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Wstęp

Niniejszy dokument Raportu o stanie Miasta 

Hrubieszów za rok 2019, stanowi kompendium 

informacji odnoszących się do różnorodnych 

dziedzin, związanych z zadaniami 

wypełnianymi przez władze samorządu 

w ramach swoich kompetencji. Raport jest 

zatem źródłem wiedzy dla lokalnej 

społeczności, instytucji, firm, lokalnych liderów 

oraz przyszłych inwestorów w zakresie 

obecnych uwarunkowań Miasta Hrubieszów, 

jego rozwoju w poszczególnych obszarach życia 

społeczno-gospodarczego.  

Raport został sporządzony na mocy Ustawy 

z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych 

ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli 

w procesie wybierania, funkcjonowania 

i kontrolowania niektórych organów 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130) 

oraz w odniesieniu do zapisów Ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 713). Źródłem informacji i danych 

zebranych w Raporcie były informacje 

otrzymane z poszczególnych wydziałów 

merytorycznych Urzędu Miasta Hrubieszów 

i jednostek organizacyjnych podległych Miastu.  

Zawarte w Raporcie informacje podzielone 

zostały na sześć obszarów badawczych, wśród 

których znalazły się: finanse, mienie 

komunalne, realizacja polityk, programów 

i strategii, realizacja uchwał, współpraca 

z innymi instytucjami, istotne działania 

Burmistrza. Część analityczna dokumentu 

zawiera zebrane dane i informacje w ujęciu 

szczegółowym, w podziale na następujące 

dziedziny życia społeczno-gospodarczego: 

rozwój gospodarczy, edukacja i oświata, 

kultura, sport, turystyka, ochrona środowisko, 

Miasto Hrubieszów w rankingach.

 

Rysunek 1 Zestawienie najważniejszych analizowanych dziedzin życia społeczno-gospodarczego w Raporcie o stanie Miasta 

Hrubieszów za 2019 rok 

 
Źródło: opracowanie własne 
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DZIAŁ I. Informacje ogólne 

Ogólna charakterystyka Gminy Miejskiej Hrubieszów  

Miasto Hrubieszów to gmina miejska zlokalizowana w południowo - wschodniej części Polski, na skraju 

województwa lubelskiego, położone jest 18 km od przejścia granicznego z Ukrainą w Zosinie.  

Hrubieszów jest najdalej na wschód wysuniętym miastem Polski, leżącym w środku Kotliny 

Hrubieszowskiej (Wyżyna Wołyńska) w ramionach rzeki Huczwy, dopływu Bugu.  

Według przestrzennych kryteriów zaszeregowania ośrodków miejskich w sieci osadniczej 

województwa miastu przypisano funkcję ośrodka ponadlokalnego, skupiającego usługi publiczne  

i komercyjne o znaczeniu ponadlokalnym. Administracyjnie jest ośrodkiem powiatowym  

z wyodrębnioną gminą miejską.1 

 

Rysunek 2 Miasto Hrubieszów – mapa   

 

 

Miasto stanowi także jeden z ważniejszych ośrodków w tej części regionu. Na terenie Hrubieszowa 

zlokalizowane są liczne instytucje takie jak: organy administracyjne, jednostki służby zdrowia i opieki 

społecznej, obiekty szkolnictwa, kultury i sportu, świadczące usługi dla wszystkich mieszkańców 

powiatu hrubieszowskiego. W strefie oddziaływania miasta jako centrum powiatu znajduje się siedem 

 

 

1 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Hrubieszów 
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gmin tj. otaczająca miasto gmina Hrubieszów oraz Horodło, Trzeszczany, Uchanie, Werbkowice, 

Mircze, Dołhobyczów. Najbliższe miasta to: Tyszowce (ok. 30 km), Nowowołyńsk (ok. 39 km), Łaszczów 

(ok. 41 km), Zamość (ok. 52 km), Chełm (ok. 55 km) i Tomaszów Lubelski położony w odległości  

ok. 60 km.2 

 

Miasto Hrubieszów posiada w granicach administracyjnych nieco ponad 3 000 ha terenów co przy 

liczbie mieszkańców na poziomie 17 132 osób i dosyć zwartej zabudowie terenów zurbanizowanych 

obrębów Śródmieścia, Podgórza, Sławęcina powoduje, że w obszarze miasta pozostają duże tereny 

wolne od zabudowy użytkowane rolniczo. 3  

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

i Sławęcin.  

Rysunek 3 Struktura Miasta Hrubieszów - 3 obręby ewidencyjne pod względem geodezyjnym 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie Contract Consulting - na podstawie danych Urzędu Miasta Hrubieszów 

 

Hrubieszów należy do Euroregionu Bug – działającego od 1995 roku transgranicznego związku, który 

obejmuje województwo lubelskie w Polsce, obwód brzeski na Białorusi, obwód wołyński oraz rejony 

sokalski i żółkiewski z obwodu lwowskiego na Ukrainie.  

Miasto Hrubieszów położone jest na terenach przygranicznych, co w sposób zasadniczy wpływa na jego 

sytuację w obszarze społeczno-gospodarczym oraz determinuje jego rozwój.   

 

Liczba mieszkańców 

 

Liczba osób zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów wyniosła wg stanu 

na 31 grudnia 2019 roku 17 290 osób, z czego 53% stanowiły kobiety, a 47% stanowili mężczyźni.   

 

Systematycznie liczba mieszkańców Miasta obniża się – liczba mieszkańców z końca 2019 roku  

w stosunku do roku 2018 obniżyła się o 277 osoby, a w stosunku do 2010 roku liczba mieszkańców 

obniżyła się o 1709 osób. Liczba mieszkańców Miasta Hrubieszowa w ciągu ostatnich 10 lat obniżyła 

 

 

2 Tamże 
3 Tamże 

Śródmieście Podgórze Sławęcin 
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się o 9 %. Tendencja ta od wielu lat niepokojąca, i jest zbieżna z sytuacją powiatu hrubieszowskiego, 

który znajduje się na liście najszybciej wyludniających się powiatów w Polsce.  

 

Średni wiek mieszkańców Miasta Hrubieszowa wynosi 42,3 lata i jest on porównywany  

do średniego wieku mieszkańców dla naszego kraju i województwa lubelskiego.  

Zdecydowana większość mieszkańców Gminy znajduje się w wieku produkcyjnym, ich liczba kształtuje 

się na poziomie 62,4 % ogółu mieszkańców. Wiek przedprodukcyjny dotyczy 13 % mieszkańców,  

a poprodukcyjny 24,6%.  

 

Struktura wiekowa mieszkańców wskazuje, że najliczniejszą grupą wiekową są mieszkańcy  

w wieku produkcyjnym, kolejno w wieku poprodukcyjnym, a najmniejszą liczbę stanowią osoby  

w wieku przedprodukcyjnym. Szczegółowe dane dotyczące liczebności grup wiekowych zostały 

zaprezentowane na poniższym wykresie. 

Wykres 1 Ludność miasta Hrubieszowa według podstawowych grup wiekowych w 2019 r. 

 
Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów 
 

Liczba bezrobotnych 

W roku 2019 według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie, liczba bezrobotnych z Miasta 

Hrubieszowa kształtowała się na poziomie 928 osób. W odniesieniu do podziału bezrobotnych według 

płci 51,08 % stanowili bezrobotni mężczyźni, natomiast 48,92% ogółu osób pozostających bez pracy 

stanowiły kobiety. Udział długotrwale bezrobotnych (powyżej 12 miesięcy) w stosunku do ogólnej 

liczby ludności wyniósł 2,18%. 

 

 

liczba osób w wieku przedprodukcyjnym; 
2 256 ; 13%

liczba osób w wieku produkcyjnym;
10 781 ; 62%

liczba osób w wieku poprodukcyjnym;
4 253 ; 25%

LUDNOŚĆ MIASTA HRUBIESZÓW WEDŁUG PODSTAWOWYCH 
GRUP WIEKOWYCH, STAN NA 31.12.2019 

liczba osób w wieku przedprodukcyjnym liczba osób w wieku produkcyjnym

liczba osób w wieku poprodukcyjnym
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Liczba przedsiębiorstw w rejestrze CEIDG 

W rejestrze CEIDG w roku 2019 zarejestrowanych było ogółem 1108 podmiotów gospodarczych. 

Wśród tej liczby zdecydowana większość to podmioty funkcjonujące w sekcji Handel hurtowy  

i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (335 podmiotów), 

budownictwo (128), oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna (112), Transport i gospodarka 

magazynowa (108). Wymienione powyżej kategorie działalności gospodarczej stanowią ponad 62% 

liczby wszystkich przedsiębiorstw zarejestrowanych w CEIDG. Podział przedsiębiorstw w podziale  

na sekcje działalności gospodarczej został zamieszczony na poniższym wykresie. 

Wykres 2 Liczba wpisów do ewidencji gospodarczej w podziale na sekcje działalności gospodarczej  

w 2019 r. 

 
Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów 

Turystyka 

Miasto posiada duży potencjał turystyczny, malownicze położenie, unikalne walory przyrodnicze,  

zachowane środowisko naturalne w dolinie granicznej rzeki Bug. Hrubieszów to położone najdalej  

na wschód miasto Polski, w którym znajduje się jedyna w kraju trzynastokopułowa cerkiew.  

W Hrubieszowie urodzili się Bolesław Prus oraz prof. Wiktor Zin, architekt, rysownik, regionalista. 

Miasto, w którym zachowała się piękna drewniana architektura, unikalne cerkwie, miejsce, gdzie 620 -

letnia historia miasta odsłania swoje tajemnice. 
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DZIAŁ II. Informacje finansowe i inwestycyjne 

1. Wykonanie budżetu Miasta Hrubieszów 

Budżet Gminy Miejskiej na rok 2019 został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Hrubieszowie 

Nr III/11/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy miejskiej Hrubieszów 

na rok 2019. Budżet ten w trakcie roku budżetowego 2019 ulegał zmianom na podstawie kolejnych  

13 Uchwał przyjętych przez Radę Miejską w Hrubieszowie oraz 14 zarządzeń Burmistrza.  

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), 

stanowi o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej przez Burmistrza, sprawozdania z wykonania 

budżetu. Informacje zawarte w niniejszym podrozdziale oparto o zapisy oraz szczegółowe dane tego 

Sprawozdania, które sporządzono przy wykorzystaniu danych z ewidencji budżetu 

oraz z uwzględnieniem wszystkich zmian, w budżecie które zaistniały podczas całego roku 

budżetowego 2019, a także na podstawie sporządzonych sprawozdań budżetowych.  

Podstawowe wielkości i charakterystyka planu i wykonania budżetu na rok 2019 zaprezentowano  

w poniższej tabeli.  

Tabela 1 Podstawowe informacje dotyczące planu i wykonania budżetu na rok 2019 

Wyszczególnienie 
Plan na 01.01.2019 

r. [zł] 

Plan na 31.12.2019 

r. [zł] 

Wykonanie na 

31.12.2019 r. 

 [zł] 

Odsetek 

wykonania 

planu na 

31.12.2019 r. 

Dochody 69 419 861,49 82 601 032,00 79 039 972,38 95,69 % 

dochody bieżące 63 673 547,49 70 968 459,00 69 532 204,49 97,98 % 

dochody majątkowe   5 746 314,00 11 632 573,00  9 507 768,39 81,73 % 

Wydatki 66 119 861,49 80 024 441,00 74 410 727,82 92,99 % 

wydatki bieżące 58 302 650,49 69 739 944,00 67 648 655,43  97,00 % 

wydatki majątkowe   7 817 211,00 10 284 497,00 6 762 062,39  65,75% 

Przychody 0 4 350 696,00 4 580 875,12 105,29% 

Rozchody 3 300 000,00 6 927 287,00 6 927 287,00 100,00% 

Wynik budżetu 3 300 000,00 2 576 591,00 4 629 245,06 197,67 % 

Źródło: Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Hrubieszów za rok 2019 

DOCHODY: 

Uchwala Budżetowa Nr III/11/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. określiła plan dochodów na kwotę  

69 419 861,49 zł, który zwiększono w okresie roku budżetowego do poziomu 82 601 032,00 zł,  
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a wykonanie dochodów ostatecznie zostało zrealizowane w kwocie 79 039 972,38 zł  

(95,69 % określonego planu). 

Rysunek 4 Dochody budżetu Miasta Hrubieszów w roku 2019 

 
Źródło: Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Hrubieszów za rok 2019 

Podział poszczególnych dochodów budżetowych Miasta Hrubieszów w roku 2019 w podziale  

na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie. 

Tabela 2 Realizacja dochodów budżetowych Miasta Hrubieszów w roku 2019 w podziale na działy 

klasyfikacji budżetowej 

Dział Wyszczególnienie 

Plan roczny na 

2019 - kwota 

[zł] 

Wykonanie 

planu w roku 

2019 - kwota 

[zł] 

Wykonanie 

planu 

w [%] 

010 Rolnictwo i łowiectwo 118 203,75 118 203,75  100  

600 Transport i łączność 4 883 319,00 4 788 300,79  98  

700 Gospodarka mieszkaniowa 3 967 035,00 2 727 763,34  69  

710 Działalność usługowa 3 000,00 7 000,00  233  

720 Informatyka 1 871 267,00 1 311 986,22  70  

750 Administracja publiczna 329 570,12 350 628,21  106  

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 

166 497,00 165 393,73  99  

752 Obrona narodowa 1 900,00 1 900,00  100  

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

10 000,00 12 000,00  120  

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 

od innych jednostek nieposiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

26 416 932,00 25 726 158,43  97  

758 Różne rozliczenia 16 577 870,44 16 578 489,03  100  

801 Oświata i wychowanie 999 269,19 944 425,89  95  

852 Pomoc społeczna 2 769 583,50 2 762 612,37  100  

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 174 130,00 106 572,53  61  

Plan dochodów 82 601 032,00 zł

Wykonanie dochodów 79 039 972,38 zł

Odsetek wykonania planu 95,69%
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Dział Wyszczególnienie 

Plan roczny na 

2019 - kwota 

[zł] 

Wykonanie 

planu w roku 

2019 - kwota 

[zł] 

Wykonanie 

planu 

w [%] 

855 Rodzina 18 665 938,00 18 569 199,45  99  

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 269 917,00 4 454 002,15  85  

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  52 000,00 51 178,34  98  

926 Kultura fizyczna 324 600,00 364 158,65  112  

RAZEM 80 024 441,00 74 410 727,82  

Źródło: Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Hrubieszów za rok 2019 

WYDATKI 

Uchwala Budżetowa Nr III/11/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. określiła plan wydatków na kwotę 
66 119 861,49 zł, który w okresie roku budżetowego zwiększono o kwotę 13 904 579,51 zł, w związku  
z powyższym planowane wydatki w wysokości 80 024 441,00 zł zostały wykonane na kwotę 
74 410 727,82 zł, czyli w 92,99 %. 
 
W odniesieniu do realizacji wydatków bieżących w roku 2019 ich wartość wyniosła 67 648 655,43 zł 

przy planowanej kwocie na poziomie 69 739 944,00 zł, co stanowi wykonanie planu w 97,00 %. 

Planowany udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem wyniósł 87,15%, przy czym wykonanie 

wskaźnika wydatków bieżących w wydatkach ogółem wyniosło 90,91%. 

Zgodnie ze Sprawozdaniem z wykonania Budżetu za 2019 rok, szczegółowe pozycje wydatków 

bieżących przedstawiały się jak poniżej: 

• wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 28 057 290,84 zł wykonanie 

27 420 024,97 zł, tj. 97,73% planu wydatków, 

• wydatki na realizację zadań statutowych plan 14 984 891,28 zł, wykonanie 14 032 332,74 zł, 

tj. 93,64% planu wydatków, 

• dotacje na zadania bieżące – plan 5 439 463,44 zł, wykonanie 5 374 560,47 zł, tj. 98,81% planu 

wydatków, 

• wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 20 361 161,44 zł, wykonanie 

20 196 613,75 zł, tj. 99,19% planu wydatków, 

• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt  

2 i 3 plan 466 870,00 zł, wykonanie 194 866,50 zł, tj. 41,74% planu wydatków, 

• wydatki związane z obsługą długu – plan i wykonanie 430 267,00 zł. 

Realizacja wydatków majątkowych w roku 2019 wyniosła 6 762 062,39 zł przy planowanej kwocie  

na poziomie 10 284 497,00 zł, co stanowi wykonanie planu w 65,75 %. 

Planowany udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wyniósł 12,85 %, przy czym wykonanie 

wskaźnika wydatków bieżących w wydatkach ogółem wyniosło 9,09%. 
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Rysunek 5 Wydatki budżetu Miasta Hrubieszów w roku 2019 

 

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Hrubieszów za rok 2019 

Podział poszczególnych wydatków budżetowych Miasta Hrubieszów w roku 2019 w podziale na działy 

klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie. 

Tabela 3 Realizacja wydatków Miasta Hrubieszów w roku 2019 w podziale na działy klasyfikacji 

budżetowej 

Dział Wyszczególnienie 
Plan roczny na 

2019 - kwota [zł] 

Wykonanie 

planu w roku 

2019 - kwota 

[zł] 

Wykonanie 

planu 

w [%] 

010 Rolnictwo i łowiectwo 128 203,75 125 678,91 98,03 

600 Transport i łączność 6 296 554,00 4 167 650,26 66,19 

700 Gospodarka mieszkaniowa 3 971 941,00 2 534 307,52 63,81 

710 Działalność usługowa 352 900,00 264 657,10 74,99 

720 Informatyka 2 282 940,00 1 676 029,29 73,42 

750 Administracja publiczna 6 016 007,12 5 508 686,57 91,57 

751 Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

166 497,00 165 393,73 99,34 

752 Obrona narodowa 1 900,00 1 900,00 100,00 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

28 400,00 26 825,90 94,46 

757 Obsługa długu publicznego 430 267,00 430 267,00 100,00 

801 Oświata i wychowanie 22 482 918,63 22 197 479,36 98,73 

851 Ochrona zdrowia 409 900,00 362 325,90 88,39 

852 Pomoc społeczna 5 275 174,50 5 130 647,44 97,26 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 092 477,00 1 048 387,78 95,96 

855 Rodzina 19 009 739,00 18 919 471,22 99,53 

900 Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 

7 563 952,00 7 387 237,88 97,66 

Plan wydatków 80 024 441,00 zł

Wykonanie wydatków 74 410 727,82 zł

Odsetek wykonania planu 92,99%
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Dział Wyszczególnienie 
Plan roczny na 

2019 - kwota [zł] 

Wykonanie 

planu w roku 

2019 - kwota 

[zł] 

Wykonanie 

planu 

w [%] 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 130 500,00 2 113 783,91 99,22 

926 Kultura fizyczna 2 384 170,00 2 349 998,05 98,57 

Źródło: Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Hrubieszów za rok 2019 

2. Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych Miasta Hrubieszów 

2.1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Hrubieszów  

 

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzana przez jednostki samorządu terytorialnego, 

to narzędzie planowania finansowego obejmujące okres wieloletni, a zgodnie z Ustawą z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, obejmuje ona okres roku budżetowego oraz co najmniej 

trzy kolejne lata. Dokument zawiera prognozę w zakresie parametrów budżetowych jednostek 

samorządu, które ilustrowane są przez takie elementy budżetu jak: 

• dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu,  

• dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe budżetu, 

• wynik budżetu wraz ze wskazaniem przeznaczenia nadwyżki albo sposobu sfinansowania 

deficytu, 

• przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego 

do zaciągnięcia. 

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2028 przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej  

Nr III/10/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w trakcie realizacji budżetu zmieniona była jedenastokrotnie 

poprzez 8 uchwał Rady Miejskiej oraz 3 Zarządzenia Burmistrza Miasta. 

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2019 – 2034 w związku z prognozowaną spłatą długu 

w 2034 r. 

Zgodnie ze Sprawozdaniem z Wykonania Budżetu za 2019 roku „Relacje wynikające z art. 243 ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, spełniają wymagania stawiane ustawą. Wskaźnik 

planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań na 31.12.2019 r. wynosił 4,52% przy dopuszczalnym 

wskaźniku spłaty zobowiązań 7,14%. Przy realizacji budżetu gminny prognozowane kwoty dochodów, 

wydatków, przychodów i rozchodów nie stwarzają zagrożenia dla realizacji planowanych budżetów 

oraz sfinansowanie długu”. 

Ostatnia wersja WPF w roku 2019, zawierająca szczegółowy wykaz przedsięwzięć planowanych  

do realizacji w ramach WPF przez Miasto Hrubieszów na lata 2019-2034, została wprowadzona 

Zarządzeniem Nr 210/2019 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 31 grudnia 2019 r. 
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2.2 Zadania inwestycyjne wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej zrealizowane  

w 2019 r.: 

 

 

Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w Mieście Hrubieszów. 

Zadanie obejmowało dostawę wraz z instalacją i uruchomieniem instalacji słonecznych oraz instalacji 

fotowoltaicznych wraz z pompami ciepła. Uruchomiono 117 instalacji kolektorów słonecznych, w tym: 

25 szt. instalacji o mocy instalacji 3,28 KW o pojemności zasobnika c.w.u. 200 (dm3) na budynkach 

mieszkalnych, 92 szt. instalacji o mocy instalacji 4,92 KW o pojemności zasobnika c.w.u. 300 (dm3) 

(z czego: 1 szt. na budynku gospodarczym, 1 szt. na gruncie) oraz 136 instalacji fotowoltaicznych  

wraz z pompami ciepła, w tym 104 szt. na budynku mieszkalnym, 10 szt. na gruncie 

oraz 22 szt. na budynku gospodarczym na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów w ramach zadania 

inwestycyjnego pn. „Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w Mieście 

Hrubieszowie” wspófinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE. Zadanie 

zrealizowane zostało 31.01.2019 r. na łączną kwotę 5 574 901, 43 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 

3 210 595,12 zł. 

Rysunek 6 Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w Hrubieszowie -

dokumentacja fotograficzna 

 

 

 

 

 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów 

 

Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie 

społeczno-gospodarcze miasta. 

Projekt pn. „Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa szansą na eliminację zjawisk kryzysowych  

oraz ożywienie społeczno-gospodarcze miasta” zrealizowany został w ramach konkursu „Modelowa 

Rewitalizacja Miast” przeprowadzonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju z Funduszu 

Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.  

Zakres zadania obejmował: powołanie Zespołu Koordynacyjnego ds. Programu Rewitalizacji Miasta 

Hrubieszowa, przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu Miasta zaangażowanych w realizację 

projektu oraz konsultacji społecznych, opracowanie i uchwalenie LPR-u, stworzenie internetowej 

platformy partycypacyjnej ułatwiającej konsultacje społeczne z mieszkańcami, przeprowadzenie 

rewitalizacji historycznej zabudowy miasta z odtworzeniem oraz zagospodarowaniem murowanych 

podziemi poprzedzonej badaniami geotechnicznymi, przeprowadzenie konkursu architektoniczno-

urbanistycznego na opracowanie wstępnej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej zagospodarowania 
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terenu przestrzeni publicznej dla zadania pn. „Hrubieszowskie „Sutki” i ich sąsiednie otoczenie jako 

nowa uporządkowana przestrzeń publiczna”, wypracowanie modelu rozwiązania problemu 

hrubieszowskich „Sutek” polegający na rewitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego będących 

własnością prywatną, opracowanie dokumentacji technicznej dla budynków: dawnego Syndykatu, 

Lokalu w Sutkach, budynków biurowo-administracyjnych, dla których zostały przewidziane nowe 

funkcje służące poprawie jakości życia i rozwoju mieszkańców, zrealizowanie konferencji 

projektowych. Inwestycja zakończona została 31.12.2019 r. Całkowita wartość projektu wyniosła 

2 968 350,00 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 2 671 515,00 zł.  

 

Rysunek 7 Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa szansą na eliminację zjawisk kryzysowych  

oraz ożywienie społeczno-gospodarcze miasta, Rynek Sutki 15 i 17 – dokumentacja fotograficzna 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów 

Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych w Hrubieszowie.  

W ramach zadana inwestycyjnego pn. „Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego 

zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych  

w Hrubieszowie” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 

2014-2020 Oś priorytetowa 5 „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna” Działanie  

5.2 „Efektywność energetyczna sektora publicznego” wykonano termomodernizację budynków Hali 

Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Środowiskowego Domu Samopomocy. Zakres robót 

na budynku Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (HOSiR) obejmował ocieplenie ścian 

zewnętrznych murowanych, montaż dodatkowej elewacji na istniejącej obudowie, ocieplenie cokołów, 

docieplenie stropodachów, wymianę stolarki wejściowej, wymianę parapetów, wymianę obróbek 

blacharskich, wymianę rynien i rur spustowych, wymianę wywietrzaków na dachu, wykonano 

instalację odgromową, ułożenie opaskę wokół budynku, remont schodów przy wejściach od strony 

północnej, wymieniono oświetlenie na energooszczędne, zamontowano instalację solarną  

do podgrzewu c.w.u.  

Natomiast zakres robót na budynku ŚDS obejmował ocieplenie stropu poddasza, wymianę stolarki 

okiennej w piwnicy, wymianę źródeł ciepła na LED, wymianę instalacji c.o. (w części sanitarnej)  

oraz roboty instalacyjne w zakresie c.w.u., kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową. Inwestycja 

została zakończona w 2019 r. Całkowita wartość zadania 2 004 867,36 zł, w tym dofinansowanie 

1 102 358,29 zł. 
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Rysunek 8 Termomodernizacja budynków Hali Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  

oraz Środowiskowego Domu Samopomocy – dokumentacja fotograficzna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów i portal lubiehrubie.pl 

Budowa dziewięciu miejsc rekreacji na terenie Miasta Hrubieszowa. 

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej  

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 

inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach 

zadania wykonano 9 placów zabaw, które znajdują się przy ul. Gródeckiej, ul. 3 - go Maja,  

ul. Piłsudskiego, ul. Świerkowa, ul. Teresówka, ul. Konopnickiej, ul. Kopernika, ul. Polna  

oraz ul. Żeromskiego. Zadanie zrealizowano 28.08.2019 r. Całkowita wartość zadania wyniosła  

1.512 496,73 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 575 310,18 zł. 

Plac zabaw, siłownia zewnętrzna na terenie przestrzeni publicznej na Osiedlu Podgórze ul. Gródecka 

w Hrubieszowie 

Na placu zabaw przy ul. Gródeckiej (Osiedle Podgórze) wykonano: nawierzchnię o długości  

100 mb. Ponadto zamontowano siłownię zewnętrzną (1 szt. stołu do ping – ponga, 1 szt. stołu  

do piłkarzyków, 4 szt. urządzeń siłowych: wyciskanie siedząc i wyciąg górny, orbitrek i rower, wahadło  

i biegacz, twister i wioślarz, 4 szt. urządzeń zabawowych), elementy małej architektury (3 szt. ławek,  

3 szt. koszy na odpady), zamontowano 1 szt. tablicy informacyjnej z regulaminem oraz urządzono zieleń 

(nawierzchnia trawiasta o powierzchni 310 m², nasadzenia krzewów - 70 szt.). 

Rysunek 9 Plac zabaw, siłownia zewnętrzna na terenie przestrzeni publicznej na Osiedlu Podgórze  

ul. Gródecka - dokumentacja fotograficzna 

 

 

 

 

 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów 
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Mini amfiteatr na terenie przestrzeni publicznej na Osiedlu Śródmieście ul. 3-go Maja  

w Hrubieszowie 

Na strefie aktywności przy ul. 3 - go Maja (Osiedle Śródmieście) wykonano: nawierzchnie utwardzone  

i schody, zadaszenie w formie żagla nad sceną z kostki (montaż zadaszenia  

na 4 słupach) oraz zamontowano elementy małej architektury (20 szt. ławek, 1 szt. kosza na odpady), 

zamontowano 1 szt. tablicy informacyjnej z regulaminem) oraz urządzono zieleń (nawierzchnia 

trawiasta o powierzchni 705 m²). 

Rysunek 10 Mini amfiteatr na terenie przestrzeni publicznej na Osiedlu Śródmieście ul. 3-go Maja  

- dokumentacja fotograficzna 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów 

 

Plac zabaw, siłownia zewnętrzna na terenie przestrzeni publicznej na Osiedlu Piłsudskiego  

ul. Piłsudskiego w Hrubieszowie 

Na placu zabaw przy ul. Piłsudskiego (Osiedle Piłsudskiego) wykonano siłownię zewnętrzną  

(1 szt. urządzenia zabawowego „tarzan, stół do ping - ponga, szachownicę i piłkarzyki, 6 szt. urządzeń 

siłowych: wyciskanie siedząc i wyciąg górny, orbitrek i rower, wahadło i biegacz, twister i wioślarz, 

drążek do podciągania i wioślarz, wahadło i prasa nożna), elementy małej architektury (7 szt. ławek,  

4 szt. koszy na odpady), 1 szt. tablicy informacyjnej z regulaminem, ogrodzenie rurowe U12 - o łącznej 

długość 54 mb. oraz urządzono zieleń (nawierzchnia trawiasta o powierzchni 170 m²). 

Rysunek 11 Plac zabaw, siłownia zewnętrzna na terenie przestrzeni publicznej na Osiedlu Piłsudskiego 

– dokumentacja fotograficzna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów 
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Plac zabaw, siłownia zewnętrzna na terenie przestrzeni publicznej na Osiedlu Zielone ul. Świerkowa 

w Hrubieszowie 

Na placu zabaw przy ul. Świerkowej (Osiedle Zielone) wykonano: nawierzchnię bezpieczną  

z piasku gr. 30 cm, pow. 105 m², siłownię zewnętrzną (3 szt. urządzeń siłowych: wyciskanie siedząc  

i wyciąg górny, orbitrek i rower, wahadło i biegacz; 4 szt. urządzeń zabawowych: zabawa z pieskiem, 

meduza, tarzan, huśtawka oraz 1 szt. stołu do ping – ponga, 1 szt. stołu do piłkarzyków), elementy 

małej architektury (5 szt. ławek, 3 szt. koszy na odpady), zamontowano 1 szt. tablicy informacyjnej  

z regulaminem oraz urządzono zieleń (nawierzchnia trawiasta o powierzchni 280 m²). 

Rysunek 12 Plac zabaw, siłownia zewnętrzna na terenie przestrzeni publicznej na Osiedlu Zielone  

ul. Świerkowa – dokumentacja fotograficzna 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów 

Plac zabaw, siłownia zewnętrzna oraz altana na terenie przestrzeni publicznej na Osiedlu Pobereżany  

ul. Teresówka w Hrubieszowie  

Na placu zabaw przy ul. Teresówka (Osiedle Pobereżany) wykonano: altanę o konstrukcji drewnianej, 

nawierzchnię, siłownię zewnętrzną i urządzenia rekreacyjno – sportowe (6 szt. urządzeń siłowych: 

wyciskanie siedząc i wyciąg górny, orbitrek i rower, wahadło i biegacz, twister i wioślarz, drążek  

do podciągania i wioślarz, wahadło i prasa nożna; 3 szt. urządzeń rekreacyjno - sportowych: ping - pong, 

piłkarzyki, szachy), elementy małej architektury (2 szt. ławek, 3 szt. koszy na odpady), zamontowano 

1 szt. tablicy informacyjnej z regulaminem oraz urządzono zieleń (nasadzenia - 9 szt., założenie 

trawnika - 545 m²). 

Rysunek 13 Plac zabaw, siłownia zewnętrzna oraz altana na terenie przestrzeni publicznej na Osiedlu 

Pobereżany ul. Teresówka – dokumentacja fotograficzna 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów 
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Plac zabaw, siłownia zewnętrzna oraz wyposażenie boiska na terenie przestrzeni publicznej  

na Osiedlu Sławęcin ul. Konopnickiej w Hrubieszowie  

Na placu zabaw przy ul. Konopnickiej (Osiedle Sławęcin) wykonano: siłownię zewnętrzną  

(3 szt. urządzeń siłowych: wyciskanie siedząc, wyciąg górny orbitrek i biegacz, rower i twister), 

elementy małej architektury i elementy architektury sportowej (1 szt. tablicy informacyjnej  

z regulaminem, piłkochwyty o wys. 4m, łącznie dł. 64 mb.), ogrodzenie o łącznej długości 

 116,1 m oraz urządzono zieleń (nawierzchnia trawiasta o powierzchni 60 m²). 

 

Rysunek 14 Plac zabaw, siłownia zewnętrzna oraz wyposażenie boiska na terenie przestrzeni publicznej 

na Osiedlu Sławęcin ul. Konopnickiej – dokumentacja fotograficzna 
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Plac zabaw, siłownia zewnętrzna oraz ogrodzenie boiska na terenie przestrzeni publicznej na Osiedlu 

Jagiellońskim ul. Kopernika w Hrubieszowie 

Na placu zabaw przy ul. Kopernika (Osiedle Jagiellońskie) wykonano: plac zabaw z siłownią zewnętrzną 

(1 szt. urządzenia zabawowego wielofunkcyjnego typu „twierdza” oraz 3 szt. urządzeń siłowych: 

wyciskanie siedząc, wyciąg górny orbitrek i biegacz, rower i twister), elementy małej architektury  

i elementy architektury sportowej (1 szt. tablicy informacyjnej z regulaminem, piłkochwyty 

o wys. 4m, łącznie dł. 86 m.b., 2 szt. bramek do piłki nożnej 5x2m), oraz urządzono zieleń (nawierzchnia 

trawiasta o powierzchni 60 m²). 

 

Rysunek 15 Plac zabaw, siłownia zewnętrzna oraz ogrodzenie boiska na terenie przestrzeni publicznej 

na Osiedlu Jagiellońskim ul. Kopernika – dokumentacja fotograficzna 
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Plac zabaw, siłownia zewnętrzna oraz altana na terenie przestrzeni publicznej na Osiedlu Polna  

ul. Polna w Hrubieszowie 

Na placu zabaw i strefy rekreacji przy ul. Polnej (Osiedle Polna) wykonano: plac zabaw z siłownią 

zewnętrzną (7 urządzeń zabawowych: „zabawa z piaskiem”, „ławka ze stolikiem”, „koparka”, 

„meduza”, „tarzan”, „kolejka”, huśtawka 2x2, ping – pong, piłkarzyki, szachy i 3 szt. urządzeń siłowych: 

wyciskanie siedząc i wyciąg górny, orbitrek i rower, wahadło i biegacz, altanę  

o konstrukcji drewnianej), elementy małej architektury (2 szt. ławek, 2 szt. koszy na odpady,  

1 szt. tablicy informacyjnej z regulaminem) oraz urządzono zieleń (nawierzchnia trawiasta  

o powierzchni 950 m²). 

Rysunek 16 Plac zabaw, siłownia zewnętrzna oraz altana na terenie przestrzeni publicznej na Osiedlu 

Polna ul. Polna – dokumentacja fotograficzna 
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Plac zabaw, siłownia zewnętrzna na terenie przestrzeni publicznej na Osiedlu Garnizon  

ul. Żeromskiego w Hrubieszowie 

Na placu zabaw przy ul. Żeromskiego (Osiedle Garnizon) wykonano: plac zabaw z siłownią zewnętrzną 

(8 szt. urządzeń zabawowych: zabawa z piaskiem”, „bębny”, „koparka”, „meduza”, „tarzan”, „krążki”, 

„liczydło”, huśtawka 2x2, piłkarzyki i 4 szt. urządzeń siłowych: wyciskanie siedząc i wyciąg górny, 

orbitrek i rower, wahadło i biegacz, twister – wioślarz), elementy małej architektury (3 szt. ławek,  

2 szt. koszy na odpady, 1 szt. tablicy informacyjnej z regulaminem oraz urządzono zieleń (założono 

trawnik - 1030 m²).  

Rysunek 17 Plac zabaw, siłownia zewnętrzna na terenie przestrzeni publicznej na Osiedlu Garnizon  

ul. Żeromskiego – dokumentacja fotograficzna 
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Zadania inwestycyjne w trakcie realizacji: 

Cyfrowy Urząd w Twoim domu - Elektroniczna administracja blisko Mieszkańców Miasta 

Hrubieszów. 

W ramach zadania pn. „Cyfrowy Urząd w Twoim domu - Elektroniczna administracja blisko 

Mieszkańców Miasta Hrubieszów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 stworzono m.in. platformę projektową, wdrożono  

e-dziennik oraz e-podatki, elektroniczną obsługę rady, wdrożono platformę gis (system informacji 

geograficznej), system e-wodomierz czy system usprawnienia obsługi petentów. Wartość zadania 

wyniosła 2 552 101,10 zł, w tym dofinansowanie 2 116 976,00 zł (ze względu na to, że inwestycja  

nie została jeszcze zakończona, kwotę dofinansowania podano zgodnie z umową zawartą z Urzędem 

Marszałkowskim. Projekt pod względem rzeczowo-finansowym zakończony z końcem kwietnia 2020 r. 

 

Rysunek 18 Projekt Cyfrowy Urząd w Twoim domu – wykorzystanie platformy informatycznej 
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Przebudowa drogi gminnej (boczna ul. Gródeckiej) z kanałem deszczowym i oświetleniem. 

W ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej (boczna ul. Gródeckiej)  

z kanałem deszczowym i oświetleniem” współfinansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych 

wykonano demontaż oświetlenia ulicznego. Ponadto planuje się wykonanie wzmocnienia nawierzchni 

ulic gminnych, regulację wysokościową istniejących zjazdów, wykonanie nawierzchni istniejących 

zjazdów, wykonanie chodników obustronnych, rekultywację istniejącego pobocza gruntowego, 

budowę kanalizacji deszczowej. Całkowita wartość zadania wynosi 2 211 211,26 zł, w tym 

dofinansowanie w kwocie 1 203 917,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji. Przewidywany termin 

zakończenia prac VII 2020 r. 
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Rysunek 19 Budowa drogi gminnej (boczna ul. Gródeckiej)– dokumentacja fotograficzna 
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II etap budowy dróg gminnych na Osiedlu Basaja w Hrubieszowie - ul. Storczykowa, Konwaliowa  

i Tulipanowa. 

