

3 3 

Stanowisko pracy do spraw gospodarki mieszkaniowej 1 1 

Stanowisko pracy do spraw realizacji opłat za odpady komunalne i gospodarowania odpadami 

komunalnymi 

1 1 

Pomoc administracyjna 1 1 

WYDZIAŁ PROMOCJI i ROZWOJU GOSPODARCZEGO (PRG)   

Naczelnik Wydziału 1 1 

Stanowisko pracy do spraw handlu i działalności gospodarczej 1 1 

Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw promocji i rozwoju gospodarczego 3 3 

Stanowisko pracy do spraw rewitalizacji 1 1 

WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY i SPORTU (OKS)   

Naczelnik Wydziału 1 1 

Stanowisko pracy do spraw kultury i oświaty 1 1 

Stanowisko pracy do spraw sportu i stypendiów socjalnych 1 1 

URZĄD STANU CYWILNEGO i SPRAW OBYWATELSKICH (USCiSO)   

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 1 1 

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 1 1 

Stanowisko pracy do spraw ewidencji ludności 1 1 

Stanowisko pracy do spraw dowodów osobistych 1 1 

Stanowisko pracy do spraw cywilnych 1 1 

STRAŻ MIEJSKA (SM)   
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Komórki organizacyjne Urzędu Miasta Hrubieszów  

(na 31.12.2018 r.) 

Wymiar 

etatów 

Liczba 

osób 

Komendant Straży Miejskiej 1 1 

Wieloosobowe stanowisko do spraw służby patrolowej i operacyjnej 4 4 

SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY   

Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi prawnej Urzędu - radca prawny (RP) 1 1 

Samodzielne stanowisko pracy do spraw wojskowych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego 

i tajnej kancelarii (WCK) 

1 1 

razem 57 57 

w tym na stanowiskach urzędniczych (kierowniczych urzędniczych) 53 53 

w tym na stanowiskach pomocniczych i obsługi 4 4 

18.4. Jednostki pomocnicze. 

W 2018 r. Miasto posiadało 11 jednostek pomocniczych (10 osiedli i 1 sołectwo). 

 

Tabela 40. Jednostki pomocnicze Gminy Miejskiej Hrubieszów według stanu na 31 grudnia 2018 r.  

Lp. Nazwa jednostki Teren działania 
Przewodniczący 

jednostki 

1 
Osiedle Nr 1 

„Pobereżany” 

Antonówka, Basaja „Rysia", Czerwonego Krzyża, Działkowa, 

Leśmiana, Łany, Michałówka, Pobereżańska,  

Podzamcze, Teresówka, Wspólna, Zamojska 

Bogdan Patkowski 

2 Osiedle Nr 2 „Polna” Adama Mickiewicza, Polna 
Antoniuk Tomasz 

Wojciech 

3 
Osiedle Nr 3 

„Podgórze” 

Ceglana, Dworcowa, Gródecka, Ignacego Krasickiego, 

Kolejowa, Łąkowa, Nowa, Tęczowa, Wyzwolenia 

Danilczuk Artur 

4 
Osiedle Nr 4 

„Śródmieście” 

Berka Joselewicza, Bolesława Prusa, 27 Wołyńskiej Dywizji 

Piechoty AK, Gęsia, Górna, Jatkowa, Kilińskiego, Kościelna, 

Kręta, Krucza, Ludna, Łazienna, mjr Henryka Dobrzańskiego 

„Hubala", Narutowicza, Partyzantów, Plac Staszica, Plac 

Wolności, Pogodna, Prosta, Rynek, St. Staszica, Szeroka, 

Szewska, Targowa, 3-go Maja, Wodna 

Szulakiewicz Jan 

5 Sołectwo „Sławęcin” 

Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Brzozowa, 

Ciesielczuka, Grabowiecka: od skrzyżowania z ulicą 

Uchańską i Grotthusów do „wąskotorówki", Grotthusów, 

Konopnickiej, Orzeszkowej, Sikorskiego, Słoneczna, 

Wiśniowa 

Bojarczuk Józef 

6 
Osiedle Nr 6 

„Żeromskiego" 