Zadanie inwestycyjne pn. „II etap budowy dróg gminnych na Osiedlu Basaja w Hrubieszowie -  

ul. Storczykowa, Konwaliowa i Tulipanowa” współfinansowane jest z Funduszu Dróg Samorządowych. 

Planowane są m.in. takie działania jak: budowa 721 m.b. ulic Storczykowej, Konwaliowej, Tulipanowej; 

przebudowa 2 skrzyżowań - drogi gminnej Storczykowej z drogą powiatową ul. Polną oraz drogi 

gminnej Storczykowej z drogą gminną ul. Basaja „Rysia”, budowa 2 skrzyżowań między ulicą 

Storczykową i Konwaliową oraz Storczykową i Tulipanową, budowa chodników, budowa zjazdów  

do posesji, zabezpieczenie i przełożenie kolidujących urządzeń uzbrojenia terenu z projektowanym 

zakresem robót drogowych, budowa kanalizacji deszczowej, a także budowa oświetlenia ulicznego. 

Całkowita wartość zadania wynosi 5 891 000,00 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 3 514 729,26 zł. 

Inwestycja w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia prac IX 2020 r. 

 

Rysunek 20 II etap budowy dróg gminnych na Osiedlu Basaja w Hrubieszowie - ul. Storczykowa, 

Konwaliowa i Tulipanowa - dokumentacja fotograficzna 
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Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno - gospodarcze  

w obszarze rewitalizacji. 

Projekt pn. „Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno - gospodarcze  

w obszarze rewitalizacji” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna Działania 

13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014 - 2020. W ramach Projektu Modelowa Rewitalizacja Miast wykonano 
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dokumentację budowlano - wykonawczą na remont budynku przy ul. 3 - go Maja 10. W Centrum 

mieścić się będzie m. in. Centrum Wolontariatu, Miejsce Spotkań Młodych, Centrum Partnerstwa 

Publiczno -Społecznego oraz Miejska Biblioteka Publiczna, która prowadzi Cyfrowe Archiwum Tradycji 

Lokalnej. Nowe funkcje obiektu umożliwią realizację wielu projektów „miękkich” skierowanych do 

seniorów, członków organizacji pozarządowych, mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym  

itp. Na przełomie listopada i grudnia 2019 r. wykonawca robót rozpoczął prace budowlane związane  

z pracami rozbiórkowymi. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu czerwiec 2021 r. 

Całkowita wartość zadania wynosi 15 760 175,68 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 10 391 591,71 zł. 

Rysunek 21 Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno - gospodarcze  

w obszarze rewitalizacji - dokumentacja fotograficzna 
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Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej nr 2 w Hrubieszowie 

W 2019 r. w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej  

nr 2 w Hrubieszowie” współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  

w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej rozpoczęły 

się prace budowlane związane z zagospodarowaniem terenu budowy oraz wykopów pod fundament. 

Kryta pływalnia składać się będzie z hali basenowej oraz strefy wejściowej z szatniami, małą 

gastronomią i węzłami sanitarnymi a także niezbędnymi pomieszczeniami technicznymi  

i administracyjno - biurowymi. Obiekt posiadał będzie własną kotłownię gazową i zasilany będzie  

w energię elektryczną z wbudowanej stacji transformatorowej. Całkowita wartość zadania  

24 200 250,00 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 7 000 000,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji. 

Przewidywany termin zakończenia prac 02.03.2022 r. 

Rysunek 22 Kryta pływalnia w Hrubieszowie – dokumentacja fotograficzna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów 
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Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego  

i Gminy Miejskiej Hrubieszów. 

W 2019 r. rozpoczęto zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków 

użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego i Gminy Miejskiej Hrubieszów” realizowane w ramach 

osi priorytetowej 5 „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna”, Działania  

5.2 „Efektywność energetyczna sektora publicznego” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Zadanie jest realizowane w partnerstwie z Powiatem 

Hrubieszowskim. Projekt przewiduje m.in: docieplenie ścian i stropu poddasza, wymianę pokrycia 

dachowego, uzupełnienie tynków oraz odgrzybienie ścian ocieplanych, wymianę stolarki okiennej  

i drzwiowej, likwidację krat okiennych i zmianę szyb na antywłamaniowe, modernizację instalacji  

c.o. i węzła cieplnego, montaż instalacji fotowoltaicznej, instalacji klimatyzacji i jej zasilania, wymianę 

oświetlenia na energooszczędne, wykonanie podnośników dla niepełnosprawnych  

oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku poprzez wykonanie podjazdów dla niepełnosprawnych 

oraz opasek. Planowany termin zakończenia realizacji projektu X 2021 r. Całkowita wartość projektu 

2 377 091,59 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 1 521 545,16 zł. 

 

Rysunek 23 Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Starostwa 

Powiatowego i Gminy Miejskiej Hrubieszów – dokumentacja fotograficzna 
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Budowa Sali gimnastycznej wraz z nadbudową części istniejącej i przebudową zaplecza sanitarno-

szatniowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Hrubieszowie. 

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej  

Nr 1 w Hrubieszowie” w 2019 r. złożono wniosek o dofinansowanie z Programu „Sportowa Polska – 

Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej edycja 2020”. W ramach przygotowania inwestycji 

wykonano mapy do celów projektowych, zaktualizowano dokumentację projektową w zakresie 

przyłącza wodociągowego do sali gimnastycznej oraz kosztorysy inwestorskie, wydrukowano 

wieloformatową dokumentację projektową. 
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Rysunek 24 Przebudowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Hrubieszowie  

– dokumentacja fotograficzna 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów 
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Poniższa tabela przedstawia wydatki majątkowe wraz z zakresem poszczególnych zadań, których 

realizacja przewidziana była w roku 2019. 

Tabela 4 Informacja z realizacji wydatków majątkowych Gminy Miejskiej Hrubieszów na dzień 31.12.2019 roku  

Dział Nazwa Plan Wykonanie 
% 

wykonania 

600 Transport i łączność 2 880 880,00 918 945,73 31,90 

  

1. Dofinansowanie dla Starostwa 

Powiatowego kosztów realizacji zadań 

„Budowa chodnika wraz ze ścieżką 

rowerową w ul. Grabowieckiej”  

15 000,00 14 848,70 98,99 

2. Budowa drogi w ul. Lipowej 73 000,00 63 173,36 86,54 

3. II etap budowy dróg gminnych na Osiedla  

Basaja w Hrubieszowie – ul. Storczykowa, 

Konwaliowa, Tulipanowa 

1 444 944,00 120 773,30 8,36 

4. Przebudowa drogi gminnej (boczna  

ul. Gródeckiej) w Hrubieszowie z kanałem 

deszczowym i oświetleniem 

604 712,00 0,00 0 

5. Budowa ronda – skrzyżowania ulic Basaja 

– Kolejowa 

41 000,00 40 603,93 99,03 

6. Budowa kanalizacji deszczowej  

w ul. Chmielnej 

452 224,00 449 893,89 99,49 

7. Zakup wiaty garażowej 43 000,00 25 200,00 58,61 

8. Zakup środków transportu 106 600,00 104 256,50 97,80 

9. Budowa studni odwadniającej  

w ul. Listopadowej przy garażach 

11 000,00 10 892,60 99,02 

10. Modernizacja drogi wewnętrznej 

w ul. Armii Krajowej 

28 200,00 28 103,45 95,70 

11. Modernizacja dróg wewnętrznych  

w ul. Grabowieckiej (boczna) 

61 200,00 61 200,00 100 

700 Gospodarka mieszkaniowa 2 086 000,00 1 155 750,01 55,41 

  

1. Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa 

szansą na ożywienie społeczno -

gospodarcze w obszarze rewitalizacji 

391 000,00 71 124,65 18,19 

2. Wspieranie efektywności energetycznej 

sektora mieszkań komunalnych  

w Hrubieszowie (ul. Piłsudskiego 22) 

75 000,00 63 776,58 85,04 

3. Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa 

szansą na eliminację zjawisk kryzysowych 

oraz ożywienie społeczno - gospodarcze 

miasta 

1 620 000,00 1 020 848,78 63,02  

720 Informatyka 2 161 420,00 1 566 884,11 72,49 



                    RAPORT O STANIE MIASTA HRUBIESZÓW ZA ROK 2019 

30 

Dział Nazwa Plan Wykonanie 
% 

wykonania 

 

Cyfrowy Urząd w Twoim domu Elektroniczna 

administracja blisko Mieszkańców Miasta 

Hrubieszowa 

2 161 420,00 1 566 884,11 72,49 

750 Administracja publiczna 100 000,00 99 900,00 99,9 

  Zakup samochodu służbowego 100 000,00 99 900,00 99,9 

852 Pomoc społeczna 27 000,00 26 691,00 98,86 

  Zakup serwera 27 000,00 26 691,00 98,86 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 197 967,00 2 162 883,72 98,40 

  

1. Budowa sieci kanalizacji burzowej  

w ul. Rynek 9 
175 000,00 168 931,79 96,53 

2. Wspieranie efektywności inteligentnego 

zarządzania energią i wykorzystanie 

odnawialnych źródeł energii w budynkach 

publicznych w Hrubieszowie  

948 721,00 940 786,88 99,16 

3. Budowa instalacji wykorzystujących 

odnawialne źródła energii w Mieście 

Hrubieszowie 

50 000,00 49 719,71 99,44 

4. Poprawa efektywności energetycznej 

budynków użyteczności publicznej 

Starostwa Powiatowego i Gminy Miejskiej 

Hrubieszów 

5 000,00 1 500,00 30,00 

5. Budowa 9 miejsc rekreacji w ramach 

programu LEADER 
590 746,00 575 858,35 94,43 

6. Budowa małej infrastruktury sportowo -

rekreacyjnej na Osiedlu Jagiellońskim - 

program OSA 

195 000,00 193 699,09 99,33 

7. Oświetlenie uliczne (solarne słupy 

oświetleniowe 10 szt.) 
233 500,00 232 387,90 99,52 

926 Kultura fizyczna 831 230,00 831 007,82 99,97 

  

1. Budowa kompleksu boisk i obiektów 

lekkoatletycznych przy SP Nr 3 

360 400,00 360 390,00  100 

2. Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej  

Nr 2 

365 000,00 365 000,00 100 

3. Przebudowa Sali gimnastycznej przy 

Szkole Podstawowej Nr 1 w Hrubieszowie 

80 000,00 80 000,00 100 

4. Zakup kontenera biurowo - socjalnego 25 830,00 25 617,82 99,18 

RAZEM 10 284 497,00 6 762 062,39 65,75% 

Źródło: Załączniki Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r. Informacja z realizacji wydatków majątkowych 

Gminy Miejskiej Hrubieszów za 2019 r. 
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3. Zadania nie objęte Wieloletnią Prognozą Finansową  

Poza projektami, które zostały określone w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Hrubieszów na lata 2019 - 2034, w roku 2019 realizowano także inne projekty, które stanowiły 

dopełnienie przedsięwzięć istotnych z punktu widzenia rozwoju społeczno - gospodarczego Gminy 

Miejskiej Hrubieszów. Wśród najważniejszych z nich znalazły się inwestycje wskazane poniżej. 

Przebudowa, remont i adaptacja lokali usługowych położonych w Hrubieszowie  

przy ul. Rynek „Sutki” 15 i 17 

W 2019 r. rozpoczęto zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa, remont i adaptacja lokali usługowych 

położonych w Hrubieszowie przy ul. Rynek „Sutki” 15 i 17 w ramach projektu „Rewitalizacja 

Śródmieścia Hrubieszowa szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-

gospodarcze miasta”. Dzięki częściowemu dofinansowaniu z projektu Modelowej Rewitalizacji Miast 

powstanie punkt Informacji o Rewitalizacji, w którym mieścić się będzie również Punkt Informacji 

Turystycznej Miasta Hrubieszowa. Wykonano prace rozbiórkowe oraz skuto tynk. Inwestycja  

jest w trakcie realizacji. Całkowita wartość zadania 366 967,56 zł. To zadanie jest w trakcie realizacji, 

kwota 50.000 zł pochodziła w projektu Modelowa Rewitalizacja a pozostała kwota pochodzi z budżetu 

miasta i jest realizowana ze środków bieżących. 

 

Rysunek 25 Przebudowa, remont i adaptacja lokali usługowych położonych w Hrubieszowie  

przy ul. Rynek „Sutki” 15 i 17 – dokumentacja fotograficzna 
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Budowa kompleksu boisk i obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół Miejskich  

Nr 3 w Hrubieszowie (obecnie przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Hrubieszowie)  

Projekt pn. „Budowa kompleksu boisk i obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół Miejskich  

Nr 3 w Hrubieszowie” finansowany był z Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 

2017. W ramach inwestycji wybudowano 2 boiska przy Szkole Podstawowej  Nr 3 w Hrubieszowie (duże 

boisko wielofunkcyjnego o nawierzchni z poliuretanowej typu „NATRYSK” 

– 1.112,50 m2 i małe boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z poliuretanowej typu „NATRYSK”  

– 640,00 m2), boisko do badmintona o nawierzchni z poliuretanowej typu „NATRYSK” 175,75 m2, boisko 

wielofunkcyjne (małe i duże) o nawierzchni z poliuretanowej typu „NATRYSK” o wymiarach pola gier: 

koszykówka 23,0x15,0m, siatkówka 9,0x18,0 m, piłka ręczna 20x40,0m, boisko do tenisa ziemnego 

10,97x23,77 - boiska wyposażone są w dwa komplety do piłki siatkowej, dwie bramki do piłki ręcznej, 

komplet do badmintona i komplet do tenisa ziemnego. Ponadto wybudowano bieżnię prostą 

czterotorową o długości 60 m oraz rozbiegu 2 m i hamowni 17 m o nawierzchni poliuretanowej typu 
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„NATRYSK”, skocznię do skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej typu „NATRYSK” – 95 m2, siłownię 

zewnętrzną składającą się z następujących urządzeń – prasa podwójna, wyciąg podwójny, wioślarz, 

biegacz podwójny, rower i jeździec, motyl podwójny, „orbitrek” podwójny ustawiony na trawie 

naturalnej, boisko do ringo dla gier zespołowych o wymiarze 9x18 m. Wykonano także ogrodzenia  

dla boisk i odwodnienia liniowe, kanalizacje deszczową, doświetlenia terenu i utwardzenia teren. 

Inwestycja zakończona została 30.07.2019 r., oddana do użytku we wrześniu 2019 r. Całkowita kwota 

zadania 1 922 530,50 zł, w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  

w kwocie 568.600,00 zł. 

 

Rysunek 26 Budowa kompleksu boisk i obiektów lekkoatletycznych przy Szkole Podstawowej  

Nr 3 w Hrubieszowie – dokumentacja fotograficzna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów 

 

Budowa małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na Osiedlu Jagiellońskim w ramach programu 

Otwarte Strefy Aktywności. 

Projekt pn. „Budowa małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na Osiedlu Jagiellońskim w ramach 

programu Otwarte Strefy Aktywności (OSA) współfinansowany został z Programu rozwoju małej 

infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności 

OSA) 2018. W ramach zadania inwestycyjnego wykonano urządzenia placu zabaw (urządzenia 

zabawowe o charakterze sprawnościowym - CUBES, DESKA, LINOSKOCZEK), siłownię plenerową 

(urządzenia siłowe - drążek do podciągania, wioślarz, wahadło, prasa nożna, orbitrek, rower), strefę 

relaksu (piłkarzyki, szachownica, 4 ławki, zagospodarowanie zieleni oraz ogrodzenie placu zabaw)  

i tablicę informacyjną z regulaminem. Inwestycja zakończona została 30.08.2019 r. Całkowita wartość 

zadania wyniosła 202 407,09 zł, w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 

50.000,00 zł. 

 

Rysunek 27 Budowa małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na Osiedlu Jagiellońskim w ramach 

programu Otwarte Strefy Aktywności – dokumentacja fotograficzna 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów 
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Remont mogił żołnierzy – legionistów poległych w 1918 - 1920 roku, pochowanych na cmentarzu 

grzebalnym w Hrubieszowie. 

Wykonano prace remontowo - konserwatorskie tj. wymiana krzyży betonowych na granitowe, 

obłożenie granitem obramowań betonowych, ułożenie płyt granitowych na obramowaniach 

betonowych, montaż tabliczek granitowych, roboty drogowe (nawierzchnia z kostki brukowej)  

w ramach zadania inwestycyjnego „Remont mogił żołnierzy - legionistów poległych w 1818 - 1920 roku, 

pochowanych na cmentarzu grzebalnym w Hrubieszowie”. Zadanie zostało zrealizowane w ramach 

Programu Groby i cmentarze wojenne w kraju ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego.  

Rysunek 28 Remont mogił żołnierzy – legionistów poległych w 1918 - 1920 roku - dokumentacja 

fotograficzna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów 

Rewitalizacja Centrum Hrubieszowa poprzez porządkowanie przestrzeni publicznej Śródmieścia  

oraz renowacja zdegradowanej substancji mieszkaniowej z otoczeniem. 

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Centrum Hrubieszowa poprzez porządkowanie 

przestrzeni publicznej Śródmieścia oraz renowacja zdegradowanej substancji mieszkaniowej  

z otoczeniem” z tytułu administrowania w okresie trwałości zakupiono energię elektryczną oraz 

cieplną, zrealizowano obsługę i konserwację fontanny i usługi zewnętrzne tj. woda, ścieki, pobranie 

nieczystości stałych, a także opłacono wynagrodzenie pracownika. Projekt został współfinansowany 

przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 

III Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne; Działanie 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych 

obszarów miejskich – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 

2013. 

Rysunek 29 Rewitalizacja Centrum Hrubieszowa – dokumentacja fotograficzna 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów 
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4. Realizacja budżetu obywatelskiego i funduszu sołeckiego 

4.1. Budżet Obywatelski 

 

Budżet Obywatelski to proces, zgodnie z którym mieszkańcom umożliwiono współudział 

w podejmowaniu decyzji w zakresie celu przeznaczenia środków finansowych budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego. Kluczowym elementem realizacji założeń Budżetu Obywatelskiego 

są spotkania mieszkańców gminy z przedstawicielami Miasta oraz możliwość wskazania przez nich 

oczekiwań i przedsięwzięć przeznaczonych do realizacji na obszarze Miasta, w najbliższym horyzoncie 

czasowym. Mechanizmy funkcjonującego Budżetu Obywatelskiego umożliwiają lokalnym władzom 

poznanie aktualnych potrzeb mieszkańców oraz pozwalają na podjęcie decyzji dotyczącej priorytetów 

rozwojowych gminy. 

 

Budżet Obywatelski na rok 2019 nie był realizowany, w związku ze zmianami proceduralnymi. 

W roku 2019 przygotowywany był proces mający na celu wyłonienie projektów do realizacji  

w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2020. 

Podstawą realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok były: 

1. Uchwała nr VII/57/2019 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 26 kwietnia  

2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Gminy 

Miejskiej Hrubieszów. Załącznikami do uchwały są: 

• Regulamin budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Hrubieszów. 

• Formularz zgłaszania zadań. 

• Karta do głosowania.  

2. Zarządzenie nr 109/2019 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie 

naboru projektów do budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2020 rok 

określa terminy zgłaszania projektów, ich oceny, prowadzenia działań informacyjnych, 

głosowania i ogłoszenia jego wyników do budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Hrubieszów 

na 2020 rok.  

3. Zarządzenie nr 146/2019 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 9 września 2019 r. w sprawie 

powołania Zespołu Ds. Budżetu Obywatelskiego. 

 

Realizacja procesu Budżetu Obywatelskiego prowadzonego w 2019 roku w skrócie składa  

się z trzech etapów, które zostały rozpisane na 10 kolejnych działań. Pierwszy polegał  

na rozpoczęciu procedury i ogłoszeniu naboru zadań w ramach budżetu na 2020 rok. Po wpłynięciu 

wniosków następuje przeprowadzenie procesu formalnej i merytorycznej oceny złożonych propozycji 

projektów. 

Trzeci etap to głosowania i wybór projektów przez mieszkańców oraz wpisanie zwycięskich projektów 

na listę do realizacji na 2020 rok.  

Harmonogram naboru projektów w roku 2019 prowadzony był w dniach od 8 lipca  

do 15 listopada 2019 roku. 
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W roku 2019 podczas głosowania nad budżetem obywatelskim 2020, które trwało  

od 7 do 25 października 2019 roku wzięło udział ogółem 3713 osób. W ramach głosowania oddano 

3024 głosów ważnych i 689 głosów nieważnych. 

Graficzny harmonogram Budżetu Obywatelskiego na 2020 przedstawiono poniżej. 

Rysunek 30 Graficzna prezentacja harmonogramu Budżetu Obywatelskiego Miasta Hrubieszów  

na rok 2020 udostępnionego na platformie Partycypacji Społecznej 

 

Źródło: https://konsultacje.miasto.hrubieszow.pl/bo2020 

Zgodnie z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego Miasta Hrubieszowa kwota przeznaczona  

do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2020 rok wynosiła 100 tys. Projekty przedstawione 

przez mieszkańców Hrubieszowa miały za zadanie należeć do zadań własnych gminy miejskiej, spełniać 

warunki dostępności, być zgodne z planami rozwoju miasta oraz zostać podpisane przez co najmniej 

15 mieszkańców. 

Rysunek 31 Plakat dotyczący przeprowadzonej kampanii informacyjnej w ramach budżetu 

obywatelskiego Miasta Hrubieszów na rok 2020 

 

Źródło: https://www.miasto.hrubieszow.pl/content/bud%C5%BCet-obywatelski-miasta-hrubieszowa-2020 

https://www.miasto.hrubieszow.pl/content/bud%C5%BCet-obywatelski-miasta-hrubieszowa-2020
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W 2019 r. w ramach budżetu obywatelskiego zgłoszono 12 projektów, z czego 11 projektów spełniało 

wymagania formalne i zostało dopuszczone do głosowania. 

Listę zadań dopuszczonych do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Hrubieszów  

na 2020 rok przedstawia poniższa tabela.  

 

Tabela 5 Lista projektów dopuszczonych do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego Miasta 

Hrubieszów na 2020 rok. 

Kod 

zadania 

Nazwa projektu zgłoszonego do 

budżetu obywatelskiego 2020 

roku 

Kwota projektu 
Liczba oddanych 

głosów 

1 

„Historia tkana na krośnie – 

Ratowanie zabytków i promocja 

rzemiosła tkackiego”  

25.000 zł  110 

2 
Wydanie albumu „Krótka historia 

sportu hrubieszowskiego”  
12.000 zł  61 

3 

Biblioteka – więcej niż się 

spodziewasz – zakup książek z dużym 

drukiem, audiobooków i organizacja 

spotkań z ciekawymi ludźmi  

25.000 zł  192 

4 
Centrum Multimedialne dla 

społeczności miasta  
25.000 zł  1093 

5 
Zielona mobilna wyspa na Deptaku 

w Hrubieszowie  
16.500 zł  289 

6 Sprawny Senior  13.000 zł  40 

8 
Laboratorium językowe dla 

wszystkich  
25.000 zł  436 

9 

Plac manewrowy pod mini 

miasteczko ruchu drogowego przy 

Szkole Podstawowej nr 3  

25.000 zł  572 

10 

„Bezpieczniej w Śródmieściu poprzez 

instalację kamer wysokiej 

rozdzielczości”  

25.000 zł  91 

11 
Monitoring Hrubieszowskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji  
25.000 zł  140 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów 

Zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Hrubieszów do realizacji na rok 

2020 zostały przyjęte następujące zadania:  

1.  Centrum Multimedialne dla społeczności miasta. 

2. Plac manewrowy pod mini miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 3. 

3. Laboratorium językowe dla wszystkich.  

4. Zielona mobilna wyspa na Deptaku w Hrubieszowie. 
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Rysunek 32 Ogłoszenie dotyczące Projektów Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok przyjętych  

do realizacji - Platforma Partycypacji Społecznej. 

 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów 

 

Oddanie głosu na projekty w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2020, możliwe było przy pomocy 

tradycyjnej papierowej karty do głosowania oraz elektronicznie za pośrednictwem Platformy 

Partycypacji Społecznej. 

Miasto Hrubieszów wprowadziło specjalnie narzędzie informatyczne do przeprowadzania procesu 

Budżetu obywatelskiego (Platforma Partycypacji Społecznej). Jest to Internetowa platforma 

partycypacyjna, która ułatwia mieszkańcom komunikację i umożliwia szybsze załatwienie spraw 

poprzez elektronizację niektórych procesów tj. przeprowadzenie konsultacji społecznych  

z mieszkańcami w procesie rewitalizacji oraz procesie wyboru projektów w ramach corocznego 

budżetu obywatelskiego. Platforma PPS to narzędzie, które umożliwia mieszkańcom miasta w prosty  

i szybki sposób uczestniczyć w procesach partycypacyjnych. 

Platforma Partycypacji Społecznej powstała w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Śródmieścia 

Hrubieszowa szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno - gospodarcze 

miasta". Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 

Pomoc Techniczna 2014 - 2020.  

4.2. Fundusz sołecki 

Realizacja funduszu sołeckiego w 2019 roku 

Fundusz sołecki funkcjonuje na podstawie Uchwały Nr XXII/166/2016 Rady Miejskiej  

w Hrubieszowie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie  

w budżecie miasta środków stanowiących fundusz sołecki. Korzysta z niego jedyne sołectwo na terenie 

Miasta, tj. Sołectwo Sławęcin. 

W ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Sławęcin w 2019 roku wydatkowano kwotę 34 100,00 zł,  

tj. 100 % planu. Szczegółowe wydatki zrealizowano zgodnie z poniższą tabelą. 
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Tabela 6 Zestawienie wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w Sołectwie Sławęcin 

w roku 2019 

Lp. Zadanie 
Wydatek w roku 

2019 - kwota [zł] 

1 Festyny integracyjne – 2 czerwca i 1 września 2019 r. 5 000,00 

2 Aktywizacja osób starszych i integracja międzypokoleniowa 3 600,00  

3 Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym 25 500,00 

RAZEM 34 100,00 

Źródło: Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Hrubieszów za rok 2019 

Festyny integracyjne przeprowadzone w Sołectwie Sławęcin w dniach 2 czerwca i 1 września 

2019 roku 

W ramach funduszu sołeckiego zorganizowane zostały festyny integracyjne, które odbyły się 2 czerwca 

i 1 września 2019 r. (koszt: 5000 zł). Wydatki na organizacji festynów integracyjnych przeznaczone 

zostały na animacje dla dzieci oraz wynajem dmuchawców.    

W programie czerwcowego festynu znalazły się m.in.: występy muzyczne: Jana Kondraka, Adama 

Szabata i Waldemara Korzeniowskiego, Patrycji Wilgos, Zespół Pruderia. Spotkanie prowadził DJ Eryk 

Witkowski. Dla dorosłych przygotowano spotkanie przy ognisku, a dla dzieci gry i zabawy gry i zabawy 

plenerowe prowadzone przez Jolantę Głowacz. 

Rysunek 33 Fotografie z realizacji funduszu sołeckiego w Sołectwie Sławęcin w dniach  

2 czerwca i 1 września 2019 roku 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów 

Aktywizacja osób starszych i integracja międzypokoleniowa  

W ramach aktywizacji osób starszych i integracji międzypokoleniowej przeprowadzono kursy  

i warsztaty podnoszące kompetencje oraz podnoszące jakość życia, skierowane do seniorów, dzieci  

i młodzieży sołectwa (koszt: 1600 zł) oraz dwudniowy spływ kajakarski połączony  

ze sprzątaniem koryta rzeki Huczwy (koszt: 2000 zł). 

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym  

Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego, polegające na zakupie masy mineralno 

- asfaltowej wraz z jej ułożeniem na ul. Słonecznej o długości 176 metrów (koszt: 25 500 zł).   
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Rysunek 34 Fotografie z realizacji funduszu sołeckiego w Sołectwie Sławęcin - ulica Słoneczna 

 

 

 

 

 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów 
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DZIAŁ III. Informacje o stanie mienia komunalnego  

1. Zasoby komunalne Miasta Hrubieszów 

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowi, iż „mieniem komunalnym jest 

własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie 

innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw”.  

Na mienie komunalne Gminy Miejskiej Hrubieszów składają się: 

• Grunty stanowiące własność Gminy  

• Budynki i budowle 

• Majątek jednostek i zakładów budżetowych 

• Majątek instytucji kultury 

• Udziały, akcje w jednoosobowych spółkach prawa handlowego 

• Urządzenia, środki transportu i pozostałe składniki majątku 

Nieruchomości Gruntowe 

Na koniec grudnia 2019 r. grunty stanowiące przedmiot własności Gminy Miejskiej Hrubieszów 

wynosiły ogółem 329,0275 ha, przy czym gminny zasób nieruchomości stanowi powierzchnię 260,8080 

ha na które składa się 265 nieruchomości w znaczeniu wieczystoksięgowym. 

Na podstawie Informacji o Stanie Mienia Gminy Miejskiej Hrubieszów za 2019 rok, stan mienia 

komunalnego na dzień 31 grudnia 2019 roku w stosunku do prawa własności zaprezentowano  

w poniższej tabeli. 

Tabela 7 Informacja o stanie mienia gruntowego Gminy Miejskiej Hrubieszów w roku 2019 

Wyszczególnienie Stan mienia gruntowego 
Powierzchnia 

[ha] 

1 

Nieruchomości gruntowe przejęte z mocy prawa i na wniosek 

organu wykonawczego gminy (grunty gminy nabyte z mocy prawa 

169,2344 ha + grunty nabyte z mocy prawa i oddane w wieczyste 

użytkowanie 68,1983 ha) 

237,4327 ha 

2 

Nieruchomości gruntowe nabyte na podstawie umów 

cywilnoprawnych i aktów administracyjnych (mienie nabyte 

60,2086 ha + mienie nabyte i oddane w użytkowanie wieczyste 

0,0212 ha) 

60,2298 ha 

3 
Nieruchomości gruntowe rolne przejęte z mocy prawa tzw. mienie 

rolne  

31,3650 ha 

 

RAZEM 329,0275 ha 

Źródło: Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 266/2020 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 31 marca 2020 r. Stan Mienia 

Gminy Miejskiej Hrubieszów za 2019 rok 

 



                    RAPORT O STANIE MIASTA HRUBIESZÓW ZA ROK 2019 

42 

 

Nieruchomości - Budynki 

Gmina Miejska Hrubieszów jest właścicielem 161 budynków, według następującej typologii. 

 

Tabela 8 Struktura typów budynków będących we własności Gminy Miejskiej Hrubieszów  

w roku 2019  

Lp. Typ budynku Liczba [szt.] 

1 
Budynki wykorzystywane na cele oświaty (szkoły, przedszkola)  

w trwałym zarządzie jednostek budżetowych 
11 

2 
Budynki wykorzystywane na inne cele publiczne w trwałym zarządzie zakładu 

budżetowego i jednostek budżetowych 
17 

3 Budynki w bezpośrednim zarządzie gminy 20 

4 Budynki w dzierżawie 14 

5 Budynki w użytkowaniu, użyczeniu i w administrowaniu 3 

6 

Budynki stanowiące zasób mieszkaniowy: 

• 39 budynków wielorodzinnych powyżej 4 lokali mieszkalnych, 

(w których ogółem jest 137 lokali w tym: 134 lokali mieszkalnych  

oraz 3 lokale użytkowe), 

• 33 małych budynków mieszkalnych i jednorodzinnych (w których 

ogółem jest 79 lokali mieszkalnych), 

• 12 baraków (w których jest 166 lokali mieszkalnych), 

• 12 budynków socjalnych (w których jest 84 lokale socjalne) 

96 

RAZEM 161 

Źródło: Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 266/2020 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 31 marca 2020 r. Stan Mienia 

Gminy Miejskiej Hrubieszów za 2019 rok 

Udziały w Spółkach 

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. 

Gmina Miejska Hrubieszów jest właścicielem i założycielem spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. (jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

Gminy Miejskiej Hrubieszów) z siedzibą w Hrubieszowie przy ul. Kruczej 20. 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19.023.900 PLN (dziewiętnaście milionów dwadzieścia  

trzy tys. dziewięćset złotych) i dzieli się na 190239 (sto dziewięćdziesiąt tys. dwieście trzydzieści 

dziewięć) równych udziałów o wartości nominalnej po 100 PLN (sto) złotych każdy. Całość  

tych udziałów należy do Gminy Miejskiej Hrubieszów. 

Spółka prowadzi działalność gospodarczą należącą w części do zadań własnych gminy  

o charakterze użyteczności publicznej, obejmującą sprawy: wodociągów i zaopatrzenia  

w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości, urządzeń 

sanitarnych, składowiska i utylizacji odpadów komunalnych, zieleni komunalnej, cmentarzy 

komunalnych, odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych. 
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2. Agencja Rozwoju „Gotania” Spółka z o.o. 

W 2019 roku została zlikwidowana Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działającą pod firmą: 

Agencja Rozwoju „Gotania” Spółka z o.o. z siedzibą w Hrubieszowie ulica 3 - go Maja 15 (wykreślenie  

z KRS 18.12.2019 r.), w której Gmina Miejska Hrubieszów posiadała połowę udziałów tj. 120 udziałów 

o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złoty każdy na łączna kwotę - 6.000,00 zł. Kapitał zakładowy 

spółki został rozliczony zgodnie z posiadanymi udziałami.  

Zmiany w stanie mienia komunalnego, w zakresie prawa własności oraz innych praw,  

w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. 

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. do gminnego zasobu nabyto grunty o łącznej  

pow. 0,2403 ha, a zbyto grunty o powierzchni 1,9817 ha, co oznacza, że na skutek obrotu gruntami  

w omawianym okresie powierzchnia mienia gminnego zmniejszyła się o 1,7414 ha. 

W odniesieniu do zmian w stanie mienia komunalnego, w zakresie prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku – w ramach czterech 

procedur przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, 

przekształconych zostało 13,6319 ha. 

W ramach prowadzonej polityki w zakresie sprzedaży i kupna nieruchomości na rzecz własności 

Gminy Miejskiej Hrubieszów, przeprowadzono ujęte w poniższym zestawieniu transakcje.   

Tabela 9 Transakcje zakupu i sprzedaży nieruchomości przeprowadzone przez Miasto Hrubieszów  

w roku 2019  

Rodzaj nieruchomości Obręb, Adres Numer działki Powierzchnia [ha] 

Sprzedaż 

Sprzedaż nieruchomości gruntowej  

w drodze przetargu ustnego 

nieograniczonego. z przeznaczeniem 

pod budown. mieszkaniowe 

jednorodzinne 

obręb Sławęcin 

ul. Armii Krajowej 
1715 (ark. 11)  0,2369 ha 

Sprzedaż nieruchomości gruntowej  

w drodze przetargu ustnego 

nieograniczonego. z przeznaczeniem 

pod lokalizację wnętrzowej stacji 

transformatorowej 

obręb Sławęcin 

ul. Ciesielczuka 
1831/1 (ark. 14)  0,0059 ha 

Sprzedaż nieruchomości gruntowej  

w drodze przetargu ustnego 

nieograniczonego. z przeznaczeniem 

pod budown. mieszkaniowe 

jednorodzinne 

obręb Śródmieście 

ul. Wodna 
124/7   0,0785 ha 

Sprzedaż nieruchomości gruntowej  

w drodze przetargu ustnego 

nieograniczonego aktem 

notarialnym. z przeznaczeniem pod 

budown. mieszkaniowe 

jednorodzinne 

obręb Śródmieście 

ul. Narutowicza 
167   0,0350 ha 

Sprzedaż w drodze ustnego 

przetargu nieograniczonego lokalu 

mieszkalnego przy ul. Listopadowej 

obręb Śródmieście 

ul. Listopadowa 

udział 

5020/15515 

w działkach  

0,0322 ha 
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Rodzaj nieruchomości Obręb, Adres Numer działki Powierzchnia [ha] 

18/2 w Hrubieszowie z jednoczesną 

sprzedażą udziału w gruncie 

nr 771/72 

i 771/67 

Sprzedaż na rzecz najemcy lokalu 

mieszkalnego przy ul. Adama 

Mickiewicza 22/22 w Hrubieszowie  

z jednoczesną sprzedażą udziału 

w gruncie,  

obręb Śródmieście 

ul. Adama 

Mickiewicza 

udział 

3880/212833 w 

działce nr 

838/22 

0,0008 ha 

RAZEM 0,3893 ha 

Kupno 

Nabycie przez gminę prawa 

własności nieruchomości na 

podstawie decyzji Wojewody 

Lubelskiego. 

Podgórze 

ul. Dworcowa 

1371/3, 1371/12 

(ark. 22) 
0,2403 ha 

Źródło: Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 266/2020 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 31 marca 2020 r. Stan Mienia 

Gminy Miejskiej Hrubieszów za 2019 rok 

Dochody uzyskiwane przez Miasto Hrubieszów w 2019 roku osiągnęły poziom 1.724.949,98 zł, na sumę 

tą składają się kwoty uzyskane z mienia stanowiącego własność Gminy Miejskiej Hrubieszów w zakresie 

sprzedaży, najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa 

rzeczowego służebności gruntowej i przesyłu oraz należności z tytułu odpłatnego przekształcenia 

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 

Tabela 10 Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności przez Gminę Miejską Hrubieszów 

w roku 2019 

Lp. Tytuł wykonywania praw własności oraz należnych dochodów Kwota [zł} 

1 przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 175 433,21 

2 opłaty roczne za nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste 305 354,30 

3 

opłaty za nieruchomości gruntowe oddane w trwały zarządu na rzecz 

gminnych jednostek organizacyjnych  

i z tytułu ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności 

77 937,26 

4 sprzedaż nieruchomości gruntowych i lokalowych 223 215,04 

5 najem i dzierżawa 814 235,64 

6 wpływy z różnych dochodów i rozliczeń z lat ubiegłych 128 774,53 

RAZEM 1 724 949,98 

Źródło: Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 266/2020 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 31 marca 2020 r. Stan Mienia 

Gminy Miejskiej Hrubieszów za 2019 rok 
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DZIAŁ IV. Informacje o realizacji polityk, programów i strategii  

1. Rozwój Miasta Hrubieszów - Strategia Rozwoju  

1.1 Priorytety omówienie 

Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Miasta Hrubieszów na lata 2015 - 2020,  

z perspektywą do roku 2030, stanowiąca załącznik do Uchwały Rady Miejskiej  

w Hrubieszowie Nr XXVI/196/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. jest dokumentem określającym założenia 

polityki Miasta w wielu aspektach jego funkcjonowania. W sposób kompleksowy odnosi się ona do 

potrzeb lokalnej społeczności, umożliwiając jej tworzenie godnych warunków życia i wszechstronnego 

rozwoju, poprzez zdefiniowane w ramach Strategii cele oraz zadania przyjęte do realizacji. 

Nakreślona w dokumencie Strategii Rozwoju Wizja stanowi kierunkowskaz działań wyznaczonych  

w najbliższym horyzoncie czasowym, zgodnie z którą Hrubieszów to „ośrodek miejski o rozwiniętych 

funkcjach subregionalnych; atrakcyjny i konkurencyjny pod względem gospodarczym i turystycznym; 

generujący wysokiej jakości miejsca pracy; zapewniający mieszkańcom dobre warunki do życia i pracy; 

rozwijający się w sposób zrównoważony z poszanowaniem tradycji, kultury i środowiska 

przyrodniczego.”4 Wizja ta realizowana jest przez trzy następujące priorytety strategiczne,  

które wspomagać będą cele operacyjne: 

Rysunek 35 Priorytety strategiczne ujęte w Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Miasta 

Hrubieszów na lata 2015 - 2020 z perspektywą do 2030 roku 

 

 

 

 

 
 

Źródło: Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Miasta Hrubieszów na lata 2015 - 2020 z perspektywą do 2030 roku 

 

 

 

4 Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Hrubieszów na lata 2015-2020 z perspektywą do 2030 roku 

 

I. Lepiej rozwinięta 

lokalna gospodarka 

miasta 

 

II. Zintegrowana 

społeczność lokalna  

i lepsza jakość życia 

mieszkańców miasta 

III. Lepiej 

funkcjonująca 

administracja 

publiczna 
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1.2 Sposoby realizacji 
 

Wskazane w dokumencie Strategii cele operacyjne, umożliwiają dokonanie oceny stopnia realizacji 

zaplanowanych działań oraz określenie trendu rozwojowego w zakresie przedmiotu ich oddziaływania 

na sytuację społeczno - gospodarczą Miasta Hrubieszów. Narzędziem, które umożliwia 

przeprowadzenie badania rezultatów podjętych działań są zdefiniowane grupy wskaźników 

oraz konkretne zadania, przy pomocy których możliwe jest określenie występującego rosnącego 

lub malejącego trendu w odniesieniu do badanego wskaźnika dla przyjętego okresu badawczego 

(rok 2019). 

 

Tabela 11 Poziom realizacji w roku 2019 wskaźników ujętych w Strategii Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego Miasta Hrubieszów na lata 2015 - 2020 wraz z perspektywą do roku 2030. - Priorytet 

strategiczny. 

LEGENDA: + wykonano wskaźnik w 2019 r.; - brak wykonania wskaźnika w 2019 r.; w trakcie realizacji 

– zadanie realizowane w trybie ciągłym - w okresie wieloletnim, w różnym stopniu nasilenia 

podejmowanych działań; +/- zadanie zrealizowano częściowo 

Cele operacyjne Wskaźnik/Opis zrealizowanych działań 
Realizacja 

wskaźnika 2019 r. 

PRIORYTET STRATEGICZNY 1 

LEPIEJ ROZWINIĘTA LOKALNA GOSPODARKA MIASTA 

 

1.1.Rozwój przedsiębiorczości w oparciu  

o lokalne zasoby oraz nowe modele 

biznesowe 

• liczba pracujących  

w przedsiębiorstwach zatrudniających 

powyżej 9 osób,  

• liczba przedsiębiorstw 

funkcjonujących w rejestrze REGON,  

• nakłady inwestycyjne w przeliczeniu 

na jedno przedsiębiorstwo,  

• liczba nowych inwestycji (zakładów) 

powstałych na wyznaczonych 

terenach inwestycyjnych w gminie, 

• liczba turystów korzystających  

z noclegów (w tym zagranicznych) 

 

 

1.2.Rozwój infrastruktury poprawiającej 

atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną miasta  

1.3.Rozwój zintegrowanego produktu 

turystycznego w oparciu o hrubieszowskie 

podziemia i Gotanię 
 

1.4.Prowadzenie skutecznego marketingu 

gospodarczego w celu przyciągnięcia 

inwestorów i turystów z zewnątrz 
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Tabela 12 Poziom realizacji w roku 2019 wskaźników ujętych w Strategii Rozwoju Społeczno -

Gospodarczego Miasta Hrubieszów na lata 2015 - 2020 wraz z perspektywą do roku 2030 - Priorytet 

2. 

LEGENDA: + wykonano wskaźnik w 2019 r.; - brak wykonania wskaźnika w 2019 r.; w trakcie realizacji 

– zadanie realizowane w trybie ciągłym - w okresie wieloletnim, w różnym stopniu nasilenia 

podejmowanych działań; +/- zadanie zrealizowano częściowo; 

Cele operacyjne Wskaźnik/Opis zrealizowanych działań 
Realizacja 

wskaźnika 2019 r. 

PRIORYTET STRATEGICZNY 2  

ZINTEGROWANA SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA I LEPSZA JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW MIASTA 

 

2.1.Rozwój skutecznych form integracji 

społecznej 

• odsetek gospodarstw 

korzystających z sieci wodociągowej 

i kanalizacyjnej, 

• odsetek gospodarstw objętych 

systemem selektywnej zbiórki 

odpadów, 

• stopień ograniczenia emisji CO2 w 

mieście, 

• długość wyremontowanych dróg 

gminnych i powiatowych, 

• powierzchnia uzbrojonych terenów 

inwestycyjnych pod zabudowę 

mieszkaniową, 

• odsetek dzieci w wieku 3 - 6 lat 

objętych wychowaniem 

przedszkolnym, 

• wyniki egzaminów testów OKE  

w szkołach podstawowych  

i gimnazjalnych, 

• liczba osób uczestniczących  

w imprezach kulturalnych 

organizowanych na terenie miasta, 

• odsetek osób objętych 

środowiskowymi formami pomocy 

społecznej 

 

 

2.2.Rewitalizacja przestrzeni publicznej 

miasta i poprawa dostępu do usług i dóbr 

kultury 
 

2.3.Poprawa efektywności energetycznej  

i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii  

2.4.Rozwój infrastruktury poprawiającej 

bezpieczeństwo i komfort życia 

mieszkańców miasta 
 

2.5.Podniesienie jakości i dostępności usług 

w zakresie opieki 

nad dziećmi, edukacji i sportu 
 

2.6.Lepszy dostęp mieszkańców do usług 

zdrowotnych i społecznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Miasta Hrubieszów na lata 2015 - 2020 wraz z perspektywą  

do roku 2030 
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Tabela 13 Poziom realizacji w roku 2019 wskaźników ujętych w Strategii Rozwoju Społeczno -

Gospodarczego Miasta Hrubieszów na lata 2015 - 2020 wraz z perspektywą do roku 2030 - Priorytet 3 

Cele operacyjne Wskaźnik/Opis zrealizowanych działań 

Realizacja 

wskaźnika 

2019r. 

PRIORYTET STRATEGICZNY 3 

LEPIEJ FUNKCJONUJĄCA ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

 

3.1. Poprawa skuteczności planowania oraz 

zarządzania strategicznego i finansowego 

miasta 

• liczba pracujących w 

przedsiębiorstwach zatrudniających 

powyżej 9 osób,  

• liczba przedsiębiorstw 

funkcjonujących w rejestrze REGON,  

• nakłady inwestycyjne w przeliczeniu 

na jedno przedsiębiorstwo,  

• liczba nowych inwestycji (zakładów) 

powstałych na wyznaczonych 

terenach inwestycyjnych w gminie, 

• liczba turystów korzystających z 

noclegów (w tym zagranicznych). 

 

 

3.2. Cyfryzacja administracji i rozwój e-usług 

dla społeczeństwa  

3.3. Zwiększenie poziomu kompetencji  

i umiejętności kadr w zakresie zarządzania 

rozwojem i kreowania innowacyjnych 

rozwiązań 

 

Źródło: Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Miasta Hrubieszów na lata 2015 - 2020 wraz z perspektywą do roku 

2030. 

 

2. Lokalny Program Rewitalizacji  

2.1 Priorytety, sposoby realizacji 
 

Jednym z najbardziej istotnych programów z punktu widzenia rozwoju Miasta Hrubieszowa, 

jest Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Hrubieszowa na lata 2017 - 2023 (LPR), który został przyjęty 

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

 

Dokument jest operacyjnym i kompleksowym programem rozwojowym, który w swej istocie skupia  

się na realizacji celu strategicznego oraz celów operacyjnych5:  

• Wzmocnienie kapitału społecznego obszaru rewitalizacji. 

• Tworzenie trwałych warunków do rozwoju gospodarczego obszaru rewitalizacji. 

• Wzrost funkcjonalności infrastruktury i nadanie nowych funkcji przestrzeniom publicznym  

w obszarze rewitalizacji w celu poprawy jakości życia mieszkańców. 

 

 

5 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Hrubieszowa na lata 2017-2023 
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Wobec faktu, iż przeprowadzona analiza w ramach programu rewitalizacji wykazała koncentrację 

występowania negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, przestrzennych, środowiskowych, 

głównie w centrum miasta Hrubieszowa, dlatego obszar ten został wyznaczony jako obszar szczególnej 

interwencji objętej realizacją założeń, zaplanowanych działań i przedsięwzięć w ramach LPR.  

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Hrubieszowa na lata 2017 - 2023 zakłada dzięki zaplanowanym 

działaniom poprawę jakości życia lokalnej społeczności, poprzez poprawę warunków mieszkalnych  

i bezpieczeństwa, zwiększenie dostępności do usług społecznych, miejsc spędzania wolnego czasu  

w uporządkowanej, estetycznej przestrzeni publicznej, o odnowionej infrastrukturze oraz rozwój 

potencjału gospodarczego i ograniczenie niskiej emisji. 

 

 

Rysunek 36 Podstawowe projekty planowane do realizacji w ramach Lokalnego Programu 

Rewitalizacji w obszarze Centrum Hrubieszowa  

Źródło: Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Hrubieszowa na lata 2017 - 2023 
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„Całkowita powierzchnia wyznaczonego obszaru rewitalizacji zajmuje 88,60 ha, co stanowi  

2,68% powierzchni Hrubieszowa. Zamieszkuje go 3 873 osób co stanowi ok. 21,55% % całej populacji 

mieszkańców miasta (3.873 osób z 17.974).”6 

Nakreślona w dokumencie LPR wizja obszaru rewitalizacji będąca jego projekcją po przeprowadzeniu 

zaplanowanych działań i inwestycji, jasno definiuje założenia i cele odnowy obszaru rewitalizacji,  

które w kluczowych kwestiach zostały zdefiniowane.  

W roku 2023 obszar rewitalizacji „rozwija się harmonijnie z poszanowaniem zasad zrównoważonego 

rozwoju. Poprawie uległa jakość życia jego mieszkańców w odniesieniu do standardu i warunków 

zamieszkiwania, materialnych warunków bytowych dzięki ograniczeniu zjawiska bezrobocia za pomocą 

wsparcia warunków prowadzenia działalności gospodarczej i ustabilizowania sytuacji na rynku pracy 

(…). Dzięki licznym inicjatywom animacyjnym w obszarze kultury zwiększyła się społeczna aktywność 

mieszkańców, nastąpił proces ich integracji i wzrosło poczucie bezpieczeństwa publicznego (…) 

Organizacje społeczne prężnie działają na obszarze rewitalizacji harmonijnie uzupełniając ofertę usług 

publicznych. Lokalna przedsiębiorczość – dzięki aktywizacji zawodowej społeczności obszaru 

rewitalizacji – znacząco umacnia swój potencjał ekonomiczny (…). Do obszaru rewitalizacji 

wprowadzono nowe funkcje sprzyjające aktywnemu spędzaniu wolnego czasu. Jego centrum 

wypełniło się różnorodną działalnością usługową, handlową, kulturalną i społeczną, która znalazła  

dla siebie miejsce nie tylko w wyremontowanych budynkach, ale również w zagospodarowanych  

na cele społeczne podziemiach (…). W wyniku poprawy stanu technicznego zasobu mieszkaniowego  

i likwidacji źródeł niskiej emisji nastąpiła poprawa jakości środowiska naturalnego (…).”7 

Cele LPR dotyczą z jednej strony poprawy jakości życia społeczno – gospodarczego przy jednoczesnej 

poprawie poziomu infrastruktury technicznej miasta.  

Cele te zgodnie z treścią Programu Rewitalizacji, uzupełniają kierunki działań oraz 39 przedsięwzięć 

umożliwiających wypełnienie jego założeń, które wyszczególniono poniżej, określając przebieg 

ich realizacji w roku 2019.  

 

Tabela 14 Wykaz przedsięwzięć w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Hrubieszowa na lata 2017 

- 2023 wraz z informacją dotyczącą ich realizacji w roku 2019 r. 

L.p. 
Numer projektu w 

LPR 
Nazwa przedsięwzięcia 

Realizacja zadania  

w 2019 r. 

TAK/NIE 

1 P.1.1.1 

Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa (HCD) szansą 

na ożywienie społeczno - gospodarcze w obszarze 

rewitalizacji 
 

2 P.1.1.2 
Utworzenie Klubu Integracji Społecznej na obszarze 

rewitalizacji Hrubieszowa  

3 P.1.1.3 
Włączenie społeczne bezrobotnych mieszkańców 

obszaru rewitalizacji Hrubieszowa  

 

 

6 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Hrubieszowa na lata 2017 - 2023 
7 Tamże  
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L.p. 
Numer projektu w 

LPR 
Nazwa przedsięwzięcia 

Realizacja zadania  

w 2019 r. 

TAK/NIE 

4 P.1.1.4 Mama albo tata i ja – zdobywamy świat   
 

5 P.1.1.5 Nie dajmy się wykluczać – nowe media w bibliotece   

6 P.1.1.6 Pełna pamięć Twojego podwórka   

7 P.1.1.7 Syndykat biblioteką stoi   

8 P.1.2.1 „Kolorowy Hrubieszów”  
 

9 P.1.2.2 
Kultura na GRANICY pokazy nowego kina 

ukraińskiego   

10 P.1.2.3 Postaw na rodzinę w kulturze  
 

11 P.1.2.4 
Kultura obrazkowa – zajęcia z edukacji filmowej/ 

dyskusyjny klub filmowy  

12 P.1.3.1 
Prowadzenie domu dziennego pobytu 

„Hrubieszowski Senior”  

13 P.1.3.2 

Prowadzenie usług z zakresu mieszkalnictwa 

chronionego w budynkach przy ul. 3-go Maja 15a 

(CAL) 
 

14 P.1.3.3 „Pamiątka z Hrubieszowa”   

15 P.1.3.4 
„Poczekalnia międzypokoleniowa – smaki mojego 

dzieciństwa”   

16 P.1.4.1 
„Zakątek Profesora Zina” z miejscem warsztatowym 

ginących zawodów  

17 P.2.1.1 
Granty na rozwój hrubieszowskiej 

przedsiębiorczości w obszarze rewitalizacji  

18 P.2.1.2 Prowadzenie „Mini Inkubatora Przedsiębiorczości” 
 

19 P.2.2.1 
Opracowanie Miejskiego Systemu Informacji dla 

obszaru rewitalizacji   

20 P.3.1.1 
Ocieplenie dachu budynku Wspólnoty 

Mieszkaniowej przy ul. 3-go Maja 18   

21 P.3.1.2 

Wykonanie opaski odwadniającej i odgrzybienie 

budynku Wspólnoty Mieszkaniowej, ocieplenie 

ścian zewnętrznych styropianem wraz z 

pomalowaniem elewacji przy ul. Kilińskiego 15  

 

22 P.3.1.3 

Podłączenie budynku Wspólnoty Mieszkaniowej do 

miejskiej sieci ciepłowniczej, ocieplenie ścian 

zewnętrznych budynku styropianem wraz z 

pomalowaniem elewacji przy ul. Narutowicza 12 

 

23 P.3.1.4 Wymiana pokrycia dachowego, docieplenie 

zewnętrznych ścian budynku Wspólnoty  
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L.p. 
Numer projektu w 

LPR 
Nazwa przedsięwzięcia 

Realizacja zadania  

w 2019 r. 

TAK/NIE 

Mieszkaniowej wraz z pomalowaniem elewacji – 

przy ul. Partyzantów 14  

24 P.3.1.5 

Podłączenie budynku Wspólnoty Mieszkaniowej  

do miejskiej sieci ciepłowniczej, wymiana instalacji 

elektrycznej WLZ klatek schodowych, instalacji 

administracyjnej oświetlenia klatek schodowych  

i instalacji piwnic oraz strychu, wykonanie remontu 

piwnic - przy Placu Staszica 1 

 

25 P.3.1.6 

Remont dachu i klatki schodowej w budynku 

Wspólnoty Mieszkaniowej, wymiana instalacji 

elektrycznej WLZ klatek schodowych, instalacji 

administracyjnej oświetlenia klatek schodowych  

i instalacji piwnic - przy Placu Staszica 3 

 

26 P.3.1.7 

Remont klatki schodowej w budynku Wspólnoty 

Mieszkaniowej, wymiana instalacji elektrycznej 

 WLZ klatek schodowych, instalacji administracyjnej 

oświetlenia klatek schodowych i instalacji piwnic- 

przy Placu Staszica 4 

 

27 P.3.1.8 

Wymiana pokrycia dachowego, ocieplenie ścian 

zewnętrznych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej 

styropianem i pomalowanie -przy ul. Prostej 13 
 

28 P.3.1.9 

Remont dachu, malowanie elewacji budynku 

oraz utwardzenie placu manewrowego 

zlokalizowanego na działce nr 426/3 i dojazdu 

do placu przy budynku Wspólnoty (dojazd i plac 

własność Gminy Miejskiej Hrubieszów)  

– przy ul. Rynek 9 

 

29 P.3.1.10 

Wymiana pokrycia dachowego, ocieplenie ścian 

zewnętrznych styropianem wraz z pomalowaniem 

elewacji, przebudowa wejścia do budynku 

 - przy ul. Szewskiej 7 

 

30 P.3.1.11 

Wykonanie opaski odwadniającej i odgrzybienie 

budynku Wspólnoty Mieszkaniowej, ocieplenie 

ścian zewnętrznych wraz z pomalowaniem elewacji 

i wykonaniem zewnętrznych balkonów – przy ulicy 

Szewskiej 27 

 

31 P.3.1.12 

Poprawa stanu technicznego budynków Wspólnoty, 
ich wyglądu estetycznego oraz ich otoczenia 
 – w lokalizacjach projektu: ul. Narutowicza 56,  
ul. Partyzantów 1, ul. Partyzantów 4, 

 

32 P.3.2.1 
Termomodernizacja budynku siedziby Urzędu 

Miasta i Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie  

33 P.3.2.2 

Modernizacja i adaptacja budynków przy ul. 3- go 

Maja 15a na siedzibę Centrum Aktywności Lokalnej  

i mieszkania chronione 
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L.p. 
Numer projektu w 

LPR 
Nazwa przedsięwzięcia 

Realizacja zadania  

w 2019 r. 

TAK/NIE 

34 P.3.2.3 

Głęboka termomodernizacja wielorodzinnego 

budynku mieszkalnego - Lokalizacja projektu:  

ul. Górna 31, Hrubieszów 
 

35 P.3.3.1 
Remont elewacji Domu Nauczyciela, w tym 

wykonanie ocieplenia, tynku i obróbek blacharskich  

36 P.3.3.2 
Odtworzenie i zagospodarowanie XIX-wiecznych 

hrubieszowskich podziemi na obszarze Śródmieścia  

37 P.3.3.3 
Utworzenie domu dziennego pobytu 

„Hrubieszowski Senior”   

38 P.3.3.4 

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej– budowa 

miejsc rekreacji i osiedlowych placów zabaw  

na obszarze rewitalizacji 
 

39 P.3.3.5 

Przebudowa i modernizacja ulic oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze 

rewitalizacji 
 

LEGENDA: + wykonano wskaźnik w 2019 r.; - brak wykonania wskaźnika w 2019 r.; w trakcie realizacji – 

zadanie realizowane w trybie ciągłym- w okresie wieloletnim, w różnym stopniu nasilenia podejmowanych 

działań; +/- zadanie zrealizowano częściowo 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów 

 

 

Realizacja przyjętych działań w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji prowadzona była  

w sposób kompleksowy i wielowymiarowy. Wśród najważniejszych przedsięwzięć realizowanych  

w 2019 roku na szczególną uwagę zasługują:  

 

1. Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa (HCD) szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze  

w obszarze rewitalizacji 

Zadanie realizowane jest w ramach Projektu Modelowej Rewitalizacji.  

W roku 2018 r. opracowano kompletną dokumentację projektową na remont budynku 

zlokalizowanego przy ulicy 3- Maja 10. HCD będzie siedzibą dla m. in. Centrum Wolontariatu, 

Miejsca Spotkań Młodych, Centrum Partnerstwa Publiczno-Społecznego oraz Miejskiej 

Biblioteka Publicznej, która prowadzi Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej. Nowe funkcje 

obiektu umożliwią realizację wielu projektów „miękkich” skierowanych do seniorów, członków 

organizacji pozarządowych, mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym  

itp. W ramach prac w 2019 roku opracowano kompletną dokumentację przetargową 

- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ wraz z projektami umowy i wzorami 

 

 

 



              RAPORT O STANIE MIASTA HRUBIESZÓW ZA ROK 2019 

55 

pozostałych wymaganych załączników) na roboty budowlane i usługę nadzoru inwestorskiego, 

działania informacyjno-promocyjne. Rozpoczęto prace budowlane związane z rozbiórką 

przybudówek oraz zagospodarowaniem terenu budowy. Planowany termin zakończenia prac 

budowalnych listopad 2020 roku. Planowany termin zakończenia całego projektu (budowa 

wraz działaniami miękkimi czerwiec 2021 roku). 

 

2. Utworzenie Klubu Integracji Społecznej na obszarze rewitalizacji Hrubieszowa 

Projekt nie został jeszcze zrealizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Hrubieszowie, gdyż realizacja projektu przewidziana jest w pomieszczeniach budynków przy 

ul. 3- go Maja 15a. (P.3.3.2.) 

 

3. Włączenie społeczne bezrobotnych mieszkańców obszaru rewitalizacji Hrubieszowa 

Zamiast działania P.1.1.3 zostały wprowadzone dwa działania, które nie były wpisane do LPR, 

ale realizują założone cele. Realizacja obu projektów ma na celu zmniejszenie odsetka osób 

korzystających z pomocy społecznej. Przyczyni się tym samym do realizacji jednego z celów  

LPR jakim jest tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego Obszaru Rewitalizacji,  

w tym tworzenie miejsc pracy i rozwój przedsiębiorczości.  

1.„Równe szanse na rynku pracy, czyli włączenie społeczne i zawodowe mieszkańców 

Hrubieszowa". 

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz poprawa dostępu 

do rynku pracy dla klientów MOPS. Projekt realizowany jest przez MOPS. Wartość projektu 

wynosi 813 961,24 zł w tym dofinansowanie 691 867,05 zł i wkład własny 122 094,19 zł. Termin 

realizacji od 01.10.2019r. do 31.10.2022r. 

2. „Aktywne włączenie społeczne mieszkańców Hrubieszowa w oparciu o ekonomię 

społeczną". 

Celem projektu jest wzrost aktywności społeczno - zawodowej oraz poprawa dostępu do rynku 

pracy dla mieszkańców Hrubieszowa – klientów MOPS. Projekt jest realizowany  

w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Przystań" Mieniany Centrum Integracji Społecznej CIS. 

Wartość projektu 901 312,50 zł w tym dofinansowanie 766 072,50 zł i wkład własny  

135 240,00 zł. Termin realizacji od 01.03.2021r. do 30.06.2023r. 

 

4. Mama albo tata i ja – zdobywamy świat   

Projekt nie został zrealizowany - projekt jest powiązany z utworzeniem Hrubieszowskiego 

Centrum Dziedzictwa, a działania z projektu P.1.1.4 realizowane będą w pomieszczeniach 

budynków przy ul. 3-go Maja 10 w pierwszej kolejności zaadoptowanych i dostosowanych  

do nowych funkcji w ramach projektu utworzenia HCD. Projekt będzie realizowany przez 

Miejską Bibliotekę Publiczną. 

 

 

 

 

 

 

 



                    RAPORT O STANIE MIASTA HRUBIESZÓW ZA ROK 2019 

56 

5. Nie dajmy się wykluczać – nowe media w bibliotece 

Projekt nie został zrealizowany - projekt jest powiązany z utworzeniem Hrubieszowskiego 

Centrum Dziedzictwa, a działania projektu realizowane będą w pomieszczeniach budynków 

przy ul. 3 -go Maja 10 w pierwszej kolejności zaadoptowanych i dostosowanych do nowych 

funkcji w ramach projektu utworzenia HCD. Projekt będzie realizowany przez Miejską 

Bibliotekę Publiczną. 

 

6. Pełna pamięć Twojego podwórka 

Projekt „Pełna pamięć Twojego podwórka" został zrealizowany w 2018 roku. Dnia 14 grudnia 

2018 roku odbyło się otwarcie wystawy Pamięć Twojego Podwórka. Efekty działań projektu 

można było obserwować jeszcze 2019 roku w postaci wystaw zebranych fotografii w ramach 

tego działania (Ekspozycja zebranych fotografii prezentowana była między innymi w holu 

Hrubieszowskiego Domu Kultury w 2019 roku.)  

Działanie zostało zrealizowane w 2018 roku w ramach konkursu Modelowa Rewitalizacja Miast 

w wysokości 25.000 zł. W 2019 roku został wydany kalendarz promujący projekt.  

 

7. Syndykat biblioteką stoi 

Projekt nie został zrealizowany - projekt jest powiązany z utworzeniem Hrubieszowskiego 

Centrum Dziedzictwa, a działania projektu realizowane będą w pomieszczeniach budynków 

przy ul. 3-go Maja 10 w pierwszej kolejności zaadoptowanych i dostosowanych do nowych 

funkcji w ramach projektu utworzenia HCD. Projekt będzie realizowany przez Miejską 

Bibliotekę Publiczną. 

 

8. „Kolorowy Hrubieszów” 

Projekt częściowo zrealizowany – w ramach działań w 2019 rok zostały przeprowadzone 

dwudniowe warsztaty graffiti, prowadzone przez grupę „Stforky” z Zamościa, dzięki którym 

powstał pierwszy hrubieszowski mural na ścianach garażu przy HDK. Projekt został 

zrealizowany ze środków Urzędu Miasta w ramach zadania „Organizowanie czasu wolnego”. 

 

9. Kultura na GRANICY pokazy nowego kina ukraińskiego 

Zadanie zrealizowane – pokazy kina plenerowego odbyły się w ramach działań prowadzonych 

przez Hrubieszowski Domu Kultury. Zadanie częściowo zrealizowane (nie w pełnym założeniu 

projektu). 

 

10. Postaw na rodzinę w kulturze 

Zadanie zrealizowane. Działania zapoczątkowane w 2019 r przez HDK. 

Zakres projektu obejmował cykl zajęć skierowanych do konkretnej grupy społecznej  

z uwzględnieniem jej potrzeb. W ramach programu grupa dzieci została objęta dodatkowymi 

zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej. 

 

11. Kultura obrazkowa – zajęcia z edukacji filmowej/ dyskusyjny klub filmowy 

Projekt nie jest realizowany. 
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12. Prowadzenie domu dziennego pobytu „Hrubieszowski Senior” 

Projekt jest powiązany z projektem inwestycyjnym „Utworzenie domu dziennego pobytu 

„Hrubieszowski Senior” (P.3.3.3.). Działania projektu realizowane będą przez katolickie 

stowarzyszenie „Jestem” w pomieszczeniach budynku starej plebanii przy ul. 3-go Maja  

5 w pierwszej kolejności zaadoptowanych i dostosowanych do nowych funkcji w ramach 

projektu P.3.3.3. 

 

13. Prowadzenie usług z zakresu mieszkalnictwa chronionego w budynkach  

przy ul. 3-go Maja 15a (CAL) 

Zadanie nie zostało zrealizowane. W ramach Projektu MRM została wykonana dokumentacja 

techniczna w 2018 roku. Projekt realizowany będzie w pomieszczeniach budynków  

przy ul. 3-go Maja 15a, jego realizacja będzie wynikała z terminu adaptacji pomieszczeń  

w budynkach przy ul. 3- go Maja 15a. (P.3.3.2.) 

 

14. „Pamiątka z Hrubieszowa” 

Projekt częściowo zrealizowany przez Historyczno - Edukacyjną Pracownię Tkacką przy HDK.  

W 2019 roku został ogłoszony konkurs na "Pamiątkę Hrubieszowską". Konkurs dotyczył prac 

zawierających element kultury świadczący o regionie. W ramach projektu zostały 

przeprowadzone Ogólnopolskie warsztaty tkackie w dniach 

 27-28.09.2019. oraz rozstrzygnięty konkurs na "Pamiątkę Hrubieszowską". 

 

15. „Poczekalnia międzypokoleniowa – smaki mojego dzieciństwa” 

W ramach projektu stworzona została przestrzeń do pobudzania aktywności 30 osób z grupy 

60+, które są członkami Klubu Złotego Wieku, działającego przy Hrubieszowskim Domu 

Kultury. W ramach projektu zostały przeprowadzone warsztaty artystyczne. W ramach 

projektu przeprowadzone zostały warsztaty artystyczne: „Wełną malowane”, „Filcowanie 

bombek świątecznych”, „Ozdoby choinkowe”. Seniorzy poznawali metodę filcowania oraz 

układania wełny w obrazy. Odbyło się osiem spotkań. Warsztaty zakończone były wystawą 

prac. Działanie zostało zrealizowane w 2018 r w ramach dotacji celowej w wysokości 25 000 zł 

otrzymanych w ramach projektu pn. Rewitalizacja Śródmieścia Miasta Hrubieszowa szansą  

na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze miasta 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Spójności  

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Zadanie zostało rozliczone 

w 2018 roku ale w ramach uzyskanych środków został zakupiony sprzęt i materiały  

do prowadzenia zajęć i warsztatów, które były prowadzone w 2019 roku. 

  

16. „Zakątek Profesora Zina” z miejscem warsztatowym ginących zawodów 

Obiekt jest własnością osób prywatnych. Budynek został wpisany w 2019 roku do Rejestru 

Zabytków Województwa Lubelskiego. W 2019 roku budynek został udostępniony 

zwiedzającym. W 2020 rozpoczęto prace remontowe budynku.  

 

17. Granty na rozwój hrubieszowskiej przedsiębiorczości w obszarze rewitalizacji  

Projekt nie jest realizowany 

 

 

18. Prowadzenie „Mini Inkubatora Przedsiębiorczości” 

Projekt nie jest realizowany 
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19. Opracowanie Miejskiego Systemu Informacji dla obszaru rewitalizacji 

Zadanie rozpoczęte w 2019 r. poprzez opracowanie kodeksu reklamowego w ramach PIM-u 

(Partnerskiej Inicjatywie Miast). Kodeks ten został opracowany dla fragmentu obszaru 

rewitalizacji i jego założeniem było ujednolicenie szyldów reklamowych na lokalach 

usługowych.   

 

20. Ocieplenie dachu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej - przy ul. 3-go Maja 18 

Wykonano ocieplenie dachu. Projekt zrealizowany przez Wspólnotę. 

 

21. Wykonanie opaski odwadniającej i odgrzybienie budynku Wspólnoty Mieszkaniowej, 

ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem wraz z pomalowaniem elewacji  

- przy ul. Kilińskiego 15. 

Projekt nie został zrealizowany. Planowane są prace przeprowadzenia odwodnienia  

i odgrzybienia budynku w 2021 roku. 

 

22. Podłączenie budynku Wspólnoty Mieszkaniowej do miejskiej sieci ciepłowniczej, ocieplenie 

ścian zewnętrznych budynku styropianem wraz z pomalowaniem elewacji  

– przy ul. Narutowicza 12. 

W ramach projektu nastąpiło podłączenie budynku Wspólnoty Mieszkaniowej do sieci 

gazowej. 

 

23. Wymiana pokrycia dachowego, docieplenie zewnętrznych ścian budynku Wspólnoty 

Mieszkaniowej wraz z pomalowaniem elewacji – przy ul. Partyzantów 14 

Projekt nie został zrealizowany. 

 

24. Podłączenie budynku Wspólnoty Mieszkaniowej do miejskiej sieci ciepłowniczej, wymiana 

instalacji elektrycznej WLZ klatek schodowych, instalacji administracyjnej oświetlenia klatek 

schodowych i instalacji piwnic oraz strychu, wykonanie remontu piwnic - przy Placu Staszica 

1. 

Projekt został zrealizowany (do dokończenia zostały prace w piwnicach). 

 

25. Remont dachu i klatki schodowej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej, wymiana instalacji 

elektrycznej WLZ klatek schodowych, instalacji administracyjnej oświetlenia klatek 

schodowych i instalacji piwnic - przy Placu Staszica 3 

Częściowo wykonano projekt (w zakresie remontu klatki schodowej oraz instalacji),  

do realizacji pozostał remont dachu. 

 

26. Remont klatki schodowej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej, wymiana instalacji 

elektrycznej WLZ klatek schodowych, instalacji administracyjnej oświetlenia klatek 

schodowych i instalacji piwnic- - przy Placu Staszica 4 

Projekt nie został zrealizowany. Zadanie w trakcie realizacji. 

 

27. Wymiana pokrycia dachowego, ocieplenie ścian zewnętrznych budynku Wspólnoty 

Mieszkaniowej styropianem i pomalowanie - przy ul. Prostej 13 

Projekt nie został zrealizowany. 

 

28. Remont dachu, malowanie elewacji budynku oraz utwardzenie placu manewrowego 

zlokalizowanego na działce nr 426/3 i dojazdu do placu przy budynku Wspólnoty (dojazd  

i plac własność Gminy Miejskiej Hrubieszów) – przy ul. Rynek 9 
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Zadnie nie zostało realizowane (częściowo wykonano prace dotyczące remontu kominów 

 i części placu). Projekt wykonywany ze środków własnych Wspólnoty. 

 

29. Wymiana pokrycia dachowego, ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem wraz  

z pomalowaniem elewacji, przebudowa wejścia do budynku - przy ul. Szewskiej 7. 

Projekt nie został zrealizowany. 

 

30. Wykonanie opaski odwadniającej i odgrzybienie budynku Wspólnoty Mieszkaniowej, 

ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z pomalowaniem elewacji  

i wykonaniem zewnętrznych balkonów – przy ul. Szewskiej 27. 

Projekt nie został zrealizowany. 

 

31. Poprawa stanu technicznego budynków Wspólnoty, ich wyglądu estetycznego  

oraz ich otoczenia – w lokalizacjach projektu: ul. Narutowicza 56, ul. Partyzantów  

1, ul. Partyzantów 4 

Projekt nie został zrealizowany. 

 

32. Termomodernizacja budynku siedziby Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego  

w Hrubieszowie 

W 2019 r. rozpoczęto zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa efektywności energetycznej 

budynków użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego i Gminy Miejskiej Hrubieszów” 

realizowane w ramach osi priorytetowej 5 „Efektywność energetyczna  

i gospodarka niskoemisyjna”, Działania 5.2 „Efektywność energetyczna sektora publicznego” 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. 

Zadanie jest realizowane w partnerstwie Gminy Miejskiej z Powiatem Hrubieszowskim. Projekt 

przewiduje m.in: docieplenie ścian i stropu poddasza, wymianę pokrycia dachowego, 

uzupełnienie tynków oraz odgrzybienie ścian ocieplanych, wymianę stolarki okiennej  

i drzwiowej, likwidację krat okiennych i zmianę szyb na antywłamaniowe, modernizację 

instalacji c.o. i węzła cieplnego, montaż instalacji fotowoltaicznej, instalacji klimatyzacji  

i jej zasilania, wymianę oświetlenia na energooszczędne, wykonanie podnośników  

dla niepełnosprawnych oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku poprzez wykonanie 

podjazdów dla niepełnosprawnych oraz opasek. Planowany termin zakończenia realizacji 

projektu październik 2021 r. Całkowita wartość projektu 2 377 091,59 zł, w tym 

dofinansowanie w kwocie 1 521 545,16 zł. (W 2019 r. zrealizowano wydatki w kwocie 1 500,00 

zł (30% planu). Wydatki związane z wykonaniem ekspertyz. 

 

33. Modernizacja i adaptacja budynków przy ul. 3- go Maja 15a na siedzibę Centrum Aktywności 

Lokalnej i mieszkania chronione 

Projekt nie został zrealizowany. 

 

34. Głęboka termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego - Lokalizacja projektu: 

ul. Górna 31. 

Rozpoczęto przygotowania do realizacji projektu. 

 

35. Remont elewacji Domu Nauczyciela, w tym wykonanie ocieplenia, tynku i obróbek 

blacharskich 

Projekt nie został zrealizowany. 
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36. Odtworzenie i zagospodarowanie XIX-wiecznych hrubieszowskich podziemi na obszarze 

Śródmieścia 

W roku 2019 opracowano dokumentację techniczną w ramach Projektu  

pn. Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa szansą na eliminację zjawisk kryzysowych  

oraz ożywienie społeczno-gospodarcze miasta. 

 

37. Utworzenie domu dziennego pobytu „Hrubieszowski Senior” 

Projekt nie został zrealizowany. 