Chełmska, Chmielna, Cicha, Dwernickiego: Strona prawa od 

nr 1 do nr 175 - do ulicy Rubinowej i strona lewa od nr 2 do 

ulicy Władysława Jagiełły, Dziekanowska, Ogrodowa, 

Przemysłowa, Słowackiego, Wesoła, Żeromskiego 

Szczęk Zdzisław 

7 
Osiedle Nr 7 

„Jagiellońskie” 

Bartłomieja, Długosza, Dwernickiego: strona prawa od nr 179 

- od ulicy Rubinowej do końca, strona lewa od ulicy 

Władysława Jagiełły do końca, Grunwaldzka, Kmdr 

Krawczyka, Kochanowskiego, Kopernika, Kościuszki, Króla 

Zygmunta Augusta, Królowej Jadwigi, Litewska, Matejki, 

Reja, Rubinowa, Sobieskiego, Stanisława Wyspiańskiego, 

Unii Horodelskiej, Władysława Jagiełły 

Bańka Wiesław 

8 Osiedle Nr 8 „Kolejarz” Listopadowa - bloki wielorodzinne Nr 5, Nr 7, Nr 9, Nr 11 
Kowalska Danuta 

9 
Osiedle Nr 9 

„Piłsudskiego” 

Józefa Piłsudskiego, Listopadowa - wszystkie budynki 

jednorodzinne oraz bloki wielorodzinne Nr 15, Nr 17, 

Sokalska 

Poluch Zenon 

10 Osiedle Nr 10 „Zielone” 

Dębowa Grabowiecka: od „ wąskotorówki" do miejscowości 

Obrowiec, Jodłowa, Klonowa, Lipice, Lipowa, Nowe Osiedle, 

Świerkowa, Topolowa, Uchańska 

Letnianczyn Henryka 

11 
Osiedle Nr 

11 „Garnizon” 
Bloki przy ul. Dwernickiego i Żeromskiego 

Partyka Katarzyna 
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18.5. Jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Hrubieszów. 

Tabela 41. Jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Hrubieszów według stanu na 31 grudnia 2018 r.  

rodzaj nazwa jednostki 

placówki oświatowe Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie 

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hrubieszowie 

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Hrubieszowie 

Miejskie Przedszkole Nr 1 im. „Małego Księcia” w Hrubieszowie 

Miejskie Przedszkole Nr 2 w Hrubieszowie 

Miejskie Przedszkole Nr 3 w Hrubieszowie 

Miejskie Przedszkole Nr 5 w Hrubieszowie 

Centrum Obsługi Przedszkoli 

instytucje kultury Hrubieszowski Dom Kultury 

Miejska Biblioteka Publiczna 

instytucje pomocy 

społecznej 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

Środowiskowy Dom Samopomocy 

sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 

pozostałe jednostki 

budżetowe 

Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

Miejska Służba Drogowa 

Zakład Energetyki Cieplnej 
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Rozdział 19. ZAŁĄCZNIKI, SPISY TABEL 

19.1. Załączniki. 

1. Informacja nt. realizacji zadań z miejskiego kalendarza imprez za rok 2018 (rozpatrywana na VI sesji Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie w dniu 28 marca 2019 r.). 

2. Informacja z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz podejmowane działania zmierzające do 

poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta w roku 2018 (rozpatrywana na VI sesji Rady Miejskiej 

w Hrubieszowie w dniu 28 marca 2019 r.). 

3. Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania 

z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie za 2018 rok oraz przedstawienia 

potrzeb w zakresie pomocy społecznej. 

4. Uchwała nr VII/62/2019 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie oceny 

zasobów pomocy społecznej Gminy Miejskiej Hrubieszów za 2018 r. 

5. Uchwała Nr VII/61/2019 Rady Miejskiej Hrubieszów z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie sprawozdania 

z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2018. 

6. Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku. 

7. Uchwała nr VI/48/2019 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji Preliminarza wydatków do Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku. 

8. Uchwała nr V/31/2019 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Hrubieszów z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie za rok 2018. 
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