 

38. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - budowa miejsc rekreacji i osiedlowych placów 

zabaw na obszarze rewitalizacji 

Projekt zakładał zagospodarowanie - dwóch miejsc rekreacji przy pl. Staszica i ul. 3 - go Maja 

7. Plac zabaw przy pl. Staszica został zrealizowany w 2018 roku. W ramach projektu  

w 2019 roku wykonano plac zabaw przy ul. 3-go Maja (Osiedle Śródmieście), zakres 

obejmował: nawierzchnie utwardzone i schody, zadaszenie w formie żagla nad sceną z kostki 

(montaż zadaszenia na 4 słupach) oraz zamontowano elementy małej architektury (20 szt. 

Ławek 1 szt. kosza na odpady), zamontowano 1 szt. tablicy informacyjnej z regulaminem)  

oraz urządzono zieleń (nawierzchnia trawiasta o powierzchni 705 m²). W 2019 roku zostało 

wykonanych na terenie Miasta Hrubieszowa 9 placów zabaw – również poza obszarem 

rewitalizacji. 

 

39. Przebudowa i modernizacja ulic oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  

w obszarze rewitalizacji - Prace obejmą wykonanie nowej nawierzchni ulic, chodników  

i parkingów. 

Przeprowadzono modernizację następujących odcinków ulic:  

• ul. Łazienna – 86 m.b. 

• ul. Berka Joselewicza – 80 m.b.  

• Plac Staszica – parking 316 m2. 

Plac Wolności – chodnik 1040 m2/700 m.b.- Prace nie zostały zrealizowane, gdyż projekt będzie 

realizowany po wykonaniu zadania „Odtworzenie i zagospodarowanie XIX-wiecznych 

hrubieszowskich podziemi na obszarze Śródmieścia”, dopiero po zakończeniu projektu. 

 

Kluczowym i kompleksowym projektem rewitalizacji Miasta Hrubieszowa jest projekt  

pn. „Rewitalizacja Śródmieścia Miasta Hrubieszowa szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz 

ożywienie społeczno-gospodarcze miasta”. W ramach Projektu powstała Broszura informacyjna  

– w której zaprezentowane zostały zadania zrealizowane w ramach tego projektu 2019 roku, należą  

do nich między innymi: 

• Wdrożenie responsywnej platformy partycypacji społecznej - narzędzia, które ułatwia 

mieszkańcom komunikację i umożliwia szybsze załatwienie spraw poprzez elektronizację 

niektórych procesów tj. przeprowadzanie konsultacji społecznych  

z mieszkańcami, zgłaszanie usterek w mieniu zarządzanym przez Gminę Miejską Hrubieszów, 

a także w pełni usprawnia wybór projektów w ramach corocznego budżetu obywatelskiego. 

Platforma uruchomiona została w czerwcu 2019 r. Platforma partycypacyjna usprawnia 

wszelkie konsultacje społeczne. Platforma ta po raz pierwszy została wykorzystana na potrzeby 

budżetu obywatelskiego 2020 roku oraz do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami 

miasta w ramach przygotowania zarysu projektu „Rozwój lokalny Hrubieszowa 

 – od partycypacji do realizacji”. 

• zadanie ,,Modelowe rozwiązanie problemu hrubieszowskich Sutek" przeprowadzono analizę 

prawną nieruchomości zlokalizowanych w ,,Sutkach" i wypracowano model działań. Następnie 
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opracowano PFU (Program Funkcjonalno- Użytkowy) dla tego terenu społecznych  

z mieszkańcami, zgłaszanie usterek w mieniu zarządzanym przez Gminę Miejską Hrubieszów, 

a także w pełni usprawnia wybór projektów w ramach corocznego budżetu obywatelskiego. 

Platforma uruchomiona została w czerwcu 2019  

• opracowano dokumentacje techniczna na remont i adaptację lokali przy ul. Rynek ,,Sutki' 

 15 i 17 w Hrubieszowie, następnie uzyskano pozwolenie na budowę  

i rozpoczęto prace budowlane. Opracowano wstępną koncepcję funkcjonalno -przestrzenną 

zagospodarowania i opracowania kompletnej dokumentacji technicznej murowanych 

podziemi w obszarze centrum Hrubieszowa 

• przeprowadzono konferencję podsumowującą cały projekt. Konferencja odbyła się w dniach 

12 - 13 grudnia 2019 r i zatytułowana była “Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa szansą  

na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno - gospodarcze miasta”. 

Tematem konferencji było podsumowanie projektu rewitalizacji w ramach konkursu 

Modelowej Rewitalizacji Miast, w której Hrubieszów jest jednym z dwudziestu uczestników  

z całego kraju i jednym z trzech z województwa lubelskiego. Wzięło w niej udział ponad  

140 uczestników. 
 

Rysunek 37 Konferencja „Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa szansą na eliminację zjawisk 
kryzysowych oraz ożywienie społeczno - gospodarcze miasta” – dokumentacja fotograficzna 
 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Portal lubie.hrubie.pl 
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3. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 

3.1 Priorytety, sposoby realizacji 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Hrubieszów na lata 2015 – 2020 (PGN) został 

przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Hrubieszowie Nr XII/84/2015 z dnia  

28 sierpnia 2015 r. Aktualizacja PGN została przyjęta 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". 

 

Zgodnie z celami szczegółowymi zapisanymi w „Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej 

Hrubieszów na lata 2015-2020” główne priorytety dotyczą: 

• termomodernizacji budynków, 

• zwiększenia ilości OZE na terenie miasta, 

• wymiany źródeł ogrzewania budynków na bardziej efektywne i mniej emisyjne, 

• racjonalizacji zużycia energii elektrycznej przez m.in. wymianę oświetlenia ulicznego, 

• zastępowanie w gospodarstwach domowych starego, zużytego sprzętu AGD nowym, 

• bardziej efektywnym energetycznie, 

• wykorzystywanie instalacji prosumenckich opartych na OZE dla zabezpieczenia własnych 

potrzeb energetycznych oraz innych użytkowników energii. 

 

Plan działań na rzecz niskoemisyjnej gospodarki w Mieście Hrubieszowie został opracowany  

w perspektywie do 2020 r. Dla każdego z planowanych działań wskazano jednostkę odpowiedzialną  

za realizację, harmonogram w odniesieniu do lat, oszacowano koszty realizacji przedsięwzięć, 

wskazano możliwe źródła finansowania i przyjęto wskaźniki monitorowania realizacji założonych 

celów. W ramach Planu wskazano działania, mające na celu zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, 

podejmowane zarówno przez Miasto Hrubieszów, a także jednostki organizacyjne, mieszkańców 

Miasta i inne jednostki działające na terenie Miasta Hrubieszowa”.8 

 

3.2 Sposoby realizacji - wskaźniki 
 

W ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Hrubieszów zdefiniowano projekty, które służyć 

będą powyższym celom, jako zadania inwestycyjne oraz pozainwestycyjne, zadania planowane  

do realizacji przez Urząd Miasta Hrubieszów oraz pozostałych interesariuszy.  

W ramach opracowanego Planu został zdefiniowane zadania realizacyjne, które zostały przedstawione 

w poniżej tabeli wraz z informacją statusie realizacji. 

 

 

8 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Hrubieszów na lata 2015 – 2020 
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Tabela 15 Wykaz działań zaplanowanych w PGN dla Gminy Miejskiej Hrubieszów. 

L.p. Zakres działania 

Realizacja zadania  

w 2019 r. 

TAK/NIE 

Zadania inwestycyjne 

Głęboka termomodernizacja budynków 

1 

Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta - kontynuacja 

termomodernizacji budynków komunalnych i użytkowych  

oraz sukcesywne ich podłączanie do miejskiej sieci ciepłowniczej lub 

sieci gazowniczej z uwzględnieniem mikroinstalacji OZE w tym: 

 

1.1 

Wykonanie docieplenia ścian wraz z elewacjami budynków  

przy ul. Partyzantów 33 i 34 oraz Pobereżańska 

 14-18. 2015 47,4 + 13,0 (dot. budynków przy ul. Partyzantów 

 oraz budynków przy ul. Poberażańskiej 16 i 18 (Gmina Miejska 

Hrubieszów) 

 

1.2 

Wykonanie dokumentacji projektowej na docieplenie ścian oraz remont 

dachów w budynkach przy ul. Żeromskiego 22, 24-26, Kolejowej 3, 

Piłsudskiego 38. (Gmina Miejska Hrubieszów) 
 

1.3 

Wymiana instalacji c.o. oraz docieplenie dachów na budynkach 

 przy ul. Ceglana 36 A i 36 B i wymiana dachu w budynku 

 przy ul. Partyzantów 13 A. (Gmina Miejska Hrubieszów) 
 

1.4 

Przebudowa źródeł zasilania w energię cieplną wraz z automatyką 

czasowo - pogodową w wybranych obiektach użyteczności publicznej 

 i budynkach komunalnych miasta Hrubieszów (Gmina Miejska 

Hrubieszów (Urząd Miasta, ZEC) 

 

2 

Sieć ciepłownicza - modernizacja i rozbudowa sieci ciepłowniczej ZEC  

w Hrubieszowie, w tym wymiana cieplnych węzłów grupowych na węzły 

przyłączeniowe do budynków wraz z systemem zarządzania energią.  

(ZEC) 

 

3 

Hrubieszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa (w zasobach Spółdzielni 

znajduje się 49 wielorodzinnych budynków mieszkaniowych). Planuje 

się sukcesywną głęboką termomodernizację budynków,  

w tym: wymianę węzłów cieplnych na kompaktowe i instalację 

kolektorów słonecznych. (Hrubieszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa) 

 

4 

Spółdzielnia Budowlani (w zasobach Spółdzielni znajduje  

się 5 wielorodzinnych budynków. Planuje się uzupełniającą głęboką 

termomodernizację tych budynków. (Spółdzielnia Budowlani) 
 

5 

Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii - Montaż 

kolektorów słonecznych w mieście Hrubieszów (60 budynków  

po 3 szt.). (Właściciele prywatnych budynków mieszkaniowych) 
 

6 

Montaż paneli fotowoltaicznych oraz wymiana źródeł ciepła połączona 

ze zmianą nośnika energii w prywatnych budynkach mieszkalnych. 

(Właściciele prywatnych budynków mieszkaniowych) 
 

Oświetlenie uliczne 

7 
Efektywność energetyczna, sukcesywna wymiana oświetlenia ulicznego 

na energooszczędne 
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L.p. Zakres działania 

Realizacja zadania  

w 2019 r. 

TAK/NIE 

Ograniczenie zanieczyszczeń w ruchu drogowym 

8 
Tworzenie systemu ścieżek rowerowych na obszarze miasta (budowa 

ścieżek oraz wytyczanie pasm ruchu rowerowego). (ZDM)  

Zadania nieinwestycyjnie 

Działalność bieżąca Urzędu Miasta Hrubieszów 

9 
Aktualizacja bazy danych dot. ograniczenia niskiej emisji w mieście 

pozwalającej na ocenę gospodarki energią w mieście  

10 Monitoring zużycia energii i wody w budynkach użyteczności publicznej. 
 

11 

Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej 

Hrubieszów", Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło" w miarę 

planowania nowych inwestycji w sposób istotny rzutujący  

na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego 

 

12 
Opracowanie Planu zrównoważonej mobilności miejskiej ze 

szczególnym uwzględnieniem ruchu rowerowego  

13 
Wdrażanie systemu "zielonych zamówień publicznych" w zakupach 

publicznych, w tym urządzeń i sprzętu energooszczędnego  

14 Przystąpienie do sieci zielonych miast 
 

Edukacja i promocja mieszkańców miasta 

15 

Utworzenie na stronie internetowej miasta Hrubieszów, portalu 

informacyjno – edukacyjnego promującego ograniczenie zanieczyszczeń 

powietrza w mieście. (informacja o prowadzonych inwestycjach przez 

miasto i podległe mu spółki miejskie, akcjach promocyjnych itd.). 

Niewykluczone ogłoszenia producentów niskoemisyjnych kotłów  

na węgiel czy gaz oraz instalacji OZE i innych urządzeń niskoemisyjnych  

i energooszczędnych.www.hrubieszow.energiasrodowisko.pl 

 

16 

Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta - działania promocyjne 

związane z wymianą źródeł ciepła w jednorodzinnych budynkach 

mieszkalnych (prywatnych, spółdzielczych) - poprzez podłączenie 

 ich do miejskiej sieci ciepłowniczej lub sieci gazowniczej– system ulotek 

i folderów, promocja na festynach. 

 

17 

Organizacja akcji społecznych związanych z ograniczeniem emisji, 

efektywnością energetyczną oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł 

energii Akcja „Dni energii” przy okazji organizowania różnych festynów 

w Hrubieszowie. (foldery informacyjne) 

 

18 
Promocja ruchu rowerowego w mieście ulotki wskazujące bezpieczne 

drogi. (ZDM)  

19 
Wsparcie mieszkańców miasta w instalacji mikroinstalacji 

 OZE typu: kolektory słoneczne, mikroinstalcji fotowoltaicznych,   
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L.p. Zakres działania 

Realizacja zadania  

w 2019 r. 

TAK/NIE 

czy pomp ciepła. Organizowanie systemu współfinansowania  

i zbiorczych zakupów instalacji i ich montażu 

20 

Promocja Gminy w zakresie pozyskania inwestorów farm 

fotowoltaicznych na terenie miasta - informacja o zapisach Planu 

zagospodarowania przestrzennego - przeznaczających znaczne tereny 

na fotowoltaikę. 

 

21 

Kampanie edukacyjno - informacyjne z zakresu zachowań 

energooszczędnych – ECODRIVING. (Podmioty prowadzące kursy nauki 

jazdy) 
 

22 
Kampanie edukacyjno - informacyjne z zakresu zużycia energii i ochrony 

środowiska w sektorze transportu. (Przedsiębiorcy transportowi)  

LEGENDA: + wykonano wskaźnik w 2019 r.; - brak wykonania wskaźnika w 2019 r.; w trakcie realizacji – zadanie 

realizowane w trybie ciągłym - w okresie wieloletnim, w różnym stopniu nasilenia podejmowanych działań;  

+/- zadanie zrealizowano częściowo 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów 

 

Do najważniejszych działań wpisanych do PGN, które zostały zrealizowane w roku 2019, należały: 

1. Efektywność energetyczna, sukcesywna wymiana oświetlenia ulicznego  

na energooszczędne. W ramach działań inwersyjnych przeprowadzona została realizacja 

działań polegająca na wymianie oświetlenia ulicznego na energooszczędne latarnie solarne  

i hybrydowe w następujących lokalizacjach: 

• ul. Ceglana LED 60 W Hybryda (turbina wiatrowa 400 W) panel PV 2x200 W, 

• ul. Wyzwolenia LED 30 W Hybryda (turbina wiatrowa 300 W) panel PV 2x150 W, 

• ul. Partyzantów (Lubelska) LED SOLAR 30 W Panel PV 2x150 W, 

• ul. Nowe Osiedle LED 30 W SOLAR panel PV 2x150 W, 

• ul. Zamojska LED 30 W SOLAR panel PV 2x150 W, 

• Trakt pieszy Wodna - Rubinowa 2x60W LED HYBRYDA (turbina wiatrowa 2x200 W) 

2x30W LED HYBRYDA (turbina wiatrowa 2x150 W). 

2. Tworzenie systemu ścieżek rowerowych na obszarze miasta (budowa ścieżek  

oraz wytyczanie pasm ruchu rowerowego). 

W ramach zadania została zbudowana ścieżka rowerowa wraz z chodnikiem przy ulicy 

Grabowieckiej w Hrubieszowie.  

3. Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta - kontynuacja termomodernizacji budynków 

komunalnych i użytkowych oraz sukcesywne ich podłączanie do miejskiej sieci ciepłowniczej 

lub sieci gazowniczej z uwzględnieniem mikroinstalacji OZE -  

w ramach zadania przeprowadzono modernizację elewacji budynku mieszkalnego przy ulicy 

Piłsudskiego 22, termomodernizację Środowiskowego Domu Samopomocy przy ulicy 

Piłsudskiego 1 oraz Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Ciesielczuka 2 uzyskując 

szacunkową redukcję emisji PM10 – 51,515 kg/rok oraz PM2,5 – 29,445 kg/rok. 

4. W ramach działań inwestycyjnych zostały przeprowadzone projekty budowy  

oraz modernizacji dróg gminnych i powiatowych: 
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• „Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową w ul. Grabowieckiej” (dofinansowanie  

dla Starostwa Powiatowego kosztów realizacji zadania) 

• Budowa drogi w ul. Lipowej 

• II etap budowy dróg gminnych na Osiedla Basaja w Hrubieszowie –  

ul. Storczykowa, Konwaliowa, Tulipanowa 

• Przebudowa drogi gminnej (boczna ul. Gródeckiej) w Hrubieszowie z kanałem deszczowym 

i oświetleniem 

• Budowa ronda – skrzyżowania ulic Basaja – Kolejowa 

• Modernizacja drogi wewnętrznej w ul. Armii Krajowej 

• Modernizacja dróg wewnętrznych w ul. Grabowieckiej (boczna) 

5. W ramach działań nieinwestycyjnych zostały przeprowadzone projekty edukacyjne: 

• „Sprzątanie świata” 

Głównymi uczestnikami akcji były dzieci i młodzież przedszkoli, szkół, 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 i wzrost świadomości ekologicznej.  

•  „Wrastaj w Hrubieszów”  

Akcja zainicjowana w 2019 roku przez Burmistrz Miasta Hrubieszowa skierowana została 

do najmłodszych mieszkańców naszego miasta i ich rodziców. Akcja ma pielęgnować 

tożsamość i być wyrazem dbałości o środowisko naturalne. Polega  

na sadzeniu drzew przez rodziców małych mieszkańców miasta, które urodziły się nad 

Huczwą. Przedsięwzięcie jest elementem kampanii wizerunkowej  

# HrubieszówJestemStąd. W 2019 roku odbyły się dwie edycje akcji  

w wyniku, których zasadzono 50 sztuk drzew. Drzewka będą przypominać dzieciom,  

że Hrubieszów jest ich miejscem na ziemi i bezpieczną przystanią. Stąd pochodzą  

i tu zawsze mogą wrócić.   

• Zakup dla mieszkańców ulotek dotyczących prawidłowej segregacji odpadów 

komunalnych oraz zasad funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi. 

 

 

4. Program Ochrony Środowiska 

4.1 Priorytety, sposoby realizacji 
 

Program 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.  

Program Ochrony Środowiska jest kompleksowym dokumentem regulującym działania Miasta w 

obszarze ochrony zasobów przyrodniczych i naturalnych, w tym ludzi  

i zwierząt, który wyznacza kierunki działań dla optymalnego zachowania naturalnych walorów 

środowiska. 

Cele polityki ekologicznej Miasta Hrubieszowa podzielone są na następujące obszary:  

• Gospodarka wodno-ściekowa.  

• Ochrona powietrza  

• Ochrona gleb  
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• Różnorodność biologiczna i krajobrazowa  

• Gospodarka odpadami 

• Edukacja Ekologiczna   

 
 

4.2 Sposoby realizacji - obszary, cele, kierunki interwencji 
 

W ramach głównych obszarów ujętych w Programie Ochrony Środowiska Miasto Hrubieszów 

realizowało zarówno działania inwestycyjne i nieinwestycyjnie. W dużym zakresie zostały one 

przedstawione w działaniach realizowanych w Programie Gospodarki Niskoemisyjnej. 

 

Do głównych zadań inwestycyjnych, które zostały przyjęte do realizacji w 2019 należą działania 

wpisane do „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych na lata 2018 - 2021", którego aktualizacja została przyjęta Uchwałą  

nr VI/45/2019 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 28 marca 2019 r. 

Działania te na rzecz Miasta realizuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej Spółka z o.o. Zgodnie ze Sprawozdaniem z realizacji inwestycji Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Hrubieszowie  

w 2019 roku zostały przeprowadzone następujące działania inwestycyjne:9 

 

Sieci wodociągowe 

 

1. Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Zamojskiej od ulicy Piłsudskiego  

do skrzyżowania z ulicą Teresówka łącznie z posesjami o numerach 175/177/179 oraz ulica 

Leśmiana osiedle domów jednorodzinnych od ulicy Zamojskiej w miejscowości Hrubieszów  

o łącznej długości 4 133,0 mb.  

W ramach zadania wykonano Modernizację i przebudowę istniejącej sieci wodociągowej 

wykonanej z rur żeliwnych i rur azbestocementowych doprowadzającej wodę do budynków dla 

celów bytowo gospodarczych oraz przeciwpożarowych, zlokalizowanych na obszarze objętym 

inwestycją oraz zasilającej w wodę dalsze części miasta Hrubieszowa. Istniejąca sieć, będąca w złym 

stanie technicznym została zastąpiona siecią wodociągową z polietylenu. Włączenie do istniejącej 

sieci wodociągowej PE 350 wykonane zostanie w poboczu ul. Teresówka oraz w poboczu  

ul. Zamojskiej na wysokości skrzyżowania ul. Zamojskiej z ul. Teresówka. Występujące po trasie 

wodociągu odgałęzienia sieci zasilające w wodę ulice przyległe, zostaną włączone do nowo 

projektowanego wodociągu. Istniejące indywidualne przyłącza wodociągowe zostaną włączone 

do nowego wodociągu w sposób dostosowany do istniejących materiałów. W ramach pierwszego 

etapu prac zakończonych w maju odebrano 1540 m sieci wodociągowej, a w drugim etapie  

w grudniu 2019 r. 1676,5 m sieci wodociągowej. Wartość zadania: 2 078 174,85 zł netto na koniec 

2019 r. Łączna wartość zadania: 2 948 250,00 zł netto. Zadanie rozpoczęto we wrześniu 2018 roku 

i jest kontynuowane w roku 2020. 

 

 

9 Sprawozdanie z realizacji inwestycji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Hrubieszowie 

za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 
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Rysunek 38 Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Zamojskiej od ulicy 

Piłsudskiego do skrzyżowania z ulicą Teresówką – dokumentacja fotograficzna 

 

Źródło: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. 

 

2. Modernizacja sieci wodociągowej w ulicy Berka Joselewicza w Hrubieszowie o łącznej długości 

82,70mb. 

Modernizacja odcinka sieci wodociągowej włączonego do istniejącej sieci miejskiej w ulicy 

Targowej, doprowadzającego wodę do odbiorców przy ul. Berka Joselewicza w Hrubieszowie  

oraz trwałe odcięcie istniejącego zasilania od węzła w budynku wielorodzinnym przy ul. Rynek 

9 i przełączenie odbiorców do nowej sieci. Sieć wykonano z rur PE 100-RC SDR11, DN 90 -

17,10mb, DN63 - 60,60mb oraz DN40 - 5,00mb. Wartość zadania: 54 609,17 zł netto. Zadanie 

zakończono w październiku 2019 roku. 

3. Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Słowackiego i Wesołej w Hrubieszowie (spinka). 

 Modernizacja odcinka sieci wodociągowej polegająca na wykonaniu spinki sieci wodociągowej  

w ulicy Słowackiego z siecią wodociągową w ulicy Wesołej. Łącznie wybudowano odcinek sieci 

wodociągowej o długości 22,4 mb. Wartość zadania: 11 218,34 zł netto. Zadanie zakończono  

w listopadzie 2019 r. 

 

Sieci kanalizacyjne 

 

4. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Zamojskiej w Hrubieszowie Modernizowany 

odcinek sieci kanalizacji sanitarnej znajduje się w ulicy Zamojskiej na wysokości wjazdu na teren 

osiedla do studni rewizyjnej przy budynku 175c i zbiera ścieki sanitarne z budynków 

wielorodzinnych oznaczonych nr 175a, 175b, 175c i 175e. Prace wykonano metodą wykopu 

otwartego na długości 13,60 mb. oraz metodą bezwykopową – przewiertu sterowanego na długości 

44,00 mb. Łączna długość przebudowanego odcinka sieci kanalizacyjnej wynosi 57,60 mb. Wartość 

zadania 67 873,30 zł netto. Zadanie zakończono w maju 2019 roku. 
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Rysunek 39 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Zamojskiej w Hrubieszowie  

- dokumentacja fotograficzna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. 

 

5. Przebudowa/modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Narutowicza, Prusa, 27 Wołyńskiej 

Dywizji Piechoty AK i Pogodnej w Hrubieszowie o długości 342,1 mb. 

W tym w ul. Prusa - 94 723,31 zł netto, w ul. Narutowicza - 34 647,57 zł netto,  

w ul. Pogodna - 77 672,78 zł netto. Wartość zadania: 307 043,66 zł netto. Okres realizacji: wrzesień 

2019 r. - luty 2020 r. 

Opis: Zakres inwestycji obejmował odcinki sieci kanalizacji sanitarnej: 

• w ulicy Bolesława Prusa od budynków wielorodzinnych 3 i 5 do ulicy 3-go Maja. Długość 

zmodernizowanego odcinka –118,2 mb; 

• w ulicy Narutowicza od budynku wielorodzinnego nr 31 do kolektora sanitarnego w ulicy 

Narutowicza. Długość zmodernizowanego odcinka - 35,8 mb; 

• w ulicy Pogodnej i 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK od ulicy Prusa do ulicy Partyzantów. 

Długość zmodernizowanego odcinka -188,1 mb. 
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Rysunek 40 Przebudowa/modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Narutowicza, Prusa, 

27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK i Pogodnej – dokumentacja fotograficzna 

     

     Źródło: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. 

 

Inwestycje realizowane w ramach projektu dofinasowanego z UE 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Hrubieszowie w kwietniu 

2018 roku podpisało umowę, której przedmiotem jest realizacja projektu pn. „Modernizacja 

i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w Hrubieszowie z wykorzystaniem odnawialnych 

źródeł energii oraz usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym”. Realizacja projektu 

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), dla którego Instytucją Wdrażającą jest Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W ramach powyższego projektu w 2019 roku 

realizowane były zadania: 

1. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej przy ulicy Grabowieckiej bocznej  

w Hrubieszowie  

W ramach zadania wybudowano grawitacyjny kanał ściekowy z rur PE 100-RC SDR17 o łącznej 

długości 514,65 mb. Rozbudowa kanału ściekowego kanalizacji sanitarnej umożliwiła 

włączenie dotychczasowych użytkowników szamb do kanalizacji miejskiej. Wartość zadania: 

336 776,51 zł netto. Zadanie zakończono w sierpniu 2019 r. 
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Rysunek 41 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej przy ulicy Grabowieckiej bocznej – dokumentacja 

fotograficzna  

   

Źródło: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. 

 

2. Zakup samochodu do monitoringu sieci kanalizacyjnej 

Zadanie dotyczyło nabycia nowego samochodu do TV inspekcji sieci kanalizacji sanitarnej  

tj. samochodu ciężarowego typu furgon IVECO DAILY, podzielonego na dwie części  

- operatorską (suchą) oraz sprzętową (mokrą). Auto umożliwia przewożenie agregatu 

prądotwórczego, kamery do inspekcji sieci kanalizacyjnej, wyciągarki elektrycznej, zadymiarki 

kanałowej, sprężarki powietrza i innych. Wartość zadania: 165 380,50 zł netto. Data dostawy: 

grudzień 2019 r. 

 

Rysunek 42 Zakup samochodu do monitoringu sieci kanalizacyjnej – dokumentacja fotograficzna 

 

 

 

 



                    RAPORT O STANIE MIASTA HRUBIESZÓW ZA ROK 2019 

72 

       

Źródło: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. 

 

3. Budowa elektrowni fotowoltaicznej na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Teresówka 

14a w Hrubieszowie  

Elektrownia fotowoltaiczna wybudowana na Stacji Uzdatniania Wody (SUW) ma moc 

zainstalowaną 0,2 MWp. Energia produkowana przez instalację wykorzystywana jest 

na potrzeby własne SUW. Instalacja posadowiona jest na gruncie, zajmuje ok 0,10 ha i składa 

się na nią ok. 600 szt. modułów fotowoltaicznych. Wartość zadania: 712 538,61 zł netto. Okres 

realizacji zadania: sierpień 2019 – luty 2020 r. 

 

Rysunek 43 Budowa elektrowni fotowoltaicznej na terenie Stacji Uzdatniania Wody – dokumentacja 

fotograficzna 
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Źródło: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. 

 

4. Modernizacja przepompowni ścieków w Hrubieszowie wraz z podłączeniem  

do istniejącej sieci monitoringu i wizualizacji w technologii GSM/GPRS, który funkcjonuje  

w PGKiM Sp. z o. o. w Hrubieszowie. Zadanie dotyczy modernizacji przepompowni ścieków  

w Hrubieszowie polegającej na podłączeniu PŚ do istniejącej sieci monitoringu i wizualizacji  

w technologii GSM/GPRS, który funkcjonuje w PGKiM Sp. z o.o. w Hrubieszowie wraz z dostawą 

niezbędnego sprzętu i oprogramowania. Wartość zadania: 104 930,00 zł netto (I etap w 2019 

r.) o wartości 59 470,00 zł netto (II etap w 2020 r.) Termin realizacji: I etap - czerwiec 2019 r.; 

II etap – kwiecień 2020 r. 

 

Rysunek 44 Modernizacja przepompowni ścieków w Hrubieszowie wraz z podłączeniem do istniejącej 

sieci monitoringu i wizualizacji w technologii GSM/GPRS funkcjonuje w PGKiM Sp. z o. o – 

dokumentacja fotograficzna 

 

Źródło: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. 

 

 

5. Wdrożenie systemu informacji przestrzennej GIS sieci kanalizacyjnej  

i wodociągowej oraz modelu hydraulicznego i hydrodynamicznego sieci wodociągowej wraz 

z dostawą niezbędnego sprzętu i oprogramowania 

Wdrożenie systemu informacji przestrzennej GIS sieci kanalizacyjnej  

i wodociągowej oraz modelu hydraulicznego i hydrodynamicznego sieci wodociągowej wraz  

z dostawą niezbędnego sprzętu i oprogramowania. Wartość zadania: 85 040,00 zł (wartość 

pierwszego etapu). Termin odbioru pierwszego etapu – listopad 2019 r. Łączna wartość 

zadania 425 200,00 zł netto. 
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Rysunek 45 Wdrożenie systemu informacji przestrzennej GIS – dokumentacja fotograficzna 

 

Źródło: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. 

 

Odpady 

 

1. Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Hrubieszowie  

przy ul. Gródeckiej  

Przedmiot inwestycji obejmował rekultywację techniczną i biologiczną składowiska odpadów 

polegającą w szczególności na ukształtowaniu bryły składowiska tj. przemieszczeniu odpadów 

i uformowaniu czaszy, wykonaniu studni odgazowania wraz z montażem pochodni do ujmowania 

gazu składowiskowego. Wykonaniu okrywy rekultywacyjnej tj. przykryciu ukształtowanej czaszy 

składowiska wyrównującą warstwą piasku o grubości 0,1m, przykryciu warstwy wyrównawczej 

uszczelniającą warstwą zasadniczą z gruntu słabo przepuszczalnego o grubości 0,35m, wykonaniu 

biologicznej okrywy rekultywacyjnej o grubości 0,15m z wykorzystaniem humusu. Nawożeniu 

mineralnym biologicznej okrywy rekultywacyjnej. Wysianiu traw i roślin motylkowych, a następnie 

nasadzeń drzew i krzewów. 

Rysunek 46 Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Hrubieszowie 

przy ul. Gródeckiej. 
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Źródło: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. 

 

2. Dostawa urządzeń do zdalnego odczytu wodomierzy 

Na wodomierzach u indywidualnych odbiorców sukcesywnie nakładane są nakładki do zdalnego 

odczytu wodomierzy. W roku 2019 zakupiono 259 szt. urządzeń do zdalnego odczytu wodomierzy. 

Wartość zadania: 73 815,00 zł netto.  

 

 

5. Ład przestrzenny - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Hrubieszów oraz miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego 

 

5.1 Priorytety, sposoby realizacji 

 

Uwarunkowania przestrzenne na obszarze Miasta Hrubieszów reguluje Studium Uwarunkowań  

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowe Plany Zagospodarowania 

Przestrzennego.   

Obowiązujące na terenie Miasta Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Hrubieszów zostało przyjęte Uchwałą Rady Nr LIV/352/2014 Miejskiej  

w Hrubieszowie z dnia 23 maja 2014 roku, zmienione Uchwałą Nr XLVI/353/2017 Rady Miejskiej  

w Hrubieszowie z dnia 29 listopada 2017 r. 

Studium określa „politykę przestrzenną miasta, uwzględniając występujące na jego obszarze 

uwarunkowania regionalne.”10 

 

 

10 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Hrubieszów 
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Studium nie jest aktem prawa miejscowego, jednak ustalenia studium są wiążące dla organów miasta 

przy sporządzaniu planów miejscowych i powinny stanowić wytyczne dla realizacji polityki 

przestrzennej. 

 

 

5.2 Sposoby realizacji - obszary, cele, kierunki interwencji 
 

Rysunek 47 Główne parametry dotyczące zrealizowanej w 2019 roku polityki przestrzennej dotyczące 

zmian w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Hrubieszowa 

 

 

 

 

- 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Na obszarze Miasta Hrubieszów funkcjonuje ogółem 21 Miejscowych Planów Zagospodarowania 

Przestrzennego, a odsetek pokrycia Miasta planami wynosił w 2019 roku – 66,8%. W odniesieniu  

do 2019 roku dwa plany straciły ważność i dwa nowe plany zostały przyjęte. 

Rysunek 48 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Hrubieszów - stan na 31.12.2019 r. 

 

I. Liczba Miejscowych 

Planów 

Zagospodarowania  

21 

II. Powierzchnia objęta 

Miejscowymi Planami 

Zagospodarowania 

Przestrzennego  

2 207 ha  

III. Pokrycie obszaru 

Miasta Miejscowym 

Planem 

Zagospodarowania 

Przestrzennego  

66,8% 
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Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów 

Tabela 16 Pokrycie obszaru Miasta Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego w latach 

2018-2019 w [%] 

Wyszczególnienie 2018 rok 2019 rok 

Pokrycie obszaru Miasta Miejscowymi Planami 

Zagospodarowania Przestrzennego  

47,26% 

(1 561 ha) 

66,8% 

(2 207 ha) 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów 

Miasto Hrubieszów zgodnie z dokumentem Studium podzielone jest na obszary funkcjonalne,  

które zaprezentowane zostały na poniższym Rysunku. 

 

Wykres 3 Struktura funkcjonalna Miasta Hrubieszów w Miejscowych Planach Zagospodarowania 

Przestrzennego - wg stanu na 31.12.2019 rok. 
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Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów 

 

W ramach realizacji zadań będących w kompetencjach Wydziału Nieruchomości i Planowania 

Przestrzennego, w roku 2019 przeprowadzono procedury, które umożliwiły uchwalenie dwóch 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, rozpoczęto jedną procedurę sporządzania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz dokonano oceny aktualności studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania. 

 

Tabela 17 Zestawienie uchwalonych w roku 2019 oraz będących w trakcie procedury uchwalania 

Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego w Mieście Hrubieszowie  

Nazwa dokumentu  

Nr uchwały/ 

data/ 

Numer dz. urzęd. 
 

Plany uchwalone w 2019 roku 

 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Hrubieszowa „Zamojska 

– Michałówka - Teresówka”. 

Planem objęta została część terenu miasta Hrubieszowa położona w obrębie  

ul. Basaja „Rysia”, Michałówka, Antonówka, Teresówka, Działkowa, części  

ul. Kolejowej, Zamojskiej, Łany i części drogi krajowej nr 74 - obwodnicy miasta 

Hrubieszów. 

Uchwała Nr 

VIII/74/2019 z 

dn.30.05.2019 r. 

(Dz. Urz. Woj. 

Lubelskiego z dnia 

1. tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej

21%

2. tereny 
zabudowy 

mieszkaniowej 
wielorodzinnej

2%

3. tereny 
zabudowy 
usługowej

4%

4. tereny 
użytkowane rolniczo

32%

5. zabudowa 
zagrodowa

2%

6. zabudowa 
techniczno 

produkcyjna
4%

7. tereny zieleni i 
wód
24%

8. komunikacja
10%

9. tereny 
infrastruktury 

technicznej
1%

Struktura funkcjonalna MPZP
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Nazwa dokumentu  

Nr uchwały/ 

data/ 

Numer dz. urzęd. 
 

2.07.2019 r. poz. 

3877). 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Hrubieszowa „Łany - 

Kolejowa”. 

Plan został opracowany w celu uregulowania zasad zagospodarowania 

przestrzennego terenów miejskich położonych na południe od linii kolejowych LHS i 

PKP pomiędzy ulicami Łany i Kolejową. 
 

Uchwała Nr 

V/22/2019 z 

dn.26.02.2019r. 

(Dz. Urz. Woj. 

Lubelskiego z dnia  

3.04.2019 r. poz. 

2139). 

Plany w trakcie procedury sporządzania MPZP w 2019 roku 

Rozpoczęto procedurę sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Hrubieszowa „Józefa Piłsudskiego - Wyzwolenia”. 

Planem objęto część terenu miasta Hrubieszowa położonego w obrębie ulic: Józefa 

Piłsudskiego, Wyzwolenia oraz Osiedlem Jagiellońskim i granicami 

administracyjnymi miasta.  

Procedura sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

została uruchomiona w związku ze zwiększonym ruchem inwestycyjnym na tym 

terenie, potrzebami określenia przeznaczenia terenów oraz parametrów zabudowy 

wraz z rozplanowaniem układu sieci drogowej. 

Uchwała  

Nr X/87/2019r.  

z dn. 26.06.2019r. 
 

Ocena aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

Dokonano oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Przeprowadzoną ocenę podsumowano następującymi wnioskami: 

• studium miasta Hrubieszowa uznać należy za wymagające aktualizacji; 

• cztery z obowiązujących planów (przyjęte: Uchwałą Nr XXIV/239/08 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 20 sierpnia 2008 r.; Uchwałą Nr LI/467/2010 

Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 29 kwietnia 2010 r.; Uchwałą Nr 

XIV/98/2011 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 września 2011 r.; 

Uchwałą Nr XXIII/166/2012 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 maja 

2012 r.) wymagają zmiany.  

• zaleca się sporządzenie planów miejscowych dla obszarów położonych w 

rejonie ul. Cichej i ul. Dwernickiego; oraz po południowej stronie ul. Nowej; 

• zaleca się przyjęcie uchwały w sprawie lokalizacji reklam, obiektów małej 

architektury i ogrodzeń dla miasta Hrubieszowa; 

 

Nr VI/121/2019 z 

dnia 28.11.2019 r.  

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów 

Ogółem liczba wydanych w roku 2019 decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości nieobjętych 

planem miejscowym na obszarze Miasta Hrubieszów wynosiła 6 szt. 

Ponadto wydano: 

• 82 szt. wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 

• 221 szt. zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w planach zagospodarowania 

przestrzennego. 
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Rysunek 49. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Hrubieszowa Uchwalone  

w 2019r – MPZP „Zamojska – Michałówka - Teresówka” oraz MPZP „Łany - Kolejowa”. 

 

 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów 

Rysunek 50. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Hrubieszowa „Józefa 

Piłsudskiego - Wyzwolenia” w trakcie procedury opracowania w 2019 r. 

 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów 
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W ramach kluczowych działań w zakresie planowania przestrzennego zrealizowanych przez Urząd 

Miasta Hrubieszów w 2019 r. należy zaliczyć wprowadzenie procesów cyfryzacji dokumentów 

planistycznych i wdrożenie oprogramowania Samorządowej Platformy Danych Przestrzennych 

(SPDP) w ramach projektu „Cyfrowy Urząd w Twoim domu - Elektroniczna administracja blisko 

Mieszkańców Miasta Hrubieszów", realizowanego ze środków RPO WL na lata 2014-2020; Działanie 

2.1 Cyfrowe Lubelskie.  

Samorządowa Platforma Danych Przestrzennych (SPDP) to profesjonalne narzędzia prezentujące dane 

planistyczne na mapie, umożliwiające generowanie dokumentów, prowadzenie rejestrów  

oraz przeprowadzania analiz przestrzennych. Rozwiązanie ma charakter modułowy co umożliwia pełne 

zarządzanie informacją przestrzenną miasta Hrubieszów. 

Korzyści płynące z wdrożenia SPDP: 

korzyści dla mieszkańców:  

• Możliwość sprawdzenia informacji o zagospodarowaniu przestrzennym miasta on-

line, bez konieczności wizyty w Urzędzie - dane prezentowane na ogólnopolskim 

portalu mapowym dostępnym przez stronę www Gminy,  

• Możliwość pobrania oryginałów dokumentów planistycznych dla wybranej działki  

z Internetu - bez zagłębiania się w szczegóły (numery i aktualność uchwał z BIP),  

korzyści dla miasta:  

• Spełnienie wymagań ustawowych wynikających z Ustawy i Infrastrukturze Informacji 

Przestrzennej i Unijnej dyrektywy INSPIRE,  

• Wizerunek nowoczesnej Gminy – wychodzącej naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców 

i inwestorów,  

korzyści dla pracowników urzędu  

• Uporządkowanie i bardzo szybki dostęp do informacji przestrzennych,  

• Wszystkie aktualne dokumenty planistyczne widoczne w jednym widoku  

w odniesieniu do działek ewidencyjnych.  

Tabela 18 Zestawienie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Hrubieszów i zmiany do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Hrubieszów. 

L. p. Nazwa dokumentu 
Okres 

obowiązywania 

Uchwalona/zatwier

dzona aktem 
Uwagi 

1 

Zmiana miejscowego planu ogólnego 

zagospodarowania przestrzennego 

miasta Hrubieszowa obejmująca 

teren położony przy ul. Ceglanej – 

teren zabudowy mieszkaniowej 

niskiej intensywności (symbol planu: 

1MN) 

Dziennik Urzędowy 

Województwa Lub. 

Nr 4 poz. 73 z dnia 

21 lutego 2000 roku 

(wchodzi w życie 14 

dni od dnia 

publikacji) 

Uchwała Nr 

XIV(159)99 Rady 

Miejskiej  

w Hrubieszowie z dnia 

30 listopada 1999 

roku 

 

2 

Zmiana miejscowego planu ogólnego 

zagospodarowania przestrzennego 

miasta Hrubieszowa – Teren urządzeń 

infrastruktury gazownictwa. Trasa 

Dziennik Urzędowy 

Województwa Lub. 

Nr 78 poz. 1163 z 

dnia 26 września 

Uchwała Nr 

XXX(363)2001 Rady 

Miejskiej  

w Hrubieszowie z dnia 

Uchwałą nr 

XXIII/166/2012 

Rady Miejskiej  

w Hrubieszowie  
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L. p. Nazwa dokumentu 
Okres 

obowiązywania 

Uchwalona/zatwier

dzona aktem 
Uwagi 

gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 

6,3 Mpa. (symbol planu: 01 IG; 02 KS; 

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

2001 roku (wchodzi 

w życie 14 dni od 

dnia publikacji) 

24 sierpnia 2001 roku z dnia 30.05.2012 

roku w części 

objętej zmianą 

planu ustalenia 

straciły moc 

3 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego terenów zabudowy 

jednorodzinnej u zbiegu ulic 

Ogrodowej, Uchańskiej i Chmielnej w 

Hrubieszowie 

Dziennik Urzędowy 

Województwa Lub. 

Nr 185 poz. 2927 z 

30 listopada 2006 

roku (wchodzi w 

życie 30 dni od dnia 

publikacji) 

Uchwała nr LI/497/06 

Rady Miejskiej w 

Hrubieszowie z dnia 

25 września 2006 roku 

 

4 

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 

Dziennik Urzędowy 

Województwa Lub.  

Nr 118 poz. 2321 z 

dnia 9 lipca 2007 

roku (wchodzi w 

życie 30 dni od dnia 

publikacji) 

Uchwała nr VIII/73/07 

Rady Miejskiej w 

Hrubieszowie z dnia 

29 maja 2007  

 

 

5 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego miasta Hrubieszowa – 

Dwernickiego POŁUDNIE 

Dziennik Urzędowy 

Województwa Lub. 

Nr 109 poz. 2683 z 

25 września 2008 

roku (wchodzi w 

życie 30 dni od dnia 

publikacji) 

Uchwała nr 

XXIV/239/08 Rady 

Miejskiej w 

Hrubieszowie z dnia 

20 sierpnia 2008 

 

6 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego miasta Hrubieszowa – 

Żeromskiego I etap 

Dziennik Urzędowy 

Województwa Lub. 

Nr 36 poz. 937 z dnia 

27 marca 2009 roku 

(wchodzi w życie 30 

dni od dnia 

publikacji) 

Uchwała nr 

XXX/306/09 Rady 

Miejskiej  

w Hrubieszowie 

z dnia 3 lutego 2009 r. 

 

7 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego miasta Hrubieszowa – 

„GRÓDECKA PÓŁNOC” 

Dziennik Urzędowy 

Województwa Lub. 

Nr 77 poz. 1460  

z dnia 9 lipca 2010 

roku (wchodzi  

w życie 30 dni od 

dnia publikacji) 

Uchwała nr 

LI/467/2010 

Rady Miejskiej  

w Hrubieszowie z dnia 

29 kwietnia 2010 

 

8 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego miasta Hrubieszowa – 

„GRÓDECKA POŁUDNIE” 

 

Dziennik Urzędowy 

Województwa Lub. 

Nr 77 poz. 1461 z 

dnia 9 lipca 2010 

roku (wchodzi w 

życie 30 dni od dnia 

publikacji) 

Uchwała nr 

LI/469/2010 

Rady Miejskiej w 

Hrubieszowie z dnia 

29 kwietnia 2010 

 

9 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego miasta Hrubieszowa – 

„UL. KOLEJOWA” 

Dziennik Urzędowy 

Województwa Lub. 

Nr 77 poz. 1462 z 

dnia 9 lipca 2010 

roku (wchodzi w 

życie 30 dni od dnia 

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 roku 

ustalenia planu 
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L. p. Nazwa dokumentu 
Okres 

obowiązywania 

Uchwalona/zatwier

dzona aktem 
Uwagi 

publikacji) 

 

dotyczące działki  

1804/2 położonej 

przy ul. Dworcowej 

straciły moc 

………………………….. 

Uchwałą nr 

IV/26/2015 Rady 

Miejskiej w 

Hrubieszowie z dnia 

30.01.2015 roku 

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 roku 

ustalenia planu  

w części straciły 

moc 

10 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego części miasta 

Hrubieszowa – HOSiR 

Dziennik Urzędowy 

Województwa Lub.  

Nr 139 poz.2307 z 

dnia 15 września 

2011 roku (wchodzi 

w życie 30 dni od 

dnia publikacji) 

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 roku 

ustalenia planu w 

części straciły moc 

11 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego „Śródmieścia” miasta 

Hrubieszowa – Plan obejmuje obszar 

Śródmieścia Hrubieszowa 

Dziennik Urzędowy 

Województwa Lub. 

Nr 183 poz. 2870 z 

dnia 30 listopada 

2011 roku (wchodzi 

w życie 30 dni od 

dnia publikacji) 

Uchwała nr 

XIV/98/2011 Rady 

Miejskiej  

w Hrubieszowie z dnia 

30 września 2011 roku 

 

12 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego części miasta 

Hrubieszowa – teren pomiędzy ul. 

Dwernickiego i ul. Wesołą 

Dziennik Urzędowy 

Województwa Lub.   

z dnia 12 kwietnia 

2012 roku poz. 1389 

(wchodzi w życie 14 

dni od dnia 

publikacji) 

Uchwała nr 

XIX/142/2012 Rady 

Miejskiej  

w Hrubieszowie z dnia 

29 lutego 2012 roku 

 

13 

Zmiana Miejscowego Planu 

zagospodarowania przestrzennego 

części miasta Hrubieszowa – tereny 

obrębu Sławęcin 

Dziennik Urzędowy 

Województwa Lub. z 

dnia 4 lipca 2012 

roku poz. 2026 

(wchodzi w życie 14 

dni od dnia 

Uchwała nr 

XXIII/166/2012 Rady 

Miejskiej w 

Hrubieszowie z dnia 

30 maja 2012 roku 

Uchwałą nr 

XXXIX/273/2017 

Rady Miejskiej  

w Hrubieszowie  

z dnia 30.03.2017 

roku ustalenia 
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L. p. Nazwa dokumentu 
Okres 

obowiązywania 

Uchwalona/zatwier

dzona aktem 
Uwagi 

publikacji) 

 

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 roku 

na ustalenia planu 

w części straciły 

moc 

 

14 

Miejscowy Plan zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Hrubieszowa – 

Dwernickiego Północ 

Dziennik Urzędowy 

Województwa Lub.   

z dnia 7 września 

2012 roku poz. 2607 

(wchodzi w życie 14 

dni od dnia 

publikacji) 

Uchwała Nr 

XXV/180/2012 Rady 

Miejskiej w 

Hrubieszowie z dnia 

28 czerwca 2012 roku 

Uchwałą nr 

LV/365/2014 Rady 

Miejskiej w 

Hrubieszowie z dnia 

30.06.2014 roku 

ustalenia planu 

dotyczące działek 

Nr   1507/140, 

1507/157, 

1507/158, 

1507/168, 

1507/169 

położonych przy  

ul. Dwernickiego 

straciły moc 

15 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Hrubieszowa 

w granicach działek Nr 1507/140, 

1507/157, 1507/158, 1507/168, 

1507/169 położonych przy ul. 

Dwernickiego w Hrubieszowie 

Dziennik Urzędowy 

Województwa Lub. 

z dnia 1 sierpnia 

2014 roku poz. 2712 

(wchodzi w życie 14 

dni od dnia 

publikacji)   

Uchwała Nr 

LV/365/2014 Rady 

Miejskiej w 

Hrubieszowie z dnia 

30 czerwca 2014 roku 

 

16 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Hrubieszowa – 

Sławęcin północ 

Dziennik Urzędowy 

Województwa Lub.  

z dnia 10 lipca 2015 

roku poz. 2223 

(wchodzi w życie 14 

dni od dnia 

publikacji) 

Uchwała Nr 

IX/62/2015 Rady 

Miejskiej w 

Hrubieszowie z dnia 

28 maja 2015 roku 

 

17 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Hrubieszowa – 

dot. części terenów położonych przy 

ul. Armii Krajowej, Gen. Sikorskiego i 

Grabowieckiej 

 

Dziennik Urzędowy 

Województwa Lub.  

z dnia 8 maja 2017 

roku poz. 2153 

(wchodzi w życie 14 

dni od dnia 

Uchwała Nr 

XXXIX/273/2017 Rady 

Miejskiej w 

Hrubieszowie z dnia 

30 marca 2017 roku 
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L. p. Nazwa dokumentu 
Okres 

obowiązywania 

Uchwalona/zatwier

dzona aktem 
Uwagi 

publikacji)  

18 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Hrubieszowa – 

„Polna – Basaja” 

Dziennik Urzędowy 

Województwa Lub. z 

dnia 11 grudnia 2017 

roku  

poz. 5110 (wchodzi 

w życie 14 dni od 

dnia publikacji) 

………………… 

Dziennik Urzędowy 

Województwa Lub. z 

dnia 11 grudnia 2017 

roku poz. 5111 

 

Uchwała Nr 

XLIV/343/2017 Rady 

Miejskiej w 

Hrubieszowie z dnia 

30 października 2017 

roku 

…………………………… 

Rozstrzygnięcie 

Nadzorcze Nr PN-

II.4131.421.2017 

Wojewody 

Lubelskiego z dnia 5 

grudnia 2017 roku 

dotyczące § 32 ust.3 

pkt 1Planu 

 

19 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Hrubieszowa – 

ul. Wesoła 

Dziennik Urzędowy 

Województwa Lub. z 

dnia 26 czerwca 

2018 roku poz. 3055 

(wchodzi w życie 14 

dni od dnia 

publikacji) 

Uchwała Nr 

LIV/408/2018 Rady 

Miejskiej w 

Hrubieszowie z dnia 

30 maja 2018 roku 

 

 

20 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Hrubieszowa 

„Łany – Kolejowa” 

Dziennik Urzędowy 

Województwa Lub. z 

dnia 3 kwietnia 2019 

roku poz. 2139 

(wchodzi w życie 14 

dni od dnia 

publikacji) 

Uchwała Nr  

V/22/2019 

Rady Miejskiej w 

Hrubieszowie z dnia 

26 lutego 2019 r. 

 

21 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Hrubieszowa 

„Zamojska – Michałówka – 

Teresówka”  

Dziennik Urzędowy 

Województwa Lub. z 

dnia 2 lipca 2019 

roku poz. 3877 

(wchodzi w życie 14 

dni od dnia 

publikacji) 

Uchwała Nr 

VIII/74/2019 Rady 

Miejskiej w 

Hrubieszowie z dnia 

30 maja 2019 r. 

 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów 

Rysunek 51 Plany Miejscowe Zagospodarowania Przestrzennego w Mieście Hrubieszów - stan  

na 31.12.2019 r. 
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Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów 
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6. Mieszkaniowy zasób Gminy Miejskiej Hrubieszów 

6.1 Priorytety, sposoby realizacji 

 

Polityka zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminnym Miasta Hrubieszowa, zakłada jako cel główny 

dążenie do racjonalnego i efektywnego gospodarowania posiadanym przez Miasto Hrubieszów 

zasobem. Cel ten realizować będą działania w zakresie: 

• utrzymania zasobu na dobrym poziomie technicznym poprzez prowadzenie remontów  
i modernizację zasobu, 

• zabezpieczenia niezbędnych potrzeb mieszkaniowych przez Miasto Hrubieszów, 

• tworzenia warunków do poprawy sytuacji mieszkaniowej mieszkańców. 
 

Mieszkaniowy zasób Gminy Miejskiej Hrubieszów obejmuje lokale mieszkalne stanowiące własność 

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

 

6.2  Sposoby realizacji - omówienie 

 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. mieszkaniowy zasób Gminy obejmował 440 lokali 
usytuowanych w 94 budynkach, a jego wielkość oraz struktura przedstawiała się następująco: 

• 54 budynków komunalnych, w których mieściło się 327 lokali komunalnych, 

• 113 lokali mieszkalnych w 40 budynkach wspólnot mieszkaniowych,  

W ramach posiadanego zasobu Gmina Miejska Hrubieszów na cele socjalne wykorzystuje 

143 lokale socjalne, których powierzchnia użytkowa wynosi 4066 m2. 

 

Tabela 19 Stan infrastruktury technicznej mieszkaniowych zasobów gminy wg stan na 31 grudnia 

2019 roku. 

 Zasoby mieszkaniowe wyposażone 

Wyszczególnienie 
wodociąg kanalizację centralne 

ogrzewanie 

Ogółem  440 440 126 

W tym socjalne 143 143  10 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów 

Administratorem substancji komunalnej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Hrubieszów  

jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Hrubieszowie. 
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Liczba osób oczekujących na mieszkanie z komunalnego zasobu gminy. 

Liczba osób oczekujących na mieszkanie z komunalnego zasobu gminy na koniec  

2019 r. wynosiła 19 osób. 

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

Liczba (odsetek) niezamieszkanych lokali gminnych (tzw. pustostanów) w 2019 r. wynosiła  

5. Pustostany to lokale pozyskane w wyniku tzw. „naturalnego ruchu ludności”, oczekujące na remont 

przed ponownym zasiedleniem. Ponadto w zasobie Gminy występują 2 budynki (pustostany) 

przy ul. Pl. Wolności 8, ul. Piłsudskiego 28, w których łącznie usytuowanych jest 8 lokali. Z uwagi na zły 

stan techniczny budynek przy ul. Piłsudskiego 28 przeznaczony został do rozbiórki, budynek  

przy ul. Pl. Wolności 8 – do rewitalizacji.  

W 2019 r. łączne wydatki na strefę mieszkań komunalnych 2019 r. wyniosły 384 506,08 zł 

Wydatki na gospodarkę mieszkaniową: 

1. Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 22 polegająca na wykonaniu 

elewacji i remontu kapitalny wnętrza budynku – kwota 104 404,74 zł. 

2. Remont kapitalny mieszkania położonego przy ul. Wyzwolenia 14/40 – kwota 20 864, 56 zł. 

3. Remont dwóch mieszkań przy ul. Narutowicza 12 polegający na wstawieniu pieców gazowych, 

wykonaniu instalacji gazowej oraz remont podłogi – kwota 27 969,36 zł. 

4. Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w dwóch mieszkaniach w budynku  

przy ul. Nowa 69 – kwota 9 530,00 zł.  

Łączne wydatki poniesione na gospodarkę mieszkaniową w 2019 roku wyniosły: 

162 768,66 zł. 

 

Wydatki na remonty pojedynczych lokali komunalnych:   

1. Remont trzonów kuchennych, wymiana pieców, instalacje c.o., kominów; w 2019 r. 

wykonano remont w siedmiu lokalach na łączną kwotę – 71 428,99 zł. 

2. Pozostałe remonty (kwota 150 308,43 zł), w tym: 

• remont instalacji elektrycznej w 8 lokalach mieszkalnych, 

• remont podłóg, ścian w 13 lokalach mieszkalnych, 

• wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w 9 lokalach mieszkalnych, 

• inne remonty bieżące. 

• Łączne wydatki w kwocie 150 308,43 zł.   
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7. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 

7.1 Priorytety, sposoby realizacji 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Hrubieszowa na lata 2015-2020 (SRPS), 

stanowiąca załącznik do uchwały Nr VIII/54/2015 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 kwietnia 

2015 r. jest dokumentem, który w sposób kompleksowy ocenia i formułuje obecny stan sytuacji 

społecznej w Mieście Hrubieszowie, definiując takie działania, które umożliwiać będą jej mieszkańcom 

ograniczenie trudnych sytuacji życiowych, niwelując wykluczenie społeczne i brak możliwości rozwoju.  

Jak ujęto w dokumencie „Misją samorządu Miasta Hrubieszów w realizacji Strategii Rozwiazywania 

Problemów Społecznych na lata 2015-2020 jest poprawa jakości życia w mieście oraz dążenie  

do integracji Społecznej poprzez stwarzanie mieszkańcom możliwości rozwoju oraz skuteczne 

przeciwdziałanie różnym formom wykluczenia społecznego”.11 

„Wypełnienie misji możliwe jest przez realizację celów strategicznych: 

• tworzenie warunków do zwiększenia zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji  

i wykluczeniu społecznemu, 

• poprawę kondycji rodzin, zapewnienie dzieciom i młodzieży warunków do rozwoju oraz 

podnoszenia poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego i publicznego.  

• wzmocnienie lokalnych służb społecznych oraz rozwijanie społeczeństwa obywatelskiego”.12 

 

7.2 Priorytety, sposoby realizacji 

 

Cele polityki społecznej zgodnie z zadaniami własnymi oraz zadaniami zleconymi samorządowi 

gminnemu realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie (MOPS).  

Szczegółowe informacje dotyczące zadań zrealizowanych w ramach Strategii rozwiazywania 

problemów społecznych zostały przedstawione w dokumentach: 

• „Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2019 oraz 

potrzeby w zakresie pomocy społecznej”, stanowiącego załącznik do Uchwały  

Nr XXI/167/2020 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 29 kwietnia 2020 r. oraz  

• „Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Miejskiej Hrubieszów za 2019 rok”, stanowiącego 

załącznik do Uchwały Nr XXI/168/2020 Rady Miejskiej w Hrubieszowie  

z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

 

 

 

 

 

 

11 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Hrubieszowa na lata 2015 -  2020. 
12 Tamże 
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Rysunek 52 Główne parametry dotyczące zrealizowanej w 2019 roku polityki społecznej  

 

 

 

 

 

- 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Wydatki na Opiekę Społeczną w Mieście Hrubieszów zostały zrealizowane w 2019 roku 

na poziomie 23 199 449,66 zł, przy czym: 

• kwota 20 376 804,15 zł pochodziła z budżetu państwa,  

• kwota 2 822 645,51 zł pochodziła z budżetu Gminy Miejskiej Hrubieszów.  

Pomoc i wsparcie z pomocy społecznej w najistotniejszych obszarach w 2019 roku uzyskało: 

• 310 rodzin w postaci świadczeń pieniężnych (w ciągu roku zrealizowano 3 556 świadczenia 

pieniężne), 

• 89 rodzin w postaci świadczeń niepieniężnych (35 442 świadczenia niepieniężne), 

• 16 osób korzystało z pobytu w Domu Pomocy Społecznej, 

• 30 rodzin objęło opieką 2 asystentów rodziny, 

• 979 rodzin (średniomiesięczna liczba rodzin) pobrało w okresie od stycznia 2019 r. do czerwca 

2019 r. roku świadczenie wychowawcze, natomiast 1700 rodzin okresie od lipca 2019r.  

do grudnia 2019r. (wzrost liczby rodzin wynika ze zmiany przepisów prawa w tym zakresie), 

• 445 rodzin (liczone jako średniomiesięczna liczba rodzin w roku) pobrało zasiłek rodzinny  

wraz z dodatkami (wydatkowano na ten cel 1 730 007,79 zł). 

 

MOPS wypłacał również świadczenie 500+ dla 971 rodzin, przy czym dla 554 wypłacono świadczenie 

na pierwsze dziecko oraz 417 rodzinom według pozostałych kryteriów.  

Z udostępnionego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie sprawozdania  

za rok 2019 wynika, iż głównym powodem ubiegania się o pomoc i przyznawania pomocy w roku 2019 

były: ubóstwo, długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, bezrobocie. 

W Gminie Miejskiej Hrubieszów środki finansowe wydatkowane na zadania z zakresu polityki 

społecznej wyniosły w 2019 roku 23 672 252,56 zł. Poziom wydatków w stosunku do roku 

poprzedniego wzrósł o 3 342 345,47 zł (co stanowi 14,12%). Struktura wydatków Miasta Hrubieszów 

na politykę społeczną w 2019 roku przedstawia się następująco: 

 

I. Wydatki na pomoc 

społeczną w 2019 r. 

23,19 mln zł  

 

 

II. Liczba mieszkańców 

objęta pomocą 

społeczną: 

310 rodzin (świadczenia 

pieniężne) 

89 rodzin  (świadczenia 

niepieniężne) 

III. Kwota z Budżetu 

Miasta przeznaczona 

na pomoc społeczną 

2,8 mln zł 
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• Dział 855 – Rodzina wydatkowano 18 863 671,22zł co stanowi 79,69% ogólnych wydatków  

w zakresie polityki społecznej.  

• Dział 852 - Pomoc społeczna wydatkowano 4 335 778,44 zł. co stanowi 18,31% ogólnych 

wydatków w zakresie polityki społecznej.  

• Dział 851 - Ochrona zdrowia wydatkowano 342 455,90 zł co stanowi 1,45% ogólnych wydatków 

w zakresie polityki społecznej.  

• Dział 854 - Edukacja i opieka wychowawcza wydatkowano 130 347,00 zł. co stanowi 0,55% 

ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. Najwięcej środków wydano na następujące 

pozycje budżetowe: świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, pomoc społeczna. 

 

Wykres 4 Wydatki w obszarze polityki społecznej w Mieście Hrubieszów w 2019 r. 

 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów 

 

8. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie  

 

8.1 Priorytety, sposoby realizacji 

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.  

Celem programu jest: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, ochrona ofiar przemocy w rodzinie  

oraz zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy. 

• Poprawa i wzmacnianie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

• Zmniejszenie negatywnych następstw dla ofiar przemocy w rodzinie. 

Dział 855 – Rodzina; 
18 863 671 ; 80%

Dział 852 - Pomoc 
społeczna ; 4 335 778 

; 18%

Dział 851 - Ochrona 
zdrowia ;

342 455,90; 1%

Dział 854 - Edukacja i opieka 
wychowawcza ;

zł130 347,00 ; 1%

WYDATKI W OBSZARACH POLITYKI SPOŁECZNEJ, 
STAN NA 31.12.2019 

Dział 855 – Rodzina Dział 852 - Pomoc społeczna

Dział 851 - Ochrona zdrowia Dział 854 - Edukacja i opieka wychowawcza
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• Profilaktyka i edukacja Społeczna w zakresie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie. 

• Dostarczenie interdyscyplinarnych szkoleń dla osób zajmujących się problemem przemocy. 

• Edukacja i korekcja skierowana do osób będących sprawcami przemocy. 

 

8.2 Priorytety, sposoby realizacji 
 
Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 218), Miasto Hrubieszów powołało Zarządzeniem Nr 581/2018 Burmistrza 

Miasta Hrubieszowa z dnia 31 stycznia 2018 roku, Interdyscyplinarny zespół mający na celu 

przeciwdziałać przemocy w rodzinie.  

W skład Zespołu weszli 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, 

Przedszkoli działających na terenie miasta oraz organizacji pozarządowej. 

 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacja działań o przeciwdziałaniu przemocy zostały 

podsumowane w Sprawozdaniu z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Hrubieszowie za rok 2019. W roku 2019 wykonano następujące działania: 

• założono 89 formularzy „Niebieskich Kart”, w tym 87 kart zostało założonych przez 

funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie, 2 karty założone przez 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie. Członkowie Grup Roboczych Zespołu 

Interdyscyplinarnego sporządzili łącznie 6 formularzy „Niebieskich Kart C i D”; 

• w celu realizacji procedury „Niebieskie Karty” utworzono łącznie 73 Grupy Robocze 

Zespołu Interdyscyplinarnego, które odbyły 176 posiedzeń. Ogółem pomocą Grup 

Roboczych objęto 209 osób, w tym: 90 kobiet, 106 mężczyzn i 13 dzieci; 

• zakończono 40 procedur „Niebieskie Karty” na skutek ustania przemocy  

w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy 

w rodzinie oraz 26 procedur „Niebieskie Karty” na skutek rozstrzygnięcia o braku 

zasadności podejmowania działań; 

• w ramach działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie  

z poradnictwa socjalnego skorzystało 96 osób. 

 

9. Program zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 

 

 

9.1 Priorytety, sposoby realizacji 

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 2019, przyjętego uchwałą Nr XXI/166/2020 Rady Miejskiej Hrubieszów z dnia 29 kwietnia 2020 

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

za rok 2019. 

Podstawowym celem programu jest zapewnienie spójnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną, 

jeżeli ma ona trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo - wychowawczych. Rolą w/w systemu 
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opieki jest zapewnienie pomocy rodzinie polegającej na wyeliminowaniu groźby odebrania dziecka 

rodzinie lub szybki powrót dziecka do rodziny po okresowym pobycie w pieczy zastępczej. 

 

9.2 Priorytety, sposoby realizacji 

Zgodnie z informacjami zawartymi w Sprawozdaniu w 2019 roku ze wsparcia realizowanego przez 

MOPS skorzystały 384 rodziny (liczące 700 osób). Skorzystały one ze świadczeń pomocy społecznej,  

w postaci m.in.: zasiłków stałych, zasiłków okresowych, zasiłków celowych i usług opiekuńczych.  

W 2019 roku 5 dzieci zostało objętych pomocą w postaci posiłku realizowanego w szkołach  

i przedszkolach. Pozostałym dzieciom rodzice zapewnili posiłek w szkole lub w przedszkolu ze środków 

finansowych otrzymywanych w ramach świadczenia wychowawczego „500+”. 

Największą liczbowo grupą objętą w 2019 r. pomocą Ośrodka, stanowią rodziny, w których 

najważniejszym problemem socjalnym było bezrobocie (194 rodziny). 

Innymi problemami społecznymi, obok wyżej opisywanego bezrobocia, jest niepełnosprawność  

(152 rodziny), długotrwała choroba (91 rodzin), alkoholizm (61 rodzin), jak również niezaradność  

w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego (6 rodzin). 

W roku 2019 w pieczy zastępczej przebywało ogółem 28 dzieci z terenu miasta Hrubieszowa, za które 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie ponosił odpłatność (z czego 3 dzieci zostało 

umieszczonych w pieczy w roku 2019). W trakcie roku 2019 jedno dziecko przebywające w placówce 

opiekuńczo- wychowawczej zostało następnie umieszczone w rodzinie zastępczej 

 

10. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku 

 

10.1 Priorytety, sposoby realizacji 

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii w 2019 r. stanowił Załącznik do Uchwały 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. 

Koordynatorem Programu na 2019 rok był Burmistrz Miasta. Zadanie to realizował Wydział 

Organizacyjno-Administracyjny Urzędu Miasta Hrubieszów. Zgodnie z zapisami Programu, jego 

koordynator obligowany był do przedłożenia Radzie Miejskiej w Hrubieszowie sprawozdania z realizacji 

Programu. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2019 rok, określał lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód 

społecznych i indywidualnych, wynikających z używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. 

Sposoby realizacji zadań zawartych w Programie, dostosowane są do potrzeb i możliwości prowadzenia 

określonych działań w oparciu o zasoby instytucjonalne i kadrowe Miasta Hrubieszów.  
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Jego celem była realizacja zadań mających na celu przeciwdziałania problemom alkoholizmu  

i narkomanii występujących na obszarze Miasta Hrubieszów poprzez:13 

 

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych  

od alkoholu. 

2. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej, 

prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci 

i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz 

dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych 

i socjoterapeutycznych. 

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych.  

5. Wsparcie działań inwestycyjnych, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących 

rozwiązywaniu problemów narkomanii. 

 

Adresatami Programu byli mieszkańców Miasta Hrubieszowa. Program realizowany był przy 

współpracy z jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz organizacjami pozarządowymi działającymi  

na jego terenie. 

10.2 Priorytety, sposoby realizacji 

W 2019 roku odbyło się 7 posiedzeń Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Komisja przyjęła 83 nowe zgłoszenia w sprawie skierowania wniosków o zastosowanie obowiązku 

leczenia w zakładzie lecznictwa odwykowego. 

MKRPA w 2019 roku zaopiniowała wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

W 2019 r. wydano 25 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w tym: 

• na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwo – 11, 

• na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 4,5% do 18% z wyjątkiem 

piwa – 8, 

• na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18% - 6 W roku 2019 

wydano - 3 zezwolenia na jednorazową sprzedaż alkoholu. 

 

Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oferuje w ramach swojej działalności pomoc 
psychologiczną, terapeutyczną i prawną. W okresie od stycznia do grudnia Radca prawny pełnił  
42 dyżury udzielając 76 porad. Główna tematyka porad to: prawo rodzinne – sprawy rozwodowe, 
alimenty, władza rodzicielska, kontakty rodzicielskie. Psycholog pełnił 23 dyżury udzielając 35 porad  
i konsultacji z zakresu psychoedukacji, wsparcia, porad psychologicznych, terapeutycznych. 

 

W ramach prowadzonej działalności zapewniono: 

•  zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu 

 

 

13 Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii  

w 2019 roku 
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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, 

Na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r. wydatkowano kwotę 342.455,90 zł. 
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DZIAŁ V. Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Hrubieszowie 

1. Informacje ogólne  

Statut Gminy Miejskiej Hrubieszów, który został przyjęty Uchwałą Nr LX/437/2018 Rady Miejskiej  

w Hrubieszowie z dnia 31 października 2018 r., stanowi, iż: „organem stanowiącym i kontrolnym  

w Gminy jest Rada Miejska w Hrubieszowie. Ustawowy skład Rady Miejskiej wynosi 15 radnych. (…) 

Sprawę rozpatrywaną podczas sesji Rada rozstrzyga podejmując uchwałę w formie odrębnego 

dokumentu”.14 

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wójt (Burmistrz) wykonuje 

uchwały Rady gminy (miasta) i zadania określone przepisami prawa, do których należą 

w szczególności15: 

• przygotowywanie projektów uchwał rady gminy; 

• opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju; 

• określanie sposobu wykonywania uchwał; 

• gospodarowanie mieniem komunalnym; 

• wykonywanie budżetu; 

• zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 

2. Zestawienie szczegółowe 

Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Burmistrz Miasta 

Hrubieszowa jest organem wykonawczym gminy, do którego zadań należy m.in. wykonywanie uchwał 

Rady Miejskiej w Hrubieszowie. 

W roku 2019 odbyło się 14 sesji Rady Miejskiej w Hrubieszowie, podjętych zostało ogółem 118 uchwał, 

w tym dokonano zmian dotychczas obowiązujących uchwał. Burmistrz Miasta Hrubieszowa  

na podstawie Ustawy o samorządzie gminnym, realizował Uchwały podjęte przez Radę Miejską, 

zgodnie z terminem, treścią oraz przeznaczeniem podjętych Uchwał, które przekazywane były  

do właściwych organów nadzoru.  

Podjęte przez Radę Miejską uchwały, Burmistrz Miasta Hrubieszowa, zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy 

o samorządzie gminnym przekazywał w terminie 7 dni do organów nadzoru, jakimi są w zakresie 

zgodności z prawem – Wojewoda Lubelski, a w zakresie spraw finansowych Regionalna Izba 

Obrachunkowa w Lublinie. Wszystkie uchwały zostały opublikowane w Biuletynie Informacji 

 

 

14 Statut Gminy Miejskiej Hrubieszów 
15 Ustawa z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym 
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Publicznej, zaś uchwały stanowiące akty prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubelskiego. 

Przedmiotowy zakres podjętych uchwał został przedstawiony w poniższym zestawieniu 

 

Rysunek 53 Podmiotowy zakres uchwał podjętych przez Radę Miejską w Hrubieszowie 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów 

 

Poniższa tabela zestawia rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Hrubieszowie od 01.01.2019 roku 

do 31.12.2019 roku. 

Tabela 20 Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Hrubieszowie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 

Lp. Numer, data i tytuł uchwały Wykonanie formalne 

 

Wykonanie merytoryczne 

 

1. 

Uchwała nr IV/18/2019 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie  

z dnia 30 stycznia 2019 r.  

w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Miastu Chełm 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

uchwała została zrealizowana 

- Burmistrz Miasta 

Hrubieszowa podpisał  

z Prezydentem Miasta Chełm 

umowę o udzielenie pomocy; 
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Lp. Numer, data i tytuł uchwały Wykonanie formalne 

 

Wykonanie merytoryczne 

 

w BIP) 

 

przekazana dotacja  

w kwocie 5000 zł  

(na funkcjonowanie Izby 

Wytrzeźwień) została 

rozliczona 

2. 

Uchwała nr IV/19/2019 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie  

z dnia 30 stycznia 2019 r.  

w sprawie zmian w budżecie 

miasta na 2019 rok 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP), skierowano do 

publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Lubelskiego 

- 1 marca 2019 r. uchwała 

została opublikowana pod 

poz. 1435 

*1) 

3. 

Uchwała nr IV/20/2019 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie  

z dnia 30 stycznia 2019 r.  

w sprawie zmian w 

wieloletniej prognozie 

finansowej 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP) 

*2) 

4. 

Uchwała  

nr IV/21/2019 Rady Miejskiej 

w Hrubieszowie z dnia 30 

stycznia 2019 r. w sprawie 

wyboru przedstawicieli  

do składu Rady Społecznej 

Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej  

w Hrubieszowie 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP) 

uchwałę przekazano  

do Starostwa Powiatowego  

w Hrubieszowie; Rada 

Powiatu w Hrubieszowie 

uchwałą Nr IV/39/2019 z dnia  

31 stycznia 2019 r. powołała  

w skład Rady Społecznej SP 

ZOZ wybranych 

przedstawicieli miasta 

5. 

Uchwała nr V/22/2019 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z 

dnia 26 lutego 2019 r.  

w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

Hrubieszowa „Łany – 

Kolejowa” 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP), skierowano  

do publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Lubelskiego 

- 3 kwietnia 2019 r. uchwała 

została opublikowana pod 

poz. 2139 

uchwała została przekazana  

do stosowania 

do merytorycznego wydziału 

UM 

6. 

Uchwała nr V/23/2019 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie  

z dnia 26 lutego  

2019 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie kolejnych 

umów dzierżawy 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP) 

uchwała zrealizowana  

w części - z 34 podpisano  

32 umowy dzierżawy  

na 3 lata - rezygnacja  

z podpisania umów dzierżaw 

przez dwóch 
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Lp. Numer, data i tytuł uchwały Wykonanie formalne 

 

Wykonanie merytoryczne 

 

dotychczasowych 

dzierżawców 

7. 

Uchwała nr V/24/2019 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie  

z dnia 26 lutego  

2019 r. w sprawie 

zabezpieczenia środków 

finansowych dla zadania 

„Poprawa efektywności 

energetycznej budynków 

użyteczności publicznej 

Starostwa Powiatowego  

i Gminy Miejskiej 

Hrubieszów” 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP) 

uchwała planowana do 

realizacji w latach 2019-2021, 

wprowadzono zadanie 

wieloletnie do Wykazu 

przedsięwzięć WPF  

oraz budżetu na rok 2019 

zgodnie z decyzją Rady, w 

2019 r. wydatkowano kwotę 

1500,00 zł. 

8. 

Uchwała nr V/25/2019 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z 

dnia 26 lutego 2019 r.  

w sprawie zmian  

w budżecie miasta  

na 2019 rok 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja w 

BIP), skierowano do 

publikacji  

w Dzienniku Urzędowym 

Woj. Lubelskiego - 15 marca 

2019 r. uchwała została 

opublikowana pod poz. 1783 

*1) 

9. 

Uchwała nr V/26/2019 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie  

z dnia 26 lutego 2019 r.  

w sprawie zmian  

w wieloletniej prognozie 

finansowej 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP) 

*2) 

10. 

Uchwała  

nr V/27/2019 Rady Miejskiej  

w Hrubieszowie  

z dnia 26 lutego 2019 r.  

w sprawie ustalenia 

wysokości i zasad wypłacania 

diet radnych  

oraz diety Przewodniczącego 

Rady Miejskiej w 

Hrubieszowie 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP) 

uchwała została wykonana 

11. 

Uchwała nr V/28/2019 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie  

z dnia 26 lutego 2019 r. 

zmieniająca uchwałę  

w sprawie uchwalenia 

statutów osiedli 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP), skierowano do 

publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Lubelskiego 

- 15 marca 2019 r. uchwała 

uchwałę przekazano 

zarządom osiedla do 

stosowania; na podstawie 

uchwały przeprowadzono 

m.in. wybory zarządów 

 i przewodniczących 

zarządów w 2019 r. 
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Lp. Numer, data i tytuł uchwały Wykonanie formalne 

 

Wykonanie merytoryczne 

 

została opublikowana pod 

poz. 1784 

12. 

Uchwała nr V/29/2019 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z 

dnia 26 lutego 2019 r. 

zmieniająca uchwałę  

w sprawie podziału jednostki 

pomocniczej Gminy Miejskiej 

Hrubieszów oraz nadania 

statutów osiedli 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP), skierowano  

do publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Lubelskiego 

- 15 marca 2019 r. uchwała 

została opublikowana pod 

poz. 1785 

uchwałę przekazano 

zarządom osiedla do 

stosowania 

13. 

Uchwała nr V/30/2019 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie  

z dnia 26 lutego 2019 r.  

w sprawie przyjęcia planu 

nadzoru nad żłobkami, 

klubami dziecięcymi oraz 

dziennymi opiekunami na 

terenie Gminy Miejskiej 

Hrubieszów 

 

 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP), skierowano do 

publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Lubelskiego 

- 15 marca 2019 r. uchwała 

została opublikowana pod 

poz. 1786 

"w oparciu o zapisy uchwały 

zostały przeprowadzone 

kontrole żłobków 

działających na terenie 

miasta w zakresie warunków  

i jakości świadczonej opieki 

oraz zgodności danych 

zawartych w rejestrze  

ze stanem faktycznym; 

uchwała będzie realizowana 

również w latach kolejnych 

14. 

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 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP) 

uchwała nie wymagała 

merytorycznego wykonania 

15. 

Uchwała nr VI/32/2019 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie  

z dnia 28 marca 2019 r.  

w sprawie zgłoszenia 

kandydata na członka 

Powiatowej Rady Rynku 

Pracy w Hrubieszowie 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP) 

uchwałę przekazano do 

Starostwa Powiatowego  

w Hrubieszowie; Starosta  

nie powołał na członka 

Powiatowej Rady Rynku 

Pracy zgłoszonego przez Radę 

Miejską kandydata  

16. 

Uchwała nr VI/33/2019 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie  

z dnia 28 marca 2019 r.  

w sprawie udzielenia zgody 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

uchwała w trakcie realizacji - 

prowadzone są czynności 

zmierzające do zbycia 
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Lp. Numer, data i tytuł uchwały Wykonanie formalne 

 

Wykonanie merytoryczne 

 

Burmistrzowi Miasta 

Hrubieszowa na sprzedaż 

udziału 2/36 części  

w nieruchomości gruntowej 

zabudowanej oznaczonej 

numerem działki 143 

położonej w Hrubieszowie 

obręb Śródmieście 

wiadomości (publikacja  

w BIP) 

nieruchomości w drodze 

przetargu 

17. 

Uchwała nr VI/34/2019 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie  

z dnia 28 marca 2019 r.  

w sprawie zmian w budżecie 

miasta na 2019 rok 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja w 

BIP), skierowano do 

publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Lubelskiego 

- 7 maja 2019 r. uchwała 

została opublikowana pod 

poz. 2942 

*1) 

18. 

Uchwała nr VI/35/2019 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie  

z dnia 28 marca 2019 r.  

w sprawie zmian  

w wieloletniej prognozie 

finansowej 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP) 

*2) 

19. 

Uchwała nr VI/36/2019 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie  

z dnia 28 marca 2019 r.  

w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi 

Hrubieszowskiemu 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP) 

uchwała zmieniona uchwałą 

Nr IX/79/2019 Rady Miejskiej 

w Hrubieszowie z dnia  

10 czerwca 2019 r.; uchwała 

została wykonana; udzielono 

dotacji Powiatowi 

Hrubieszowskiemu w kwocie 

363 999,44 zł: na budowę 

chodnika wraz ze ścieżką 

rowerową - droga powiatowa 

Nr 3230 L Skierbieszów-

Hrubieszów- ul. Grabowiecka 

- kwota 14 848,70 zł; 

wykonanie remontu  

ul. Ciesielczuka- kwota  

232 906,65 zł; remont  

ul. Targowa- kwota  

51 590,51 zł; wykonanie 

remontu ul. Ludna - kwota  

79 502,28 zł; zadanie zostało 

zrealizowane, a dotacja 

rozliczona 

20. 
Uchwała nr VI/37/2019 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie  

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwała została wykonana 
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z dnia 28 marca 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w 

sprawie powołania Komisji 

Oświaty, Kultury, Prawa 

i Administracji 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP) 

21. 

Uchwała nr VI/38/2019 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie  

z dnia 28 marca 2019 r. 

zmieniająca uchwałę  

w sprawie powołania Komisji 

Budżetu, Rozwoju i Promocji 

Miasta 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP) 

uchwała została wykonana 

22. 

Uchwała nr VI/39/2019 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie  

z dnia 28 marca 2019 r. 

zmieniająca uchwałę  

w sprawie uchwalenia 

Statutu Osiedla "Zielone" 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP), skierowano  

do publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Lubelskiego 

- 30 kwietnia 2019 r. uchwała 

została opublikowana pod 

poz. 2886 

uchwałę przekazano 

zarządowi osiedla  

do stosowania; na podstawie 

uchwały przeprowadzono 

m.in. wybory zarządu  

i przewodniczącego zarządu 

w 2019 r. 

23. 

Uchwała nr VI/40/2019 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie  

z dnia 28 marca 2019 r.  

w sprawie powołania 

Młodzieżowej Rady Miejskiej 

w Hrubieszowie i nadania jej 

statutu 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP), skierowano  

do publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Lubelskiego 

- 7 maja 2019 r. uchwała 

została opublikowana pod 

poz. 2943 

na podstawie uchwały 

funkcjonuje Młodzieżowa 

Rada Miejska wybrana  

w wyborach 

przeprowadzonych  

we wrześniu 2019 r.; uchwała 

została zmieniona uchwałą 

wykazaną w lp. 80" 

24. 

Uchwała nr VI/41/2019 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie  

z dnia 28 marca 2019 r. 

zmieniająca uchwałę  

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.  

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP), skierowano  

do publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Lubelskiego 

- 7 maja 2019 r. uchwała 

została opublikowana pod 

poz. 2944 

uchwałę przekazano 

dyrektorom miejskich szkół  

i przedszkoli  

oraz kierownikowi Centrum 

Obsługi Przedszkoli celem 

stosowania 
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42 ust. 3 ustawy z dnia  

26 stycznia 1982 r. - Karta 

Nauczyciela, zatrudnionym w 

przedszkolach i szkołach 

prowadzonych przez Gminę 

Miejską Hrubieszów 

25. 

Uchwała nr VI/42/2019 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie  

z dnia 28 marca 2019 r.  

w sprawie przyjęcia 

Lokalnego Programu 

Wspierania Edukacji 

uzdolnionych dzieci  

i młodzieży 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP) 

uchwała jest w trakcie 

realizacji - zgodnie  

z założeniami programu 

ustanowiono jednorazowe 

Stypendium Burmistrza 

Miasta Hrubieszowa 

(uchwała nr VI/43/2019 - 

wykazana w lp. 26) 

26. 

Uchwała nr VI/43/2019 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie  

z dnia 28 marca 2019 r.  

w sprawie ustalenia zasad 

przyznawania jednorazowego 

Stypendium Burmistrza 

Miasta Hrubieszowa 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP), skierowano  

do publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Lubelskiego 

- 6 czerwca 2019 r. uchwała 

została opublikowana pod 

poz. 3542 

uchwała w trakcie realizacji - 

pierwsze stypendia na jej 

podstawie zostaną przyznane 

w roku 2020 

27. 

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 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP) 

uchwała nie wymagała 

merytorycznego wykonania 

28. 

Uchwała nr VI/45/2019 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie  

z dnia 28 marca 2019 r.  

w sprawie przyjęcia 

aktualizacji „Wieloletniego 

planu rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych 

i urządzeń kanalizacyjnych  

na lata 2018 - 2021" 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja w 

BIP) 

uchwałę przekazano  

do PGKiM Sp. z o.o.  

w Hrubieszowie celem 

wykonania 

29. 

Uchwała nr VI/46/2019 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie  

z dnia 28 marca 2019 r.  

w sprawie przyjęcia 

Programu opieki  

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP), skierowano  

uchwała została wykonana; 

kwotę 79 340,80 zł 

wydatkowano na: zakup 

karmy dla bezdomnych 

kotów, oraz wyżywienie psów 
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nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie miasta 

Hrubieszowa w 2019 roku 

do publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Lubelskiego 

- 7 maja 2019 r. uchwała 

została opublikowana pod 

poz. 2945 

przetrzymywanych przez 

lekarza weterynarii, z którym 

Gmina Miejska Hrubieszów 

ma podpisaną umowę - 

kwota 2316,80 zł; odłów  

27 szt. psów i umieszczeniem 

w schronisku w Zamościu – 

kwota 53 246,70 zł; 

sterylizację i kastrację 

zwierząt 49 szt. – kwota  

8 074,00 zł; transport i 

utylizację padłych dzikich 

zwierząt (1 sarna) – kwota 

337,50zł; pozostałe usługi 

weterynaryjne – leczenie 

bezdomnych zwierząt, 

odrobaczanie i odpchlenie 

kwota 15 365,80 zł 

30. 

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 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP) 

uchwała nie wymagała 

merytorycznego wykonania 

31. 

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 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP) 

uchwała nie wymagała 

merytorycznego wykonania 

32. 

Uchwała nr VI/49/2019 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie  

z dnia 28 marca 2019 r.  

w sprawie uznania skargi  

na Burmistrza Miasta  

za bezzasadną 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP) 

uchwała została wykonana - 

skarżący został 

powiadomiony o sposobie 

rozpatrzenia skargi 

33. 
Uchwała nr VII/50/2019 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie  

z dnia 26 kwietnia 2019 r.  

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

*1) 
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w sprawie zmian w budżecie 

miasta na 2019 rok 

wiadomości (publikacja  

w BIP), skierowano 

do publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Lubelskiego 

- 24 maja 2019 r. uchwała 

została opublikowana pod 

poz. 3343 

34. 

Uchwała nr VII/51/2019 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie  

z dnia 26 kwietnia 2019 r. 

zmieniająca uchwałę  

w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP) 

*2) 

35. 

Uchwała nr VII/52/2019 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie  

z dnia 26 kwietnia 2019 r.  

w sprawie dopuszczenia 

zapłaty podatków i opłat 

stanowiących dochody 

budżetu Gminy Miejskiej 

Hrubieszów instrumentem 

płatniczym 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP), skierowano  

do publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Lubelskiego 

- 20 maja 2019 r. uchwała 

została opublikowana  

pod poz. 3269 

uchwała została przekazana 

do stosowania  

do merytorycznego wydziału  

UM 

36. 

Uchwała nr VII/53/2019 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie  

z dnia 26 kwietnia 2019 r.  

w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Województwu 

Lubelskiemu w zakresie 

dofinansowania zadania 

pn.: „Remont chodnika  

ul. Żeromskiego  

w Hrubieszowie w ciągu drogi 

wojewódzkiej Nr 844 Chełm- 

Hrubieszów-Witków-

Dołhobyczów-granica 

państwa” 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP) 

uchwała została przekazana 

do stosowania do 

merytorycznego wydziału 

UM, wprowadzono plan 

wydatków do budżetu Miasta 

w kwocie 423500,00 zł, 

zgodnie z uchwałą 

pomocową, w2019 r. 

przekazano Województwu 

Lubelskiemu na podstawie 

przedmiotowej uchwały 

406070,77 zł. 

37. 

Uchwała nr VII/54/2019 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie  

z dnia 26 kwietnia 2019 r. 

zmieniająca uchwałę  

w sprawie wysokości opłat  

za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego uczniów 

objętych wychowaniem 

przedszkolnym  

w przedszkolach 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP), skierowano  

do publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Lubelskiego 

- 6 czerwca 2019 r. uchwała 

została opublikowana pod 

poz. 3543 

uchwałę przekazano 

dyrektorom miejskich 

przedszkoli oraz 

kierownikowi Centrum 

Obsługi Przedszkoli celem 

stosowania 
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prowadzonych przez Gminę 

Miejską Hrubieszów 

38. 

Uchwała nr VII/55/2019 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie  

z dnia 26 kwietnia 2019 r. 

zmieniająca uchwałę  

w sprawie utworzenia 

wydzielonych rachunków 

dochodów jednostek 

budżetowych działających  

na podstawie ustawy  

o systemie oświaty z dnia  

7 września 1991 r. 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP) 

uchwałę przekazano 

dyrektorom miejskich szkół  

i przedszkoli oraz 

kierownikowi Centrum 

Obsługi Przedszkoli celem 

stosowania 

39. 

Uchwała nr VII/56/2019 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie  

z dnia 26 kwietnia 2019 r.  

w sprawie ustalenia planu 

sieci oraz określenia granic 

obwodów publicznych szkół 

podstawowych 

prowadzonych przez Gminę 

Miejską Hrubieszów 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP), skierowano  

do publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Lubelskiego 

- 6 czerwca 2019 r. uchwała 

została opublikowana  

pod poz. 3546 

uchwałę przekazano 

dyrektorom miejskich szkół 

celem stosowania. 

40. 

Uchwała nr VII/57/2019 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie  

z dnia 26 kwietnia 2019 r.  

w sprawie wymagań, jakie 

powinien spełniać projekt 

budżetu obywatelskiego 

Gminy Miejskiej Hrubieszów 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP), skierowano  

do publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Lubelskiego 

- 6 czerwca 2019 r. uchwała 

została opublikowana pod 

poz. 3544 

uchwała w trakcie realizacji - 

w głosowaniu 

przeprowadzonym w dniach 

7 – 25 października 2019 r. 

mieszkańcy wybrali  

do realizacji w 2020 roku  

4 projekty:  

1. Centrum Multimedialne 

dla społeczności miasta.  

2. Plac manewrowy pod mini 

miasteczko ruchu drogowego 

przy Szkole Podstawowej  

nr 3. 

3. Laboratorium językowe  

dla wszystkich.  

4. Zielona mobilna wyspa na 

Deptaku w Hrubieszowie   

41. 

Uchwała nr VII/58/2019 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie  

z dnia 26 kwietnia 2019 r.  

w sprawie wprowadzenia 

Programu "Hrubieszowska 

Karta Seniora" 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP) 

uchwała nie została 

wykonana -  

z uwagi na fakt przystąpienia 

w Gminy Miejskiej 

Hrubieszów do Programu 

Miasto Przyjazne Seniorom  

i Ogólnopolska Karta Seniora, 

stosowne porozumienie 
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zostało zawarte 10 grudnia 

2019 r. 

42. 

Uchwała nr VII/59/2019 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie  

z dnia 26 kwietnia 2019 r. 

zmieniająca uchwałę  

w sprawie powołania 

Hrubieszowskiej Rady 

Seniorów i nadania jej statutu 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP), skierowano  

do publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Lubelskiego 

- 6 czerwca 2019 r. uchwała 

została opublikowana pod 

poz. 3545 

uchwała została przekazana 

do stosowania do 

merytorycznego wydziału 

UM; zgodnie z uchwałą 

rozszerzono skład 

Hrubieszowskiej Rady 

Seniorów do 25 członków 

43. 

Uchwała nr VII/60/2019 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie  

z dnia 26 kwietnia 2019 r.  

w sprawie uchwalenia 

Statutu Środowiskowego 

Domu Samopomocy  

w Hrubieszowie 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP), skierowano  

do publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Lubelskiego 

- 29 maja 2019 r. uchwała 

została opublikowana 

pod poz. 3392; Wojewoda 

Lubelski rozstrzygnięciem 

nadzorczym Nr PN -

II.4131.291.2019 z dnia  

28 maja 2019 r. stwierdził 

częściową nieważność 

aktu w części obejmującej  

§ 4 ust. 3 w brzmieniu: 

opracowany przez Kierownika 

ŚDS załącznika do uchwały 

(Dz. Urz. Woj. Lub. z 2019 r. 

poz. 3393) 

uchwała przekazano  

do ŚDS celem stosowania 

44. 

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 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP) 

uchwała nie wymagała 

merytorycznego wykonania 

45. 

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. 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP) 

uchwała nie wymagała 

merytorycznego wykonania 



              RAPORT O STANIE MIASTA HRUBIESZÓW ZA ROK 2019 

109 

Lp. Numer, data i tytuł uchwały Wykonanie formalne 

 

Wykonanie merytoryczne 

 

46. 

Uchwała nr VII/63/2019 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie  

z dnia 26 kwietnia 2019 r.  

w sprawie zlecenia Komisji 

Rewizyjnej przeprowadzenia 

kontroli prawidłowości 

wyborów Zarządu  

i Przewodniczącego Zarządu 

Samorządu Mieszkańców 

Osiedla Nr 9 "Piłsudskiego" 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP) 

na podstawie uchwały 

Komisja Rewizyjna 

przeprowadziła kontrolę 

prawidłowości wyborów; 

wynik kontroli został 

zatwierdzony uchwałą 

wykazaną w wierszu  

lp. 60 

47. 

Uchwała nr VIII/64/2019 

Rady Miejskiej  

w Hrubieszowie z dnia 30 

maja 2019 r. w sprawie 

udzielenia Burmistrzowi 

Miasta Hrubieszowa wotum 

zaufania 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP) 

uchwała nie wymagała 

merytorycznego wykonania 

48. 

Uchwała nr VIII/65/2019 

Rady Miejskiej  

w Hrubieszowie z dnia 30 

maja 2019 r. w sprawie 

rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem 

Burmistrza Miasta 

Hrubieszowa z wykonania 

budżetu za 2018 rok 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP) 

uchwała nie wymagała 

merytorycznego wykonania 

49. 

Uchwała nr VIII/66/2019 

Rady Miejskiej 

w Hrubieszowie z dnia 30 

maja 2019 r. w sprawie 

udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Miasta z tytułu 

wykonania budżetu za 2018 

rok 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP) 

uchwała nie wymagała 

merytorycznego wykonania 

50. 

Uchwała nr VIII/67/2019 

Rady Miejskiej  

w Hrubieszowie z dnia 30 

maja 2019 r. w sprawie 

udzielenia pomocy 

finansowej Miastu Zamość 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP) 

uchwała została zrealizowana 

- Burmistrz Miasta 

Hrubieszowa podpisał  

z Prezydentem Miasta 

Zamość umowę o udzielenie 

pomocy; przekazana dotacja 

w kwocie 1800 zł (na 

współfinansowanie kosztów 

funkcjonowania Schroniska) 

została rozliczona 

51. 
Uchwała nr VIII/68/2019 

Rady Miejskiej  

w Hrubieszowie z dnia  

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

uchwała nie została 

wykonana - uchwała została 

uchylona uchwałą  
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30 maja 2019 r. w sprawie 

uchwalenia regulaminu 

udzielania pomocy 

materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie 

Gminy Miejskiej Hrubieszów 

wiadomości (publikacja  

w BIP) 

nr X/92/2019 z dnia  

26 czerwca 2019 r. (wykazaną 

w lp. 75) zanim została 

opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Lubelskiego. 

 

52. 

Uchwała nr VIII/69/2019 

Rady Miejskiej w 

Hrubieszowie z dnia 30 maja 

2019 r. w sprawie powołania 

Komisji Stypendialnej 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP) 

uchwała zrealizowana - 

Komisja Stypendialna 

przeprowadziła kwalifikację 

złożonych wniosków 

53. 

Uchwała nr VIII/70/2019 

Rady Miejskiej  

w Hrubieszowie z dnia 30 

maja 2019 r. w sprawie 

rozstrzygnięcia o sposobie 

rozpatrzenia 

nieuwzględnionej  

przez Burmistrza Miasta 

Hrubieszowa uwagi złożonej 

do projektu miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

Hrubieszowa „Zamojska - 

Michałówka - Teresówka” 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP) 

uchwała nie wymagała 

merytorycznego wykonania 

54. 

Uchwała nr VIII/71/2019 

Rady Miejskiej  

w Hrubieszowie z dnia  

30 maja 2019 r. w sprawie 

rozstrzygnięcia o sposobie 

rozpatrzenia 

nieuwzględnionej przez 

Burmistrza Miasta 

Hrubieszowa uwagi złożonej 

do projektu miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

Hrubieszowa „Zamojska – 

Michałówka - Teresówka” 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP) 

 

uchwała nie wymagała 

merytorycznego wykonania 

55. 

Uchwała nr VIII/72/2019 

Rady Miejskiej  

w Hrubieszowie z dnia 30 

maja 2019 r. w sprawie 

rozstrzygnięcia o sposobie 

rozpatrzenia 

nieuwzględnionej  

przez Burmistrza Miasta 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP) 

uchwała nie wymagała 

merytorycznego wykonania 
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Hrubieszowa uwagi złożonej 

do projektu miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

Hrubieszowa „Zamojska – 

Michałówka - Teresówka” 

56. 

Uchwała nr VIII/73/2019 

Rady Miejskiej w 

Hrubieszowie z dnia 30 maja 

2019 r. w sprawie 

rozstrzygnięcia o sposobie 

rozpatrzenia 

nieuwzględnionej przez 

Burmistrza Miasta 

Hrubieszowa uwagi złożonej 

do projektu miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

Hrubieszowa „Zamojska – 

Michałówka - Teresówka” 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP) 

uchwała nie wymagała 

merytorycznego wykonania 

57. 

Uchwała nr VIII/74/2019 

Rady Miejskiej  

w Hrubieszowie z dnia  

30 maja 2019 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

Hrubieszowa „Zamojska – 

Michałówka - Teresówka” 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP), skierowano  

do publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Lubelskiego 

- 2 lipca 2019 r. uchwała 

została opublikowana pod 

poz. 3877 

uchwała została przekazana 

do stosowania 

do merytorycznego wydziału 

UM 

58. 

Uchwała nr VIII/75/2019 

Rady Miejskiej  

w Hrubieszowie z dnia  

30 maja 2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody 

Burmistrzowi Miasta 

Hrubieszowa na sprzedaż 

nieruchomości gruntowej 

oraz ustanowienie 

służebności gruntowej 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP) 

uchwała została zrealizowana 

- zawarto notarialną umowę 

sprzedaży  

wraz z ustanowieniem 

służebności gruntowej 

59. 

Uchwała nr VIII/76/2019 

Rady Miejskiej  

w Hrubieszowie z dnia 30 

maja 2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody  

na utworzenie dwóch miejsc 

okazjonalnie 

wykorzystywanych do kąpieli 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP), skierowano do 

publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Lubelskiego 

- 6 czerwca 2019 r. uchwała 

uchwała nie została 

wykonana -  

z powodów od organu 

niezależnych (bakteria  

w wodzie) w 2019 r.  

nie utworzono miejsc 

okazjonalnie 

wykorzystywanych do kąpieli  
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została opublikowana pod 

poz. 3547 

60. 

Uchwała nr VIII/77/2019 

Rady Miejskiej  

w Hrubieszowie z dnia 30 

maja 2019 r. w sprawie 

zatwierdzenia stanowiska 

Komisji Rewizyjnej w zakresie 

prawidłowości wyborów 

Zarządu i Przewodniczącego 

Zarządu Samorządu 

Mieszkańców Osiedla Nr 9 

"Piłsudskiego" 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP) 

na podstawie uchwały 

potwierdzono prawidłowość 

wyborów; kontrola została 

przeprowadzona  

na podstawie uchwały 

wykazanej w lp. 49 

61. 

Uchwała nr IX/78/2019 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie  

z dnia 10 czerwca 2019 r.  

w sprawie emisji obligacji 

komunalnych oraz określenia 

zasad ich zbycia i wykupu 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP) 

uchwała planowana do 

wykonania  

w 2020 r., zmieniona w 2019 

r. uchwałą nr XVII/127/2019 

Rady Miejskiej  

w Hrubieszowie z dnia 30 

grudnia 2019 r., emisja 

obligacji planowana w latach 

2020 - 2022 

62. 

Uchwała nr IX/79/2019 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie  

z dnia 10 czerwca 2019 r. 

zmieniająca uchwałę  

w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi 

Hrubieszowskiemu 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP) 

informacja w wierszu  

lp. 19 

63. 

Uchwała nr IX/80/2019 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie  

z dnia 10 czerwca 2019 r.  

w sprawie zmian w budżecie 

miasta na 2019 rok 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP), skierowano  

do publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Lubelskiego 

- 18 lipca 2019 r. uchwała 

została opublikowana  

pod poz. 4273 

*1) 

64. 

Uchwała nr IX/81/2019 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie  

z dnia 10 czerwca 2019 r. 

zmieniająca uchwałę  

w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP) 

*2) 

65. Uchwała nr IX/82/2019 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie  

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwałę przekazano  

do PGKiM Sp. z o.o. 
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z dnia 10 czerwca 2019 r.  

w sprawie ustalenia 

wysokości dopłat do taryfy 

dla wszystkich  

grup odbiorców usług 

zbiorowego zaopatrzenia  

w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP) 

 w Hrubieszowie celem 

wykonania 

66. 

Uchwała nr X/83/2019 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie  

z dnia 26 czerwca 2019 r.  

w sprawie zmian w budżecie 

miasta na 2019 rok 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP), skierowano  

do publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Lubelskiego 

- 19 lipca 2019 r. uchwała 

została opublikowana  

pod poz. 4316 

*1) 

67. 

Uchwała nr X/84/2019 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie  

z dnia 26 czerwca 2019 r.  

w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty  

za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości stawki 

tej opłaty na terenie miasta 

Hrubieszowa 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP), skierowano  

do publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Lubelskiego 

- 1 lipca 2019 r. uchwała 

została opublikowana pod 

poz. 3858 

uchwała została wykonana, 

od 1 sierpnia 2019 r. 

obowiązują nowe miesięczne 

stawki opłat  

za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na 

terenie Miasta Hrubieszów; 

na podstawie uchwały  

do wszystkich mieszkańców 

miasta zostały wysłane 

zawiadomienia o zmianie 

wysokości opłaty 

za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

68. 

Uchwała nr X/85/2019 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie  

z dnia 26 czerwca 2019 r.  

w sprawie określenia górnych 

stawek opłat ponoszonych 

przez właścicieli 

nieruchomości za usługi  

w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych  

oraz opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP), skierowano  

do publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Lubelskiego 

- 29 lipca 2019 r. uchwała 

została opublikowana pod 

poz. 4532 

uchwała została wykonana, 

właściciele nieruchomości  

za usługi w zakresie 

odbierania odpadów 

komunalnych oraz w zakresie 

opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych ponoszą 

opłaty według nowych 

stawek  

69. 

Uchwała nr X/86/2019 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z 

dnia 26 czerwca 2019 r.  

w sprawie określenia wzoru 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

uchwała została wykonana, 

określono wzór deklaracji  

dla podmiotów ponoszących 

opłaty za gospodarowanie 
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deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli 

nieruchomości oraz 

warunków i trybu składania 

deklaracji za pomocą 

środków komunikacji 

elektronicznej 

w BIP), skierowano  

do publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Lubelskiego 

- 1 lipca 2019 r. uchwała 

została opublikowana pod 

poz. 3859 

odpadami komunalnymi. 

Mieszkańcy miasta złożyli 

deklarację według nowego 

wzoru 

70. 

Uchwała nr X/87/2019 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie  

z dnia 26 czerwca 2019 r.  

w sprawie przystąpienia  

do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

Hrubieszowa „Józefa 

Piłsudskiego - Wyzwolenia” 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP) 

procedura planistyczna  

w trakcie realizacji 

71. 

Uchwała nr X/88/2019 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie  

z dnia 26 czerwca 2019 r.  

w sprawie wyrażenia zgody 

Burmistrzowi Miasta 

Hrubieszowa na sprzedaż 

lokalu mieszkalnego z 

jednoczesną sprzedażą 

udziału w gruncie 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP) 

uchwała została zrealizowana 

- zawarto notarialną umowę 

sprzedaży 

72. 

Uchwała nr X/89/2019 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie  

z dnia 26 czerwca 2019 r.  

w sprawie wyrażenia zgody 

na zawarcie kolejnych umów 

dzierżawy 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP) 

uchwała zrealizowana  

w części - z 28 podpisano  

27 umów dzierżawy na 3 lata 

- rezygnacja z podpisania 

umowy dzierżawy przez 

jednego z dotychczasowych 

dzierżawców 

73. 

Uchwała nr X/90/2019 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie  

z dnia 26 czerwca 2019 r.  

w sprawie wskazania 

przedstawicieli do Gminnej 

Rady Pożytku Publicznego 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP) 

uchwała została wykonana - 

Zarządzeniem nr 128/2019 

Burmistrza Miasta 

Hrubieszowa z dnia  

16 sierpnia 2019 r. została 

powołana Gminna Rada 

Pożytku Publicznego  

na trzyletnią kadencję 

74. 

Uchwała nr X/91/2019 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie  

z dnia 26 czerwca 2019 r.  

w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Opieki 

nad Zabytkami Miasta 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP), skierowano  

do publikacji w Dzienniku 

"uchwała jest realizowana 

zgodnie z założeniami 

zawartymi w programie okres 

realizacji: lata 2019 - 2022" 
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Hrubieszów na lata 2019  

- 2022 

Urzędowym Woj. Lubelskiego 

- 29 lipca 2019 r. uchwała 

została opublikowana  

pod poz. 4533 

75. 

Uchwała nr X/92/2019 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie  

z dnia 26 czerwca 2019 r. 

w sprawie uchwalenia 

regulaminu udzielania 

pomocy materialnej  

o charakterze socjalnym  

dla uczniów zamieszkałych  

na terenie Gminy Miejskiej 

Hrubieszów 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP), skierowano  

do publikacji  

w Dzienniku Urzędowym 

Woj. Lubelskiego - 29 lipca 

2019 r. uchwała została 

opublikowana pod poz. 4534 

uchwała jest realizowana -  

w oparciu o zapisy 

regulaminu udzielane  

są stypendia i zasiłki szkolne 

76. 

Uchwała nr XI/93/2019 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie  

z dnia 31 lipca 2019 r.  

w sprawie zmian w budżecie 

miasta na 2019 rok 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP), skierowano  

do publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Lubelskiego 

- 19 sierpnia 2019 r. uchwała 

została opublikowana pod 

poz. 4762 

*1) 

77. 

Uchwała nr XII/94/2019 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie  

z dnia 26 sierpnia 2019 r.  

w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej Powiatowi 

Hrubieszowskiemu 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP) 

uchwała została zrealizowana 

- Miejska Służba Drogowa 

wykonała roboty polegające 

na przebudowie chodnika 

drogi powiatowej  

(ul. Grabowiecka) 

78. 

Uchwała nr XIII/95/2019 

Rady Miejskiej  

w Hrubieszowie z dnia 16 

września 2019 r. w sprawie 

zmian w budżecie miasta na 

2019 rok 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP), skierowano  

do publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Lubelskiego 

- 4 października 2019 r. 

uchwała została 

opublikowana pod poz. 5410 

*1) 

79. 

Uchwała nr XIII/96/2019 

Rady Miejskiej  

w Hrubieszowie z dnia  

16 września 2019 r.  

w sprawie przekazania skargi 

do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Lublinie 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP) 

uchwała została zrealizowana 

- skargę wraz z uchwałą 

przekazano do WSA  

w Lublinie, Wyrokiem Sygn.  

II SA/Lu 550/19 WSA  

w Lublinie oddalił skargi 

(orzeczenie nieprawomocne) 
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80. 

Uchwała nr XIII/97/2019 

Rady Miejskiej  

w Hrubieszowie z dnia  

16 września 2019 r. 

zmieniająca uchwałę  

w sprawie powołania 

Młodzieżowej Rady Miejskiej 

w Hrubieszowie i nadania jej 

statutu 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP), skierowano  

do publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Lubelskiego 

- 11 października 2019 r. 

uchwała została 

opublikowana pod poz. 5515 

na podstawie uchwały 

funkcjonuje Młodzieżowa 

Rada Miejska wybrana  

w wyborach 

przeprowadzonych  

we wrześniu 2019 r.; uchwała 

zmieniła uchwałę wykazaną 

w lp. 23 

81. 

Uchwała nr XIII/98/2019 

Rady Miejskiej  

w Hrubieszowie z dnia  

16 września 2019 r. w 

sprawie powołania zespołu 

do zaopiniowania 

kandydatów na ławników 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP) 

uchwala została zrealizowana 

- Rada Miejska powołała 

zespół do zaopiniowana 

kandydatów na ławników, 

który w dniu 23.10.2019 r. 

zaopiniował pozytywnie 

kandydatów na ławników; 

wyboru ławników dokonała 

Rada uchwałą wykazaną w lp. 

96 

82. 

Uchwała nr XIII/99/2019 

Rady Miejskiej  

w Hrubieszowie z dnia  

16 września 2019 r. 

zmieniająca uchwałę  

w sprawie ustalenia zasad 

przyznawania jednorazowego 

Stypendium Burmistrza 

Miasta Hrubieszowa 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP), skierowano  

do publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Lubelskiego 

- 11 października 2019 r. 

uchwała została 

opublikowana pod poz. 5516 

uchwała w trakcie realizacji - 

pierwsze stypendia na jej 

podstawie zostaną przyznane 

w roku 2020, zmiany  

w zasadach przyznawania 

stypendium podano  

do publicznej wiadomości 

83. 

Uchwała nr XIV/100/2019 

Rady Miejskiej w 

Hrubieszowie z dnia  

24 września 2019 r.  

w sprawie zmian w budżecie 

miasta na 2019 rok 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP), skierowano  

do publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Lubelskiego 

- 11 października 2019 r. 

uchwała została 

opublikowana pod poz. 5517 

*1) 

84. 

Uchwała nr XIV/101/2019 

Rady Miejskiej  

w Hrubieszowie z dnia  

24 września 2019 r. 

zmieniająca uchwałę  

w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP) 

*2) 



              RAPORT O STANIE MIASTA HRUBIESZÓW ZA ROK 2019 

117 

Lp. Numer, data i tytuł uchwały Wykonanie formalne 

 

Wykonanie merytoryczne 

 

85. 

Uchwała nr XV/102/2019 

Rady Miejskiej  

w Hrubieszowie z dnia  

29 października 2019 r.  

w sprawie zmian w budżecie 

miasta na 2019 rok 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP), skierowano  

do publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Lubelskiego 

- 7 listopada 2019 r. uchwała 

została opublikowana pod 

poz. 5970 

*1) 

86. 

Uchwała nr XV/103/2019 

Rady Miejskiej  

w Hrubieszowie z dnia 29 

października 2019 r. 

zmieniająca uchwałę  

w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP) 

*2) 

87. 

Uchwała nr XV/104/2019 

Rady Miejskiej w 

Hrubieszowie z dnia  

29 października 2019 r.  

w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku  

od nieruchomości na rok 

2020 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP), skierowano  

do publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Lubelskiego 

- 7 listopada 2019 r. uchwała 

została opublikowana pod 

poz. 5971 

uchwała została przekazana 

do stosowania do 

merytorycznego wydziału  

UM 

88. 

Uchwała nr XV/105/2019 

Rady Miejskiej w 

Hrubieszowie z dnia  

29 października 2019 r.  

w sprawie obniżenia średniej 

ceny skupu żyta 

przyjmowanej do obliczenia 

podatku rolnego na rok 2020 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP), skierowano  

do publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Lubelskiego 

- 7 listopada 2019 r. uchwała 

została opublikowana pod 

poz. 5972 

uchwała została przekazana 

do stosowania do 

merytorycznego wydziału  

UM 

89. 

Uchwała nr XV/106/2019 

Rady Miejskiej  

w Hrubieszowie z dnia  

29 października 2019 r.  

w sprawie określenia 

wysokości rocznych stawek 

podatku od środków 

transportowych na rok 2020 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP), skierowano  

do publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Lubelskiego 

- 7 listopada 2019 r. uchwała 

została opublikowana  

pod poz. 5973 

uchwała została przekazana 

do stosowania do 

merytorycznego wydziału UM 
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90. 

Uchwała nr XV/107/2019 

Rady Miejskiej  

w Hrubieszowie z dnia  

29 października 2019 r.  

w sprawie określenia 

warunków udzielenia 

bonifikat i wysokości stawek 

procentowych przy sprzedaży 

lokali mieszkalnych 

stanowiących własność 

Gminy Miejskiej Hrubieszów 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP), skierowano  

do publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Lubelskiego 

- 7 listopada 2019 r. uchwała 

została opublikowana pod 

poz. 5974 

uchwała została przekazana 

do stosowania  

do merytorycznego wydziału 

UM 

91. 

Uchwała nr XV/108/2019 

Rady Miejskiej  

w Hrubieszowie z dnia  

29 października 2019 r.  

w sprawie udzielenia zgody 

Burmistrzowi Miasta 

Hrubieszowa na sprzedaż 

lokalu mieszkalnego  

z jednoczesną sprzedażą 

udziału w gruncie 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP) 

uchwała została zrealizowana 

- zawarto notarialną umowę 

sprzedaży 

92. 

Uchwała nr XV/109/2019 

Rady Miejskiej w 

Hrubieszowie z dnia 2 

9 października 2019 r.  

w sprawie przystąpienia  

do Związku Miast Polskich 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP) 

uchwałę przekazano  

do Związku Miast Polskich;  

od 01.01.2020 r. Miasto 

Hrubieszów jest członkiem 

Związku 

93. 

Uchwała nr XV/110/2019 

Rady Miejskiej  

w Hrubieszowie z dnia  

29 października 2019 r.  

w sprawie uznania skargi  

na Burmistrza Miasta za 

bezzasadną 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP) 

uchwała została zrealizowana 

- skarżący został 

powiadomiony  

o sposobie rozpatrzenia 

skargi 

94. 

Uchwała nr XV/111/2019 

Rady Miejskiej  

w Hrubieszowie z dnia  

29 października 2019 r.  

w sprawie uznania petycji  

za niezasługującą  

na uwzględnienie 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja w 

BIP) 

uchwała została zrealizowana 

- wnoszący petycję został 

powiadomiony o sposobie  

jej załatwienia 

95. 

Uchwała nr XV/112/2019 

Rady Miejskiej w 

Hrubieszowie z dnia  

29 października 2019 r.  

w sprawie wyboru 

przedstawiciela do składu 

Rady Społecznej 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP) 

uchwała została przekazana 

Staroście Hrubieszowskiemu, 

wybrany kandydat został 

powołany w skład Rady 

Społecznej SP ZOZ 
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Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej  

w Hrubieszowie 

96. 

Uchwała nr XV/113/2019 

Rady Miejskiej  

w Hrubieszowie  

z dnia 29 października 2019 r.  

w sprawie wyboru ławników 

do sądów powszechnych 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP) 

prezesi sądów powszechnych 

zostali powiadomieni  

o dokonanym wyborze 

ławników 

97. 

Uchwała nr XVI/114/2019 

Rady Miejskiej  

w Hrubieszowie z dnia  

28 listopada 2019 r.  

w sprawie zmian w budżecie 

miasta na 2019 rok 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP), skierowano  

do publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Lubelskiego 

- 10 grudnia 2019 r. uchwała 

została opublikowana pod 

poz. 7115 

*1) 

98. 

Uchwała nr XVI/115/2019 

Rady Miejskiej  

w Hrubieszowie z dnia  

28 listopada 2019 r. 

zmieniająca uchwałę  

w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP) 

*2) 

99. 

Uchwała nr XVI/116/2019 

Rady Miejskiej  

w Hrubieszowie 

z dnia  

28 listopada 2019 r.  

w sprawie ustalenia 

regulaminu określającego 

wysokość stawek i 

szczegółowe warunki 

przyznawania dodatków:  

za wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego 

i za warunki pracy  

oraz szczegółowe warunki 

obliczania i wypłacania 

wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw  

dla nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach prowadzonych 

przez Gminę Miejską 

Hrubieszów 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP), skierowano  

do publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Lubelskiego 

- 10 grudnia 2019 r. uchwała 

została opublikowana pod 

poz. 7116 

uchwałę przekazano 

dyrektorom miejskich szkół  

i przedszkoli  

oraz kierownikowi Centrum 

Obsługi Przedszkoli celem 

stosowania 
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100. 

Uchwała nr XVI/117/2019 

Rady Miejskiej w 

Hrubieszowie z dnia 28 

listopada 2019 r. w sprawie 

ustalenia miesięcznej kwoty 

dotacji na działalność 

Centrum Integracji 

Społecznej w Mienianach  

w 2020 roku 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja w 

BIP) 

uchwałę przekazano do 

MOPS celem stosowania 

101. 

Uchwała nr XVI/118/2019 

Rady Miejskiej  

w Hrubieszowie z dnia  

28 listopada 2019 r.  

w sprawie sprawiania przez 

Gminę Miejską Hrubieszów 

pogrzebu osobom zmarłym 

oraz pochówku dzieci 

martwo urodzonych 

"uchwałę przesłano  

do organu nadzoru, wpisano 

do rejestru uchwał, podano 

do publicznej wiadomości 

(publikacja w BIP); 

skierowano do publikacji  

w Dzienniku Urzędowym 

Woj. Lubelskiego - 3 stycznia 

2020 r. uchwała została 

opublikowana pod poz.  

35; Wojewoda Lubelski 

rozstrzygnięciem nadzorczym 

Nr PN-II.4131.552.2019 z dnia 

30 grudnia 2019 r.  

(Dz. Urz. Woj. Lub.  

z 2020 r. poz. 27) stwierdził 

nieważność uchwały w części 

obejmującej  

§ 1, § 4 oraz § 6 uchwały  

w brzmieniu: „w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Lubelskiego” 

uchwałę przekazano  

do MOPS celem stosowania 

102. 

Uchwała nr XVI/119/2019 

Rady Miejskiej  

w Hrubieszowie z dnia  

28 listopada 2019 r.  

w sprawie uchwalenia 

Statutu Miejskiej Służby 

Drogowej w Hrubieszowie 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP), skierowano  

do publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Lubelskiego 

- 10 grudnia 2019 r. uchwała 

została opublikowana pod 

poz. 7117; Wojewoda 

Lubelski rozstrzygnięciem 

nadzorczym  

nr PN -II.4131.564.2019  

z dnia 30 grudnia 2019 r.  

(Dz. Urz. Woj. Lub. z 2020 r. 

poz. 26) stwierdził 

nieważność uchwały w części 

obejmującej § 4 uchwały 

uchwałę wraz  

z rozstrzygnięciem 

nadzorczym przekazano  

do MSD celem jej stosowania 
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 w brzmieniu „podlega 

ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Lubelskiego i” oraz § 5 ust. 2 

Statutu, stanowiącego 

załącznik do uchwały 

103. 

Uchwała nr XVI/120/2019 

Rady Miejskiej  

w Hrubieszowie z dnia  

28 listopada 2019 r.  

w sprawie Programu 

współpracy Gminy Miejskiej 

Hrubieszów z organizacjami 

pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku 

publicznego na 2020 rok 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP), skierowano  

do publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Lubelskiego 

- 10 grudnia 2019 r. uchwała 

została opublikowana pod 

poz. 7118 

uchwała realizowana  

w 2020 r. 

104. 

Uchwała nr XVI/121/2019 

Rady Miejskiej  

w Hrubieszowie z dnia  

28 listopada 2019 r.  

w sprawie oceny aktualności 

Studium uwarunkowań  

i kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

Hrubieszów i miejscowych 

planów zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

Hrubieszowa 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP) 

uchwała nie wymagała 

merytorycznego wykonania 

105. 

Uchwała nr XVI/122/2019 

Rady Miejskiej  

w Hrubieszowie z dnia 28 

listopada 2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody 

Burmistrzowi Miasta 

Hrubieszowa na sprzedaż 

lokalu mieszkalnego  

z jednoczesną sprzedażą 

udziału w gruncie 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP) 

uchwała w trakcie realizacji - 

prowadzone są czynności 

zmierzające do zbycia 

nieruchomości w drodze 

przetargu 

106. 

Uchwała nr XVI/123/2019 

Rady Miejskiej  

w Hrubieszowie z dnia  

28 listopada 2019 r.  

w sprawie wyrażenia zgody 

Burmistrzowi Miasta 

Hrubieszowa na sprzedaż 

lokalu mieszkalnego  

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP) 

uchwała została zrealizowana 

- zawarto notarialną umowę 

sprzedaży 
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z jednoczesną sprzedażą 

udziału w gruncie 

107. 

Uchwała nr XVI/124/2019 

Rady Miejskiej  

w Hrubieszowie z dnia 28 

listopada 2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody 

Burmistrzowi Miasta 

Hrubieszowa na sprzedaż 

lokalu mieszkalnego  

z jednoczesną sprzedażą 

udziału w gruncie 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP) 

uchwała została zrealizowana 

- zawarto notarialną umowę 

sprzedaży 

108. 

Uchwała nr XVI/125/2019 

Rady Miejskiej  

w Hrubieszowie z dnia  

28 listopada 2019 r.  

w sprawie wyrażenia zgody 

Burmistrzowi Miasta 

Hrubieszowa na sprzedaż 

nieruchomości gruntowej 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP) 

uchwała w trakcie realizacji - 

przewiduje się podpisanie 

notarialnej umowy sprzedaży 

w kwietniu 2020 r. 

109. 

Uchwała nr XVI/126/2019 

Rady Miejskiej  

w Hrubieszowie z dnia 28 

listopada 2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody 

Burmistrzowi Miasta 

Hrubieszowa na sprzedaż 

nieruchomości gruntowej 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP) 

uchwała w trakcie realizacji - 

prowadzone są czynności 

zmierzające do zbycia 

nieruchomości w drodze 

przetargu 

110. 

Uchwała nr XVII/127/2019 

Rady Miejskiej  

w Hrubieszowie z dnia  

30 grudnia 2019 r. 

zmieniająca uchwałę  

w sprawie emisji obligacji 

komunalnych  

oraz określenia zasad 

ich zbycia i wykupu 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP) 

informacja w wierszu  

lp. 61 

111. 

Uchwała nr XVII/128/2019 

Rady Miejskiej  

w Hrubieszowie z dnia  

30 grudnia 2019 r. w sprawie 

zmian w budżecie miasta  

na 2019 rok 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP), skierowano  

do publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Lubelskiego 

- 20 stycznia 2020 r. uchwała 

została opublikowana  

pod poz. 630 

*1) 
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Lp. Numer, data i tytuł uchwały Wykonanie formalne 

 

Wykonanie merytoryczne 

 

112. 

Uchwała nr XVII/129/2019 

Rady Miejskiej  

w Hrubieszowie z dnia  

30 grudnia 2019 r. w sprawie 

wieloletniej prognozy 

finansowej na lata 2020 - 

2034 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP) 

*2) 

113. 

Uchwała nr XVII/130/2019 

Rady Miejskiej  

w Hrubieszowie z dnia  

30 grudnia 2019 r. w sprawie 

uchwały budżetowej  

na rok 2020 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP), skierowano  

do publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Lubelskiego 

- 20 stycznia 2020 r. uchwała 

została opublikowana pod 

poz. 631 

*1) 

114 

Uchwała nr XVII/131/2019 

Rady Miejskiej  

w Hrubieszowie z dnia  

30 grudnia 2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnych umów dzierżawy 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP) 

uchwała został zrealizowana - 

podpisano umowy dzierżawy 

na 3 lata 

115. 

Uchwała nr XVII/132/2019 

Rady Miejskiej  

w Hrubieszowie z dnia 30 

grudnia 2019 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie ustalenia 

wysokości stawek opłat  

za zajęcia pasa drogowego 

dróg gminnych w mieście 

Hrubieszowie 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP), skierowano  

do publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Lubelskiego 

- 10 stycznia 2020 r. uchwała 

została opublikowana  

pod poz. 277 

uchwała w trakcie realizacji - 

po jej wejściu w życie MSD 

pobiera stawki opłat w 

wysokości ustalonej w chwale 

116. 

Uchwała nr XVII/133/2019 

Rady Miejskiej  

w Hrubieszowie z dnia 30 

grudnia 2019 r. w sprawie 

Miejskiego programu 

profilaktyki, rozwiązywania 

problemów alkoholowych  

i przeciwdziałania narkomanii 

na rok 2020 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP) 

uchwała realizowana w 2020 

r. 

117. 

Uchwała nr XVII/134/2019 

Rady Miejskiej  

w Hrubieszowie z dnia  

30 grudnia 2019 r. w sprawie 

uznania skargi na Kierownika 

Miejskiej Służby Drogowej  

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

uchwała została zrealizowana 

- skarżący został 

powiadomiony 

o sposobie rozpatrzenia 

skargi 
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Lp. Numer, data i tytuł uchwały Wykonanie formalne 

 

Wykonanie merytoryczne 

 

w Hrubieszowie  

za bezzasadną 

w BIP) 

 

118. 

 

Uchwała nr XVII/135/2019 

Rady Miejskiej  

w Hrubieszowie z dnia  

30 grudnia 2019 r. w sprawie 

wniosku dotyczącego 

bezpieczeństwa i porządku  

w ruchu drogowym  

na ul. Szerokiej 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP) 

uchwała została zrealizowana 

- wnioskodawca został 

poinformowany  

o sposobie rozpatrzenia 

wniosku 

*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 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów 
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DZIAŁ VI. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami 

Roczny Program Współpracy Gminy Miejskiej Hrubieszów z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego 

Roczny Program Współpracy Gminy Miejskiej Hrubieszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019, został przyjęty Uchwałą  

Nr LXI/450/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 9 listopada 2018 r. 

Zgodnie z jego zapisami elementem lokalnej polityki społecznej oraz wsparcia władz samorządowych 

w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.16 Jako cel główny Programu postawiono rozwój 

współpracy pomiędzy Gminą a organizacjami pozarządowymi.  

Program definiuje i wyszczególnia cele szczegółowe do których należą: 

• wzmocnienie potencjału społeczno - ekonomicznego organizacji pozarządowych 

• promowanie wśród mieszkańców Gminy aktywności społecznej oraz działalności lokalnych 

organizacji pozarządowych poprzez współorganizację w ramach współpracy pozafinansowej 

(inicjatywa po stronie organizacji pozarządowych) 

• zwiększenie partycypacji organizacji pozarządowych w procesach decyzyjnych administracji 

samorządowej. 

 

Osiągniecie powyższych celów będzie realizowane poprzez promowanie współpracy lokalnych 

środowisk, dla których optymalny rozwój Miasta Hrubieszowa jest celem nadrzędnym  

i wysoce oczekiwanym. Wskazana wyżej współpraca regulowana będzie poprzez realizację zasad 

pomocniczości, suwerenności, partnerstwa, efektywności, jawności i uczciwej konkurencji, 

które umożliwiają zaspokojenie potrzeb społecznych i rozwoju lokalnej społeczności, dzięki współpracy 

realizowanej w formach finansowych i pozafinansowych. 

 

Podsumowanie z realizacji zadań publicznych w Mieście Hrubieszów z 2019 roku zostało zawarte  

w „Sprawozdaniu z realizacji 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 2019” przyjętego Uchwałą Nr XXII/180/2020 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 28 maja 2020 roku. 

Wartość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację zadań w 2019 r. wyniosła  

1 217 247,13 zł, w tym: 

 

 

16 Program współpracy Miasta Hrubieszów z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 
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• w trybie otwartego konkursu ofert - 1 073 727,13 zł; 

• z pominięciem otwartego konkursu ofert - 143 520,00 zł. 

Wśród zadań publicznych jakie Miasto Hrubieszów zrealizowanych w formie konkursów  

na rok 2019 znalazły się zadania wyspecyfikowane w poniższym zestawieniu. 

Tabela 21 Wyszczególnienie zrealizowanych zadań publicznych w ramach realizacji założeń Programu 

współpracy Miasta Hrubieszowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2019. 

Strefa zadań publicznych 
Nazwa Organizacji 

Pozarządowej 

Kwota rozliczonej 

dotacji na podstawie 

złożonego 

sprawozdania 

I 
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans 

tych rodzin i osób 

1 
Usługi opiekuńcze dla osób z terenu 

Miasta Hrubieszowa na rok 2019. 

Polski Czerwony Krzyż 

Lubelski Zarząd Okręgowy  

w Lublinie Zarząd Rejonowy 

 w Hrubieszowie 

458 347,50 zł  

2 
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi z terenu 

Miasta Hrubieszowa na rok 2019. 

Polski Czerwony Krzyż 

Lubelski Zarząd Okręgowy  

w Lublinie Zarząd Rejonowy 

 w Hrubieszowie 

247 379,63 zł 

II. 
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach „Miejskiego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019” 

1 

Organizacja czasu wolnego dzieci, 

młodzieży, dorosłych w ramach 

profilaktyki uzależnień uczestnictwo  

w zajęciach kulturalnych  

i sportowych „Kreatywni i aktywni” 

Stowarzyszenie Pomocy 

Osobom Niepełnosprawnym 

oraz Ich Rodzinom "Mamy 

Siebie" 

2 000 zł 

2 
Zajęcia sportowe dla dzieci „Z podwórka 

na stadion”. 

Miejski Klub Sportowy „Unia” 
15.000 zł 

3 

Modelarstwo lotnicze – zajęcia dzieci  

i młodzieży przeciwdziałające 

uzależnieniom  

i patologiom społecznym. 

Uczniowski Klub Sportowy 

„JEDYNKA” 
5 000 zł 

4 Rzuć wyzwanie swoim ograniczeniom 
Stowarzyszenie „Hrubieszów 

Na Rowerach” 
2 000 zł 

5 

Organizacja zawodów sportowo- 

rekreacyjnych dla dzieci ze szkół 

podstawowych gimnazjalnych 

Mieszkańców miasta Hrubieszowa 

Powiatowy Szkolny Związek 

Sportowy 
1 000 zł 

6 

VII Cykl turniejów rekreacyjno- 

sportowych  

dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu 

Hrubieszowa 

Stowarzyszenie Na Rzecz 

Dzieci  

i Młodzieży Zespołu Szkół NR 

3  

w Hrubieszowie „Dla Szkoły” 

1 000 zł 

7 Akademia Malarstwa Amatorskiego 

Hrubieszowskie 

Stowarzyszenie 

Folklorystyczne 

3 000 zł 
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Strefa zadań publicznych 
Nazwa Organizacji 

Pozarządowej 

Kwota rozliczonej 

dotacji na podstawie 

złożonego 

sprawozdania 

8 

Obóz integracyjno- sportowy z 

programem szkolenia z koszykówki oraz 

pływania 

Uczniowski Klub Sportowy 

„Ogólniak” 
1 000 zł 

9 

Prowadzenie działań wspierających dla 

Osób uzależnionych od alkoholu i ich 

rodzin  

w ramach klubu abstynenta oraz innych 

stowarzyszeń propagujących ideę 

trzeźwości  

w społeczności Hrubieszowa:-

oddziaływania rehabilitacyjne po 

zakończeniu leczenia, kierowane do osób 

uzależnionych i członków ich rodzin,- 

gotowość do prowadzenia działalności w 

zakresie wsparcia osób  

z problemem alkoholowym oraz ich rodzin  

- grupy samopomocowe 

Stowarzyszenie 

Trzeźwościowe „LUMEN” 
38 000 zł 

10 
Wsparcie działalności Centrum Integracji 

Społecznej w Mienianach 

Centrum Integracji Społecznej 

w Mienianach 
116 620 zł 

III. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w mieście Hrubieszowie 

1 
Działalność na rzecz rozwoju kultury 

fizycznej w mieście Hrubieszowie 

Miejski Klub Sportowy „Unia” 

Hrubieszów 
275 000 zł 

2 

Upowszechnianie modelarstwa lotniczego, 

stołowego oraz gier Zespołowych 

mieszkańców miasta Hrubieszów. 

Uczniowski Klub 

Sportowy „Jedynka” 

 

16 000 zł 

3 
Organizacja zawodów kolarskich na 

terenie miasta Hrubieszowa 

Stowarzyszenie „Hrubieszów 

Na Rowerach” 
6 000 zł 

4 
Racketlon i koszykówka, dyscypliny 

sportowe dla wszystkich 

Uczniowski Klub Sportowy 

„Ogólniak” 
3 000 zł 

Źródło: Sprawozdanie z realizacji 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 2019. 

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w drodze pominięcia otwartego konkursu 

ofert zlecono wykonywanie zadań publicznych dla następujących Organizacji. 

Tabela 22 Wykaz organizacji pozarządowych, którym zlecono wykonywanie zadań publicznych  

w drodze pominięcia otwartego konkursu. 

Lp. Nazwa zadania Nazwa organizacji 

Wysokość 

wsparcia 

finansowego 

[zł] 

1 
Wspieranie kultury 

fizycznej i sportu w 
Miejski Klub Sportowy „Unia” Hrubieszów” 6 000 zł 
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Lp. Nazwa zadania Nazwa organizacji 

Wysokość 

wsparcia 

finansowego 

[zł] 

mieście Hrubieszowie -

Wniesienie opłat 

regulaminowych do 

Lubelskiego Związku Piłki 

Nożnej 

2 

Wspieranie kultury 

fizycznej i sportu  

w mieście Hrubieszowie 

-Uczestnictwo w 

treningach i meczach 

ligowych województwa 

lubelskiego w IV lidze 

sezon jesienny runda 

2019/2020 

Miejski Klub Sportowy „Unia” Hrubieszów” 10 000 zł 

3 

Rehabilitacja warunkiem 

powrotu do zdrowia 

pacjentów 

onkologicznych 

Stowarzyszenie Amazonki 7 400 zł 

4 
Samodzielnie 

pokonujemy bariery 
Polski Związek Niewidomych 3 500 zł 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów 

Współpraca Miasta Hrubieszów z organizacjami pozarządowymi, posiada wymiar pozafinansowy, 

w ramach którego organizacje pozarządowe korzystają z budynków lub lokali użytkowych należących 

do zasobu Miasta na zasadach użyczenia bądź wynajmu. Zestawienie organizacji korzystających z takiej 

formy współpracy: 

 

Tabela 23 Zestawienie gminnych budynków lub lokali zajmowanych przez organizacje działające  

w sferze pożytku publicznego 

Nazwa organizacji Budynek lub lokal 

1. Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego 
Czerwonego Krzyża; 

 

2. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej 
Okręg Zamość Koło Rejonowe Hrubieszów; 

 

3. Związek Sybiraków Koło Hrubieszów; 
 

4. Polski Związek Niewidomych Okręg 
Lubelski. 

Budynek przy ul. 3-go Maja 15 

5. Hrubieszowskie Stowarzyszenie 
Folklorystyczne 

Hrubieszowski Dom Kultury 

6.  Miejski Klub Sportowy „Unia”; 

7. Stowarzyszenie „Hrubieszów Na 
Rowerach”. 

Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
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Nazwa organizacji Budynek lub lokal 

8. Hrubieszowskie Stowarzyszenie Ochrony 
Zdrowia Psychicznego 

Środowiskowy Dom Samopomocy 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów 

Organizacje pozarządowe korzystają nieodpłatnie z sali konferencyjnej Urzędu Miasta  

i pomieszczeń Hrubieszowskiego Domu Kultury organizując walne zebrania, konferencje  

oraz spotkania. 

Działania na rzecz Seniorów  

Jednym z priorytetów polityki społecznej i rozwoju obywatelskiego w 2019 były działania na rzecz 
seniorów. Do najważniejszych z nich należały: 
 
Hrubieszowska Karta Seniora 
 
Hrubieszowska Karta Seniora została prowadzona Uchwałą Nr VII/58/2019 Rady Miejskiej  
w Hrubieszowie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Programu "Hrubieszowska Karta 
Seniora". 
 
Uchwała nie została zrealizowana z uwagi na fakt rozpoczęcia starań na przystąpienie Gminy Miejskiej 
Hrubieszów do Programu Miasto Przyjazne Seniorom i Ogólnopolska Karta Seniora, które zostały 
zwieńczone zawarciem porozumienia o partnerstwie w dniu 10 grudnia 2019 r. pomiędzy 
Stowarzyszeniem MANKO z siedzibą w Krakowie a Gminą Miejska Hrubieszów. Dzięki zawartemu 
porozumieniu: 

• wydarzenia pro-seniorskie odbywające się na terenie Miasta Hrubieszów zostaną objęte 
patronatem medialnym ogólnopolskiego czasopisma dla seniorów „Głos Seniora”, 

• Miasto otrzymało tytuł partnera Ogólnopolskiego Magazynu „Głos Seniora”  
oraz Ogólnopolskiej Karty Seniora i Programu Miasto Przyjazne Seniorom, 

• Miasto zyska promocję jako Miasta Przyjaznego Seniorom wśród seniorów z terenu całej Polski 
w Magazynie „Głos Seniora” oraz innych nośnikach medialnych (www, facebook, mailing) 

• Miasto otrzymało Ogólnopolskie Karty Seniora – edycja lokalna, które będą wydawane 
seniorom, i honorowane zarówno wśród przedsiębiorców i firm lokalnych, jak również 
z terenu całej Polski, którzy przystąpili do Programu, 

• Miasto ma zapewniony udział w ogólnopolskich kampaniach m. in. z zakresu świadomości 
konsumenckiej, stylu życia, zdrowia i aktywacji, 

• Miasto będzie otrzymywało i rozdawało wśród seniorów Ogólnopolski Magazyn „Głos Seniora, 

• lokalne firmy mają zapewniony bezpłatny udział w Programie oraz materiały takie jak 
certyfikaty oraz naklejki na witryny, 

• seniorzy z Miasta mają zapewniony bezpłatny wstęp na coroczne Ogólnopolskie Senioralia  
w Krakowie i inne eventy, 

• Miasto ma możliwość zamówienia jednego artykułu promującego je w Magazynie „Głos 
Seniora” - nakład 30 tys. szt. 

 
Program Ogólnopolska Karta Seniora łączy osoby 60+ stanowiące pokaźną siłę nabywczo – zakupową 
(ok. 9,5 mln osób) oraz firmy, których produkty i usługi skierowane są do Seniorów. Ogólnopolską Kartę 
Seniora może otrzymać każdy mieszkaniec Miasta, który ukończył 60-ty rok życia. Partnerem Programu 
może być każda firma, która będzie honorowała Ogólnopolska Kartę Seniora, udzielając rabatów 
ustalonych przez siebie. 
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Posiedzenia Hrubieszowskiej Rady Seniorów 
 
W 2019 r. odbyły się dwa posiedzenia Hrubieszowskiej Rady Seniorów (HRS): 

• 13 lutego 2019 r. 

Podczas posiedzeń poruszono również tematy problematyczne, zgłaszane przez hrubieszowskich 

seniorów. HRS planuje przystąpienie do programu Polskiego Czerwonego Krzyża "Projekt Czas”,  

który obejmuje m. in.: wyjazdy, naukę języków obcych, zajęcia sportowe, porady prawne itp. potrzeby 

wprowadzenia na terenie Miasta Karty Seniora. 

• 9 grudnia 2019 r., podczas którego dotychczasowym członkom Rady zostali przedstawieni nowo 
wybrani członkowie wyłonieni w drodze wyborów uzupełniających. 

Podczas posiedzenia Burmistrz Miasta Hrubieszowa Marta Majewska omówiła założenia 

i etapy realizacji projektu pn. „Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa szansą na eliminację zjawisk 

kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze miasta”. Projekt zakłada szeroki wachlarz działań 

dla seniorów, m. in. szkolenia informatyczne, powołanie Uniwersytetu III Wieku, zajęcia hobbistyczne, 

szkołę babć, spotkania autorskie czy organizację białych niedziel.  

Wychodząc naprzeciw potrzebom seniorów zakupiono 8 ławek i ustalono ustawienie ich ustawienie 

na szlakach pieszych w różnych częściach miasta, które byłyby miejscem odpoczynku  

przy przemierzaniu dłuższych tras. Wśród mieszkańców przeprowadzono konsultacje w celu wskazania 

miejsc, w których będą one najbardziej potrzebne.  

 
Uchwała nr VII/59/2019 Rady Miejskiej W Hrubieszowie z dnia 26 kwietnia 2019 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie powołania Hrubieszowskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu. 
 
Uchwała nr VII/59/2019 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 26 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie powołania Hrubieszowskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu, zwiększyła liczebność Rady 
z 10 do 25 osób. W dniu 21 września 2019 r. zostały przeprowadzone wybory, podczas których  
w głosowaniu jawnym spośród 21 kandydatów wybrano 15 nowych członków Rady. 
 
Otwarcie Klubu Seniora Czas 

7 marca 2019 r. w budynku Hrubieszowskiego Domu Kultury odbyło się otwarcie Klubu Seniora CZAS, 
nowego miejsca, które powstało z myślą o seniorach. Uroczystego otwarcia klubu dokonała Burmistrz 
Miasta Hrubieszowa Marta Majewska i Dyrektor Lubelskiego Oddziału Okręgowego PCK Maciej Budka.   
CZAS, czyli Centra Zainteresowań Ambitnych Seniorów to projekt Lubelskiego Oddziału Polskiego 
Czerwonego Krzyża, który będzie realizowany w 15 miastach naszego województwa. Obejmuje  
on utworzenie sieci Klubów Seniora otwartych codziennie i oferujących szereg różnych aktywności  
dla seniorów. Projekt wystartował również w Hrubieszowie. Klub Seniora CZAS ma swoją siedzibę przy 
ulicy 3 Maja 7 w budynku HDK. Jest czynny od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00. 
 
 
Piknik Seniora „W kwiecie wieku” 
 
24 maja 2019 roku Klub Złotego Wieku w partnerstwie z Hrubieszowskim Domem Kultury i Miejską 
Biblioteką Publiczną był organizatorem pierwszego pikniku dla seniorów „W kwiecie wieku”. Piknik  
odbył się pod patronatem i z udziałem Burmistrza Miasta Hrubieszowa.   
Piknik miał na celu integrację seniorów z Hrubieszowa i powiatu hrubieszowskiego. Wspólna 
przestrzeń jednocząca seniorów pokazuje, że ich potrzeby są ważne, a współdziałając mają oni wpływ 
na poprawę jakości swojego życia, mogą rozwijać się i spotykać. W programie pikniku znalazły się min.: 
panel dyskusyjny "Senior XXI Wieku", warsztaty artystyczne, konkursy i quizy, mierzenie ciśnienia, 
badanie słuchu, losowanie upominków, zabawa taneczna z wodzirejem oraz poczęstunek z grilla. 
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Rysunek 54 Podsumowanie wydarzeń dotyczących działań na rzecz Seniorów  

– dokumentacja fotograficzna 
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DZIAŁ VII. Współpraca z innymi podmiotami  

 

Miasto Hrubieszów, mając na uwadze stworzenie optymalnych warunków rozwoju dla lokalnej 

społeczności, rozwija współpracę z różnorodnymi podmiotami funkcjonującymi w środowisku 

gospodarczym, w zakresie prowadzonych działań inwestycyjnych, a także działań pozainwestycyjnych.  

Współpraca ta oparta jest w głównej mierze o zawarte porozumienia czy listy intencyjne, a jej efekty 

pomagają realizować politykę rozwoju Miasta prowadzoną przez lokalne władze.  

Wśród przyjętych do realizacji projektów w zakresie owocnej współpracy z podmiotami i instytucjami, 

znalazły się następujące przedsięwzięcia:  

Przystąpienie Miasta Hrubieszów do Związku Miast Polskich  

Miasto Hrubieszów przystąpiło do Związku Miast Polskich, zgodnie z Uchwałą nr XV/109/2019 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 29 października 2019 r. (członkostwo od 01.01.2020 r.). Zarząd Związku 

Miast Polskich przyjął je do grona miast członkowskich 15 listopada 2019 r. podczas obrad w Kielcach. 

Miasto Hrubieszów było 322 miastem, które przystąpiło do ZMP. Przystąpienie do Związku jest 

kontynuacją polityki angażowania się Miasta Hrubieszowa do projektów o zasięgu krajowym. Celem 

przystąpienia jest nabycie wiedzy oraz wymiana doświadczenia w zakresie nowoczesnych kierunków 

zarządzania miastem. Jako jeden z czterech samorządów w Polsce Miasto Hrubieszów zostało 

zaproszone do członkostwa w Komitecie Sterującym Krajowego Forum Miejskiego, powołanego przez 

Ministra Inwestycji i Rozwoju. Jest to następstwo uczestnictwa Miasta Hrubieszów w gronie 

dwudziestu miast w Polsce w ramach Modelowej Rewitalizacji Miast. 

Współpraca Burmistrza Hrubieszowa z Radą Rozwoju Gospodarczego  

Burmistrz Miasta Hrubieszowa Marta Majewska została wybrana na Wiceprzewodniczącą Rady 

Rozwoju Obszaru Gospodarczego. 

W skład Rady wchodzi 18 przedstawicieli samorządów, które działają w obrębie Tarnobrzeskiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej (TSSE). Zadaniem rady jest przedstawianie opinii i wniosków 

w sprawach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej na terenie TSSE na terenie 

województw lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego. Rolą rady jest również rekomendowanie 

kierunków działań na rzecz poprawy otoczenia społeczno- gospodarczego obszaru. 

 

Współpraca z Województwem Lubelskim 

W ramach Współpracy Miasta Hrubieszów z Województwem Lubelskim podpisano porozumienie 

z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego na realizację zadania „Remont chodnika ul. 

Żeromskiego w ciągu drogi woj. Nr 844 Chełm-Hrubieszów-Witków-Dołhobyczów-granica państwa”. 

Zgodnie z uchwałą pomocową na ten cel z Budżetu Miasta przekazano Województwu Lubelskiemu 

kwotę 406 070,77 zł. 
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Rysunek 55 Współpraca z Województwem Lubelskim –„Remont chodnika ul. Żeromskiego w ciągu 

drogi woj. Nr 844 Chełm-Hrubieszów-Witków-Dołhobyczów-granica państwa” – dokumentacja 

fotograficzna 
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Współpraca z Powiatem Hrubieszowskim  

W ramach współpracy Gminy Miejskiej Hrubieszów z Powiatem Hrubieszowskim, Gmina Miejska 

przeznaczyła 380 448,14 zł, w ramach dotacji celowej na remont dróg powiatowych znajdujących się 

na terenie miasta. Dotacja stanowiła około 50% całkowitej kwoty inwestycji. Pozostałą część 

sfinansował Powiat Hrubieszowski. Inwestycja objęła realizację zadań bieżących: 

• wykonanie remontu ul. Ciesielczuka od ul. Kilińskiego do mostu wraz z przebudową chodnika 

oraz znajdujący się obok parking 232 906,65 zł, 

• wykonanie remontu ul. Ludnej: odcinek od skrzyżowania do ul. Targowej (bez mostu) 

79 502,28 zł, 

• wykonanie remontu ul. Targowej od skrzyżowania z Ludną do Kruczej - 51 590,51 zł, 

oraz realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy chodnika wraz ze ścieżką 

rowerową w ciągu drogi powiatowej Nr 3230L Skierbieszów-Hrubieszów-ul. Grabowiecka. 

Zgodnie z porozumieniem wydatkowano na ten cel 14 848,70 zł. 

 

Ponadto MSD wydatkował kwotę 1 600,00 zł (plan i wykonanie) – pomoc rzeczowa  

dla Nadleśnictwa Strzelce na realizacje zadania polegającego na przebudowie chodnika drogi 

powiatowej ul. Grabowiecka. 
 

Rysunek 56 Współpraca z Powiatem Hrubieszowskim, remonty dróg powiatowych – dokumentacja 

fotograficzna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów 

 

 



                    RAPORT O STANIE MIASTA HRUBIESZÓW ZA ROK 2019 

136 

Współpraca przy realizacji projektu „Remont mogił żołnierzy – legionistów poległych w 1918 – 1920 

roku, pochowanych na cmentarzu grzebalnym w Hrubieszowie” 

Współorganizatorami działania pn. „Remont mogił żołnierzy – legionistów poległych w 1918 – 1920 

roku, pochowanych na cmentarzu grzebalnym w Hrubieszowie”, jest Gmina Miejska Hrubieszów, 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego w Hrubieszowie oraz Społeczny Komitet Odbudowy 

Mogił Poległych Żołnierzy - Legionistów w 1918-1920 r. 

Celem projektu jest przywrócenie należytej rangi oraz zapewnienie jak najlepszego stanu miejsca 

pamięci narodowej. W zakresie tzw. „działań miękkich” promowane będą walory historyczne  

i tożsamość patriotyczna w oparciu o wyremontowany obiekt. 

Pierwsze spotkanie Zespołu Sterującego odbyło się 30 października 2019 r. w Urzędzie Miasta 

Hrubieszów Zadaniem zespołu jest wspólne zarządzanie realizowanym projektem poprzez: nadzór  

nad projektem i jego promocję w środowisku lokalnym, współpracę i wymianę informacji oraz stałe 

doskonalenie metod pracy dzięki monitoringowi i ocenie realizacji poszczególnych zadań. 

 

Współpraca w ramach Projektu „Rozwój Lokalny Hrubieszowa - od partycypacji do realizacji”,  

gdzie celem jest uzyskanie dotacji o wartości 10 milionów euro z funduszy norweskich 

Gmina Miejska Hrubieszów w lipcu 2019 r. złożyła wniosek „Rozwój Lokalny Hrubieszowa -  

od partycypacji do realizacji” w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego ze środków 

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego mechanizmu 

Finansowego 2014-2021. 

Program „Rozwój lokalny” jest adresowany do małych i średnich miast, wyłonionych przez Polską 

Akademię Nauk jako ośrodki z najtrudniejszą sytuacją społeczno-gospodarczą w kraju. Ma stanowić 

odpowiedź na najważniejsze wyzwania, z jakimi borykają się te miasta, takie jak wdrażanie standardów 

dostępności czy wspieranie przedsiębiorczości i lokalnej gospodarki.  Dnia 19 grudnia 2019 r. 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło listę 54 miast, które zakwalifikowały  

się do drugiego etapu Programu "Rozwój Lokalny". 

Na 213 złożonych wniosków, projekt Hrubieszowa pn. "Rozwój lokalny Hrubieszowa - od partycypacji 

do realizacji" zajął 18 miejsce uzyskując 214 punktów. Kolejny etap projektu, to przygotowanie,  

przy wsparciu Instytutu Rozwoju Miast i Regionów oraz ekspertów Związku Miast Polskich,  

tzw. Kompletnych Propozycji Projektów (wraz z Planem Rozwoju Lokalnego i Planem Rozwoju 

Instytucjonalnego). Samorządy mają na to czas do końca października 2020 roku.  

Drugi etap zakończy się wyłonieniem 15 miast, które będą mogły liczyć na wsparcie w wysokości  

od 3 do 10 mln euro (może ono sięgać nawet 100 proc. kosztów kwalifikowalnych). 

Najlepsze projekty mają mieć charakter kompleksowy i uwzględniać aspekty środowiskowe  

(np. poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji szkodliwych gazów, pyłu i niskiej emisji, 

przejście na odnawialne źródła energii, niskoemisyjny transport publiczny), społeczne (skuteczna 

polityka mieszkaniowa ze szczególnym uwzględnieniem zmarginalizowanych obszarów miasta, 

redukcja bezrobocia i stopa ubóstwa, wdrażanie standardów dostępności zgodnie z programem 

dostępność Plus 2018 - 2025; redukcja migracji zarobkowej z małych i średnich miast do dużych 

ośrodków, a także stawianie czoła wyzwaniom starzejącego się społeczeństwa) oraz gospodarcze  

(np. wspieranie przedsiębiorczości i lokalnej gospodarki, wzmacnianie lokalnego rynku pracy, 

zwłaszcza w odniesieniu do osób wchodzących i dostosowujących się do rynku pracy). 
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DZIAŁ VIII. Istotne działania Burmistrza  

W roku oku 2019 Miasto Hrubieszów rozpoczęło kilka inicjatyw mających na celu poprawę jakości życia 

mieszkańców, skierowanych do różnych grup, które obejmowały między innymi: 

1. Zainicjowanie kampanii społecznej #HrubieszówJestemStąd, mającej na celu promocję 

marki Hrubieszowa wśród młodych ludzi oraz akcji „Wrastaj w Hrubieszów”.  

Celem kampanii jest budowanie i umocnienie wśród dzieci i młodzieży poczucia lokalnej 

tożsamości oraz uświadomienie, własnych korzeni i przynależności do lokalnej społeczności.  

 

W ramach akcji związanych z kampanią w 2019 przeprowadzono następujące działania:  

• przekazano 89 upominków dla nowonarodzonych dzieci,  

• wręczono pamiątkowe wieczne pióra z grawerem oraz listem gratulacyjnym  

dla 89 mieszkańców Hrubieszowa, którzy uzyskali pełnoletniość po 1 stycznia 2019 roku, 

• w ramach akcji „Wrastaj w Hrubieszów” rodziny nowo narodzonych dzieci posadziły  

50 pamiątkowych drzewek na terenie Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,  

z której skorzystało 536 osób. 

 

Rysunek 57 Kampania wizerunkowa. #HrubieszówJestemStąd – dokumentacja fotograficzna 
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2. Poprawę jakości infrastruktury lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury 

sortowo - rekreacyjnej oraz promocję aktywności sportowej. W grudniu 2019 roku otwarto 

po raz pierwszy na Rynku w Hrubieszowie sztuczne lodowisko, z którego do końca 2019 roku 

skorzystało ponad 4 000 osób. Innymi atrakcjami Hrubieszowa są park linowy,  

oraz ścianka wspinaczkowa. Z obydwu tych atrakcji skorzystało w 2019 roku 

łącznie 8.500 osób. 
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Rysunek 58 Otwarcie lodowiska miejskiego na Rynku w Hrubieszowie – dokumentacja 

fotograficzna 
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3. Wspieranie inicjatyw mieszkańców oraz organizacji pozarządowych mających na celu 

podniesienie poziomu integracji społecznej oraz współpracy między mieszkańcami.  

W ramach wspierania działalności charytatywnej oraz integracji społecznej Burmistrz Miasta 

Hrubieszowa Marta Majewska wspierała inicjatywy mieszkańców oraz organizacji 

pozarządowych mających na celu podniesienie poziomu integracji społecznej oraz współpracy 

między mieszkańcami. Do głównych inicjatyw oraz akcji społecznych które miały miejsce  

w 2019 należały: 

1. „Udział Pracowników Urzędu Miasta w akcji społecznej „Szlachetna Paczka” 

Z inicjatywy Burmistrza Miasta Hrubieszowa Marty Majewskiej zorganizowano kolejny 

raz wśród pracowników Urzędu Miasta zbiórkę pieniędzy w ramach corocznej akcji 

„Szlachetna Paczka”. Z zebranych środków dofinansowano przygotowanie paczki  

dla jednej z osób zgłoszonych w ramach akcji. 

 

Rysunek 59 Udział Pracowników Urzędu Miasta w corocznej akcji „Szlachetna Paczka”  

– dokumentacja fotograficzna 
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2. 27 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Hrubieszowie 

Finał WOŚP został zorganizowany na terenie HDK, gdzie oprócz koncertów  

hrubieszowskich zespołów można było wylicytować gadżety od Fundacji WOŚP  

oraz przedmioty przekazane przez hrubieszowskie firmy i mieszkańców. Wśród 

licytowanych przedmiotów były m.in. wystawiony przez Burmistrz Miasta Hrubieszowa 

Martę Majewską „Dzień w roli Burmistrza Miasta Hrubieszowa” oraz srebrna biżuteria. 

„Burmistrzem Miasta na jeden dzień” został Pan Kamil Możeluk. 

 

Rysunek 60 Akcja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Hrubieszowie – dokumentacja 

fotograficzna  

 

 

 

 

 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów 

3. Akcja „Pełna miska dla schroniska” - Zbiórka karmy dla bezdomnych zwierząt  

ze schronisk i ośrodków adopcyjnych została zorganizowana pod honorowym 

patronatem Burmistrza Miasta Hrubieszowa Pani Marty Majewskiej. Pomysłodawcą 

zbiórki była Ochotnicza Straż Pożarna w Hrubieszowie. Akcja organizowana była  

w porozumieniu z Dyrektorami miejskich szkół i przedszkoli. Zbiórka rozpoczęła 

się 19 grudnia 2019 r. i trwała do 10 stycznia 2020 r – ramach akcji zebrano 1690 kg karmy 

dla podopiecznych schroniska. 

 

Rysunek 61 Akcja „Pełna miska dla schroniska", zorganizowana pod honorowym patronatem 

Burmistrza Miasta Hrubieszowa Pani Marty Majewskiej - dokumentacja fotograficzna 
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4. Mikołajkowa akcja „Kroniki Tygodnia” 

Burmistrz Miasta Hrubieszowa Marta Majewska kolejny raz wzięła udział  

w mikołajkowej akcji „Kroniki Tygodnia”, w ramach której samorządowcy  

i biznesmeni spełniają marzenia, czyli przygotowują mikołajkowe paczki dla dzieci, które 

napisały do nich list. Pani Burmistrz przygotowała paczki dla czwórki dzieci, natomiast  

do pozostałych, które napisały do niej, wysłała list z życzeniami świątecznymi i drobnym 

upominkiem. 

 

Rysunek 62 Akcja „Pełna miska dla schroniska", zorganizowana pod honorowym patronatem 

Burmistrza Miasta Hrubieszowa Pani Marty Majewskiej - dokumentacja fotograficzna 
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5. Wymiana ciepła 

W grudniu 2019 r. z inicjatywy Burmistrza Miasta Hrubieszowa przy współpracy z Miejskim 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Hrubieszowskim Domem Kultury, Hrubieszów Miasto  

z Klimatem przystąpiło do ogólnopolskiej społecznej akcji pomocowej - WYMIANA CIEPŁA. 

Akcja skierowana do mieszkańców miasta polegająca na dzieleniu się z osobami 

potrzebującymi ciepłymi ubraniami. Wieszak, na którym można było pozostawić ciepłe 

rzeczy stanął przy Hrubieszowskim Domu Kultury. Każdy mieszkaniec miasta mógł przyjść  

i powiesić tu ciepłe rzeczy, jemu nieprzydatne, które mogły posłużyć innym. Ważne żeby były 

czyste i niezniszczone. Potrzebujący natomiast mogli wziąć z wieszaka to, czego potrzebują.  

 

6. Spotkanie z dziećmi z jednego z miejskich przedszkoli oraz uczniami Szkoły 

Podstawowej nr 1  

Pani Burmistrz Miasta Hrubieszowa chętnie rozmawia i spotyka się z przedstawicielami 

różnych środowisk, a także z dziećmi w różnym wieku, oprowadzając i opowiadając im o pracy 

Urzędu oraz odpowiadając na liczne pytania. W 2019 r. Burmistrz spotkała się między innymi 

z dziećmi z jednego z miejskich przedszkoli oraz uczniami Szkoły Podstawowej nr 1.  
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Rysunek 63 Wizyta z dzieci z przedszkola i szkoły Podstawowej nr 1 u Burmistrza Miasta Hrubieszowa 

– dokumentacja fotograficzna 
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7. Jubileusz 100 - lecia Polskiego Czerwonego Krzyża  

Pani Burmistrz objęła patronatem dwa wydarzenia związane z jubileuszem 100 - lecia 

Polskiego Czerwonego Krzyża. Piknik zorganizowany na terenach Hrubieszowskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji „Młodzi dla PCK na 100 lat”, gdzie dla uczestników 

przygotowano mi. in. pokaz pierwszej pomocy, warsztaty tworzenia ekologicznych toreb, 

a dla najmłodszych dzieci - zajęcia animacyjne. Dla upamiętnienia 100 - lecia Polskiego 

Czerwonego Krzyża, na terenie HOSiR zasadzono 100 drzew. W czasie imprezy odbywała 

się także zbiórka do puszek, związana z działalnością statutową Polskiego Czerwonego 

Krzyża. 

 

Rysunek 64 Jublieusz100 - lecia Polskiego Czerwonego Krzyża pod honorowym Patronatem 

Burmistrza Miasta Hrubieszowa - dokumentacja fotograficzna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów 

 

 

 



              RAPORT O STANIE MIASTA HRUBIESZÓW ZA ROK 2019 

143 

8. Gala podsumowująca obchody 100 - lecia Polskiego Czerwonego Krzyża na Ziemi 

Hrubieszowskiej. Podczas Gali przedstawiona została historia Międzynarodowego  

i Polskiego Czerwonego Krzyża, a także zakres działań podejmowany przez organizację. 

Wręczone zostały medale zasłużonym działaczom i podziękowania przyjaciołom PCK. 

Podczas uroczystości wystąpił hrubieszowski Klub Seniora CZAS.  

 

Rysunek 65 Jublieusz100 - lecia Polskiego Czerwonego Krzyża pod honorowym Patronatem 

Burmistrza Miasta Hrubieszowa - dokumentacja fotograficzna 
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9. Społeczne Ognisko Muzyczne w Hrubieszowie  

Pani Burmistrz promuje i docenia uzdolnione muzycznie hrubieszowskie dzieci  

i młodzież będące uczniami Społecznego Ogniska Muzycznego w Hrubieszowie, które 

swoimi występami uświetniają liczne wydarzenia m.in. uroczystość Jubileuszy 

Małżeńskich. W ramach podziękowania Burmistrz spotkała się z młodymi artystami 

wręczając drobne upominki.  

Rysunek 66 Spotkanie z młodymi artystami Społecznego Ogniska Muzycznego w Hrubieszowie  

– dokumentacja fotograficzna 
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10. Mistrzowie Świata Modeli Swobodnie Latających z Hrubieszowa 

Burmistrz Miasta Hrubieszowa wspiera również młodzież uzdolnioną sportowo.  

Pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta zawodnik Uczniowskiego Klubu 

Sportowego „Jedynka” w Hrubieszowie Piotr Wielosz - Hałasa wystartował w 

Mistrzostwach Świata Modeli Swobodnie Latających kategorii  

F1A, F1B, F1C w Kalifornii zajmując w kategorii modeli F1A w klasyfikacji indywidualnej 

19 miejsce. W klasyfikacji generalnej, gdzie pod uwagę brane są wszystkie trzy kategorie 

Polska reprezentacja zajęła 1 miejsce i zdobyła tytuł Drużynowy Mistrz Świata. 

Rysunek 67 Sukces Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jedynka” w Hrubieszowie - zdobywcy tytułu 

Drużynowego Mistrza Świata oraz indywidualnego sukcesu Piotra Wielosz - Hałasa kategorii 

indywidualnej modeli F1A - dokumentacja fotograficzna 
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11. Akcja społeczna mająca na celu spełnić marzenia dzieci „Łączy nas nie tylko piłka”  

Pani Burmistrz pomogła spełnić dziecięce marzenia obejmując honorowym patronatem 

nietypową akcję „Łączy nas nie tylko piłka” zorganizowaną przez nieformalną grupę 

„Rowerowe Dobro” oraz Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Jestem im. Św. Jana 

Bosko w Hrubieszowie. Akcja miała na celu pomoc trampkarzom MKS Unii - "Żelkom"  

m. in. w uzbieraniu środków na wyjazd do Warszawy i rozegranie meczu z drużyną  

z Odessy na Stadionie Narodowym oraz zakup nowych strojów. Ponadto Burmistrz 

wspierając akcję wzięła udział w licytacji zorganizowanej przez inicjatorów, oferując  

dla 5 najwyżej licytujących osób spływ kajakowy z jej udziałem zakończony ogniskiem. 

Zebrane w ten sposób środki zasiliły konto akcji. Burmistrz towarzyszyła młodym 

piłkarzom podczas wyjazdu do Warszawy na Stadion Narodowy. Jako gospodarz miasta, 

gościła obie drużyny w Urzędzie Miasta i zorganizowała dzień pełen atrakcji w naszym 

mieście, z których największą okazał się park linowy.  

Rysunek 68 Akcja społeczna na rzecz młodych piłkarzy „Łączy nas nie tylko piłka” – dokumentacja 

fotograficzna 
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12. I bieg „Listtowie. Siódemka w Hrubieszowie” - bieg śladami Bolesława Leśmiana  

Lokalna Organizacja Turystyczna Gotania wraz ze współorganizatorem Hrubieszowskim 

Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, pod patronatem Burmistrza Miasta Hrubieszowa Marty 

Majewskiej zorganizowała I bieg „Listtowie. Siódemka w Hrubieszowie” - bieg śladami 

Bolesława Leśmiana. Pani Burmistrz wzięła czynny udział w biegu startując  

z nr 1. Na każdego uczestnika biegu oraz Nordic Walking niezależnie od zajętego miejsca 

na mecie czekał pamiątkowy medal, a dla najlepszych puchary. Bieg Leśmianowski  

to sportowa forma kultywowania historii jednego z najsłynniejszych polskich poetów. 

Bolesław Leśmian był przez pewien okres swojego życia związany z miastem  

- w Hrubieszowie mieszkał, pracował i tworzył.  

 

             Rysunek 69 Bieg Listtowie - Siódemka w Hrubieszowie” - bieg śladami Bolesława Leśmiana 

              - dokumentacja fotograficzna 
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Miasto Hrubieszów mając na uwadze optymalny rozwój społeczno - gospodarczy, aktywnie bierze 

udział w aplikowaniu o fundusze zewnętrzne pozyskując środki dotacyjne na realizację różnorodnych 

przedsięwzięć. Wśród projektów, które pozyskały dofinansowanie w roku 2019 (podpisano umowy  

o dotację oraz rozpoczęto proces realizacji projektów), znalazły się zadania wyszczególnione  

w poniższym zestawieniu. 

Tabela 24 Zestawienie najważniejszych przedsięwzięć w ramach środków z UE oraz innych środków 

zewnętrznych pozyskanych w roku 2019 przez Miasto Hrubieszów. 

L.p. Nazwa zadania Informacje dotyczące projektu 

1. 

Dofinansowanie realizacji 

projektu budowy krytej 

pływalni przy Szkole 

Podstawowej  

nr 2 w Hrubieszowie 

   

Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu 

Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa 

Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury 

Sportowej. Całkowita wartość zadania 24 200 250,00 zł,  

w tym dofinansowanie w kwocie 7 000 000,00 zł. 

Inwestycja w trakcie realizacji. Przewidywany termin 

zakończenia prac 22.03.2022 r. 
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L.p. Nazwa zadania Informacje dotyczące projektu 

2. 

Dofinansowanie realizacji 

projektu "Hrubieszowskie 

Centrum Dziedzictwa szansą 

na ożywienie społeczno-

gospodarcze w obszarze 

rewitalizacji". 

Dofinansowanie pochodzi z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na przebudowę 

zabytkowego budynku Syndykatu Rolniczego (przy ul. przy 

ul. 3 - go Maja 10) z adaptacją i wyposażeniem pomieszczeń 

na potrzeby działalności Hrubieszowskiego Centrum 

Dziedzictwa. 

3. 

Dofinansowanie realizacji 

projektu Rewitalizacja 

Śródmieścia Hrubieszowa 

szansą na eliminację zjawisk 

kryzysowych oraz ożywienie 

społeczno - gospodarcze 

miasta. 

Projekt pn. „Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa szansą  

na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie 

społeczno - gospodarcze miasta” zrealizowany został  

w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” 

przeprowadzonego przez Ministerstwo Infrastruktury 

i Rozwoju z Funduszu Spójności  

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna  

2014 - 2020. Inwestycja zakończona została  

31.12.2019 r. Całkowita wartość projektu wyniosła 

2 968 350,00 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 

2 671 515,00 zł.  

4. 

Dofinansowanie na remont 

dróg gminnych w Funduszu 

Dróg Samorządowych  

w kwocie 4 818 809 zł 

 

Zadanie obejmuje budowę dróg gminnych na Osiedlu 

Basaja w Hrubieszowie, ul: Storczykowej, Konwaliowej  

i Tulipanowej. Łączny koszt zadania wynosi 

 5 886 721,13 zł przy dofinansowaniu 3 531 972,00 zł. 

Ponadto przebudowana zostanie droga gminna - boczna  

ul. Gródeckiej z kanałem deszczowym chodnikiem 

 i oświetleniem. Łączny koszt zadania wyniesie 

 2 144 728,34 zł przy dofinansowaniu 1 286 837 zł. 

5. 

Pozyskano dofinansowanie  

na zadanie Poprawa 

efektywności energetycznej 

budynków użyteczności 

publicznej Starostwa 

Powiatowego  

i Gminy Miejskiej Hrubieszów. 

Celem projektu jest poprawa estetyki budynku  

i otoczenia, oraz zredukowanie zużycia energii cieplnej  

i elektrycznej związanej użytkowaniem budynku 

Dofinansowanie uzyskano z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego (działanie 5.2) 

Gospodarka niskoemisyjna. 

6. 

Dofinansowanie do projektu 

„Równe szanse na rynku 

pracy, czyli włączenie 

społeczne i zawodowe 

mieszkańców Hrubieszowa". 

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społeczno 

- zawodowej oraz poprawa dostępu do rynku pracy  

dla klientów MOPS. Projekt realizowany jest przez MOPS. 

Wartość projektu wynosi 813 961,24 zł w tym 

dofinansowanie 691 867,05 zł i wkład własny  

122 094,19 zł. Termin realizacji od 01.10.2019r.  

do 31.10.2022r. 

7 

Dofinansowanie do projektu 

„Aktywne włączenie społeczne 

mieszkańców Hrubieszowa  

w oparciu o ekonomię 

społeczną”. 

Celem projektu jest wzrost aktywności społeczno - 

zawodowej oraz poprawa dostępu do rynku pracy  

dla mieszkańców Hrubieszowa – klientów MOPS. Projekt 

jest realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem 

„Przystań” Mieniany Centrum Integracji Społecznej CIS. 

Wartość projektu 901 312,50 zł w tym dofinansowanie  

766 072,50 zł i wkład własny 135 240,00 zł. Termin 

realizacji od 01.03.2021r. do 30.06.2023r. 
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L.p. Nazwa zadania Informacje dotyczące projektu 

8. 

Dofinansowanie do Projektu 

„Remont mogił żołnierzy – 

legionistów poległych w 1918 - 

1920 roku, pochowanych na 

cmentarzu grzebalnym  

w Hrubieszowie”. 

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Groby 

i cmentarze wojenne w kraju”. Współorganizatorami 

projektu są Gmina Miejska Hrubieszów, Parafia 

Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego w Hrubieszowie 

oraz Społeczny Komitet Odbudowy Mogił Poległych 

Żołnierzy - Legionistów w 1918 - 1920 r.            

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów 

Rysunek 70 Pozyskanie dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  

na remont Siedziby Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego - dokumentacja fotograficzna 
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Rysunek 71 Pozyskanie dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji drogowych 

na terenie Miasta Hrubieszów - dokumentacja fotograficzna 
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Rysunek 72 Pozyskanie dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 

na remont budynku, adaptację i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby działalności 

Hrubieszowskiego Centrum Dziedzictwa Miasta Hrubieszów – dokumentacja fotograficzna 
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DZIAŁ IX. Zarządzanie Miastem Hrubieszów 

 

 

1.1 Rada Miejska w Hrubieszowie 

 

W 2019 r. działała Rada Miejska VIII kadencji (2018 - 2023), która od stycznia do grudnia 2019 r. odbyła 

14 sesji. Skład osobowy Rady Miejskiej w Hrubieszowie w 2019 roku przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 25 Skład Rady Miejskiej w 2019 roku 

Lp. 
Skład Rady Miejskiej w Hrubieszowie w 2019 roku 

Kadencja 2018 - 2023 

1 Naja Anna - Przewodniczący Rady Miejskiej   

2 Danilczuk Artur - Wiceprzewodniczący 

3 Kryszczuk Leszek Piotr - Wiceprzewodniczący 

4 Bańka Wiesław 

5 Bojarczuk Józef 

6 Cisło Marian 

7 Guz Andrzej 

8 Kowalska Danuta 

9 Lebiedowicz Zbigniew 

10 Nowak Czesława 

11 Tarnawski Leszek 

12 Szulakiewicz Jan 

13 Świstowska Iwona 

14 Wiech Ryszard 

15 Wierzchowska Barbara 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów 
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1.2 Burmistrz Miasta Hrubieszowa 
 

Burmistrzem Miasta Hrubieszowa w kadencji 2018 - 2023 jest Pani Marta Majewska.  

 

 

 

 

 

 

1.3 Urząd Miasta Hrubieszów 
Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Burmistrz wykonuje zadania przy 

pomocy urzędu miasta.  

 

Zastępcą Burmistrza Miasta jest Pan Paweł Wojciechowski. 

 

 

Sekretarzem Miasta jest Pani Monika Podolak. 

 

Skarbnikiem Miasta jest Pani Marta Woźnica (od 29 stycznia 2020 r.). 

W 2019 r. Skarbnikiem Miasta była Pani Halina Kuranc. 

 

Zmiany w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Hrubieszów w 2019 roku 

W 2019 r. w Urzędzie Miasta Hrubieszów przeprowadzono gruntowną reorganizację struktury 

organizacyjnej. Powstały nowe komórki organizacyjne (w większości poprzez dostosowanie 

nazewnictwa dotychczasowych wydziałów i zakresów ich zadań do aktualnych potrzeb oraz utworzenie 

samodzielnych stanowisk pracy). W ramach reorganizacji dokonano także relokacji stanowisk pracy  

w ramach Urzędu oraz szczegółowo określono podległości służbowe. 

Nowa organizacja Urzędu Miasta wynikała z potrzeby dopasowania się do wymagań otoczenia  

i potrzeb mieszkańców, a także do wyzwań, które stawiane są przed nowoczesną administracją. 

Strukturę organizacyjną Urzędu Miasta Hrubieszów, według stanu na 31 grudnia 2019 r., przedstawia 

Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta Hrubieszów, stanowiący załącznik do Regulaminu  
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Strukturę organizacyjną Urzędu Miasta Hrubieszów według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. 

przedstawia poniższy schemat. 

Rysunek 73 Struktura organizacyjna Urzędu Miasta Hrubieszów według stanu na dzień 31 grudnia 

2019 roku 

 

 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów 

 
1.4 Jednostki pomocnicze  

W 2019 r. Miasto posiadało 11 jednostek pomocniczych (10 osiedli i 1 sołectwo).  

W 2019 roku Rada Miejska w Hrubieszowie dokonała zmian statutów w większości jednostek 

pomocniczych. W roku 2019 rok to odbyły się również wybory w większości jednostek - mieszkańcy 

wybrali sołtysa i radę sołecką w sołectwie Sławęcin oraz przewodniczących i członków zarządu  

w osiedlach: Pobereżany, Polna, Podgórze, Śródmieście, Jagiellońskie, Kolejarz, Piłsudskiego, Zielone. 

Wyborów nie odbywały się w osiedlach Żeromskiego i Garnizon (powstały w 2017 r. i wówczas 

przeprowadzone zostały wybory władz, których kadencja trwa do 2021 r.). 
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Tabela 26 Jednostki pomocnicze Gminy Miejskiej Hrubieszów - stan na 31 grudnia 2019 r. 

Nazwa jednostki Teren działania Skład Zarządu Ważniejsze wydarzenia 

w Osiedlu/ Sołectwie  

w 2019 r. 

Osiedle Nr 1 
„Pobereżany” 

Antonówka, Basaja „Rysia", 
Czerwonego Krzyża, Działkowa, 
Fiołkowa, Leśmiana, Łany, Makowa, 
Michałówka, Pobereżańska, 
Podzamcze, Różana, Storczykowa, 
Teresówka, Tulipanowa, Wspólna, 
Zamojska. 

Przewodniczący: 
Bogdan Patkowski  
Członkowie: 
Mateusz Drejs 
Zygmunt Kapica  
Jan Mazurek 
Szymon Patkowski 

1. Wybory Zarządu Osiedla 
w dniu 11.04.2019 r.  
2. Zakończenie prac 
remontowych zabytkowej 
kapliczki upamiętniającej 
zwycięstwo króla Jana III 
Sobieskiego  
na Tatarami w 1672 roku   
3. Udział mieszkańców w 
akcji „Pełna miska dla 
schroniska”. 

Osiedle Nr 2 „Polna” Adama Mickiewicza, Polna 

Przewodniczący: 
Tomasz Wojciech 
Antoniuk 
Członkowie: 
Irena Ligaj 
Bożena Florek  
Józef Pogwizd 
Dariusz Kuśmierek 

1. Wybory Zarządu Osiedla 
w dniu 28.05.2019                                                                  
2. Zakończenie remontu  
i przebudowy  
ul. Listopadowej         
3. Budowa studzienki 
wodnej przy wjeździe do 
garaży od ul. Listopadowej                                                                     
4. Rozpoczęcie budowy ulic 
Tulipanowa, Storczykowa 
i Fiołkowa 
dofinansowanego  
z Funduszu Rozwoju Dróg 
Samorządowych                                                                      
5. Kontynuacja budowy 
placu zabaw przy ul. Polnej 

Osiedle Nr 3 
„Podgórze” 

Ceglana, Dworcowa, Gródecka, 
Ignacego Krasickiego, Kolejowa, 
Łąkowa, Nowa, Tęczowa, 
Wyzwolenia 

Przewodniczący:  
Małgorzata Cios 
Członkowie:  
Wioletta 
Pietrusiewicz 
Lucyna Zając 
Grzegorz 
Kowalczuk  
Joanna Podkowik 

1. Wybory Zarządu Osiedla 
w dniu 24.04.2019                                                                                                                   
2. Zorganizowanie w dniu 
08.09.2019 festynu  
dla dzieci „Witaj Szkoło,  
na wesoło”                                            
3. Rozpoczęcie budowy 
bocznej ul. Gródeckiej 
dofinansowanej z Funduszu 
Rozwoju Dróg 
Samorządowych 

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 

Przewodniczący: 
Sławomir Kędziera  
Członkowie: 
Alicja Najczuk  
Irena Kudiuk  
Ewa Mazur  
Krystyna 
Panasiewicz  

1. Wybory Zarządu Osiedla 
w dniu 09.05.2019                                           
2. Złożenie wniosku  
do Burmistrza Miasta  
o przeniesienie pomnika 
prof. W. Zina na plac przy 
HDK        
3. Zorganizowanie Pikniku 
Rodzinnego w dniu 
22.09.2019  
4. Otwarcie na terenie 
osiedla lodowiska 
prowadzonego przez 
HOSiR. 
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Nazwa jednostki Teren działania Skład Zarządu Ważniejsze wydarzenia 

w Osiedlu/ Sołectwie  

w 2019 r. 

Sołectwo „Sławęcin” 

Armii Krajowej, Batalionów 
Chłopskich, Brzozowa, Ciesielczuka, 
Grabowiecka: od skrzyżowania z 
ulicą Uchańską i Grotthusów do 
„wąskotorówki", Grotthusów, 
Konopnickiej, Orzeszkowej, 
Sikorskiego, Słoneczna, Wiśniowa 

Sołtys: 
Józef Bojarczuk 
Rada Sołecka: 
Marcin Ciesielczuk 
Łukasz Panasiewicz 
Henryk 
Lebiedowicz 

1. Wybory Sołtysa i Rady 
Sołeckiej w dniu 20.01.2019                             
2. Informacje dotyczące 
wydarzeń  
w sołectwie znajdują się  
w rozdziale o realizacji 
funduszu sołeckiego w 
2019  

Osiedle Nr 6 
„Żeromskiego" 

Bursztynowa, Chełmska, Chmielna, 
Cicha, Diamentowa, 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 
i Żeromskiego z wyłączeniem 
bloków przy ulicy Dwernickiego 
oraz Żeromskiego 

Przewodniczący: 
Zdzisław Szczęk              
Członkowie:    
Jacek Szozda                     
Eugeniusz 
Malinowski                    
Mariusz Radzis                  
Agnieszka Iwańska       

1. Rozpoczęcie budowy 
krytej pływalni na terenie 
osiedla                                                                                     
2. Powołanie Spółki Wodnej 
„Żeromskiego” w dniu 
25.11.2019 

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 

Przewodniczący:                      
Wiesław Bańka                         
Członkowie:                        
Paweł Koza                                          
Katarzyna 
Brzostowska 
Janina Kapkin  
Agnieszka Kolenda 

1. Odwołanie 
Przewodniczącego  
oraz  
2 Członków Zarządu w dniu 
17 listopada 2019                                            
2. Wybory 
Przewodniczącego w dniu 
14.11.2019  
3. Wybory 2 Członków 
Zarządu Osiedla w dniu 
05.12.2019                                                                              
4. Zorganizowanie trzech 
turniejów piłki nożnej  
dla młodzieży osiedlowej                                                                                     
5. Zorganizowanie imprezy 
dla dzieci we współpracy  
z Filią Nr 4 MBP                                                                                                   
6. Budowa placu zabaw na 
boisku osiedlowym 

Osiedle Nr 8 
„Kolejarz” 

Listopadowa - bloki wielorodzinne 
Nr 5, Nr 7, Nr 9, Nr 11. 

Przewodniczący:  
Danuta Kowalska 
Członkowie: 
Elżbieta 
Charatynowicz 
Józef Ruszkiewicz  
Teresa Semeniuk  
Teresa Skowronek 

1. Wybory Zarządu Osiedla 
w dniu 10.04.2019                                                             
2. Zorganizowanie 
Osiedlowego Dnia Dziecka                                                        
3. Akcja kolportażu ulotek 
dotyczących segregacji 
odpadów komunalnych                                                                      
4. Akcja informacyjna 
dotycząca przekształcenia 
prawa użytkowania 
wieczystego w prawo 
własności gruntu   
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Nazwa jednostki Teren działania Skład Zarządu Ważniejsze wydarzenia 

w Osiedlu/ Sołectwie  

w 2019 r. 

Osiedle Nr 9 
„Piłsudskiego” 

Józefa Piłsudskiego, Listopadowa - 
wszystkie budynki jednorodzinne 
oraz bloki wielorodzinne Nr 15, Nr 
17, Sokalska 

Przewodniczący: 
Paweł Zając 
Członkowie: 
Elżbieta 
Januszkiewicz  
Beata Litwińczuk  
Leszek Otręba  
Leszek Tarnawski. 

1. Wybory Zarządu Osiedla 
w dniu 04.04.2019                                                       
2. Rewitalizacja parkingu 
i chodników przy 
przystanku komunikacji 
publicznej  
przy ul. Piłsudskiego                          
3. Zakup biletów i słodyczy 
dla dzieci na projekcję filmu 
„Salma w krainie dusz”  
z okazji Mikołajek. 

Osiedle Nr 10 
„Zielone” 

Dębowa, Grabowiecka: od 
„wąskotorówki” do miejscowości 
Obrowiec, Jodłowa, Klonowa, 
Lipice, Lipowa, Nowe Osiedle, 
Świerkowa, Topolowa, Uchańska 

Przewodniczący: 
Henryka 
Letnianczyn  
Członkowie:  
Jacek Czerkawski 
Agnieszka Kaczoruk 
Katarzyna Skrok 
Artur Wojtiuk 

1. Wybory Zarządu Osiedla 
w dniu 15.05.2019                                                                                                                                
2. Zorganizowanie Festynu 
Osiedlowego  
z okazji Dnia Dziecka                                                                                        
3. Pokaz udzielania 
pierwszej pomocy 
zorganizowany we 
współpracy z OSP                                                               
4. Akcja sadzenia drzewek 
(90 sztuk) przy boisku 
osiedlowym. 

Osiedle Nr 
11 „Garnizon” 

Bloki przy ul. Dwernickiego  
i Żeromskiego 

Przewodniczący: 
Katarzyna Partyka                      
Członkowie:                            
Piotr Gawron                    
Romuald Kaszyński    
Krzysztof Tondos                   
Jerzy Sagadyn 

1. Budowa placu zabaw na 
osiedlu wraz z ogrodzeniem                                                                                  
2. Zorganizowanie, we 
współpracy  
z 2 HPR, Dnia Dziecka pod 
hasłem „Wojskowy 
Garnizon”                               
3. Zainstalowanie progów 
zwalniających na drodze 
dojazdowej do garaży. 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów 
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Rysunek 74 Wybory do Jednostek pomocniczych w 2019 roku – dokumentacja fotograficzna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów 
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1.5 Jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Hrubieszów 

Ustawa o samorządzie gminnym stanowi, że gmina w celu wykonywania swoich zadań może tworzyć 

jednostki organizacyjne. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Hrubieszów przedstawia 

poniższa tabela. 

Tabela 27 Jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Hrubieszów według stanu na 31 grudnia 2019 r. 

Dział Wyszczególnienie 

 

 

 

 

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 

spółka  

z ograniczoną 

odpowiedzialnością  
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 

pozostałe jednostki 

budżetowe 

Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

Miejska Służba Drogowa 

Zakład Energetyki Cieplnej 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów 

Do najistotniejszych działań organizacyjno-prawnych dotyczących miejskich jednostek organizacyjnych 
należą: 

• nadanie nowego statutu Miejskiej Służbie Drogowej w Hrubieszowie (Uchwała  
nr XVI/119/2019 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Miejskiej Służby Drogowej w Hrubieszowie); 

• wybór dyrektora Przedszkola Nr 2 w Hrubieszowie; w wyniku rozstrzygnięcia konkursu  
od 1 września 2019 r. funkcję tą pełni Pani Dorota Pirogowicz (dotychczasowy dyrektor 
Przedszkola); 

• wybór nowego dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej; od 1 grudnia ub. roku funkcję tą pełni 
Pani Jolanta Janiec, która zastąpiła na tym stanowisku wieloletniego dyrektora placówki Panią 
Halinę Kurek. 
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1.6  Hrubieszowska Rada Seniorów 

Hrubieszowska Rada Seniorów została powołana Uchwałą Nr XXIV/188/2016 Rady Miejskiej  

w Hrubieszowie z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie powołania Hrubieszowskiej Rady Seniorów  

i nadania jej statutu. 

Uchwała nr VII/59/2019 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 26 kwietnia 2019 r. zmieniła uchwałę  

w sprawie powołania Hrubieszowskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu. W ramach wprowadzonych 

zmian zwiększono skład Rady z 10 do 25 osób. 

Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny w kwestiach związanych z osobami starszymi 

i działaniami podejmowanymi na ich rzecz. Rada została powołana w celu poprawy jakości życia oraz 

pobudzania aktywności obywatelskiej seniorów mieszkających na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów. 

Rysunek 75 Hrubieszowska Rada Seniorów - dokumentacja fotograficzna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów 
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1.7 Młodzieżowa Rada Miejska 

Młodzieżowa Rada Miejska została powołana uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/86/07 z dnia 29 czerwca 

2007 r. w sprawie powołania młodzieżowej rady miasta. Aktualną podstawę prawną funkcjonowania 

Młodzieżowej Rady Miejskiej w Hrubieszowie stanowi Uchwała nr VI/40/2019 Rady Miejskiej  

w Hrubieszowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej  

w Hrubieszowie i nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2019 r. poz. 2943 z późn. zm.).  

Młodzieżowa Rada Miejska w Hrubieszowie jest organem fakultatywnym samorządu 

terytorialnego o charakterze konsultacyjnym. Celem jej powołania było przede wszystkim włączenie 

młodzieży w procesy podejmowania decyzji, które dotyczą młodych osób oraz ich najbliższego 

otoczenia. 

 

 

Rysunek 76 Młodzieżowa Rada Miasta w Hrubieszowie - dokumentacja fotograficzna 
 

 

 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów 

 

https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=51&id_dokumentu=180650&akcja=szczegoly&p2=180650
https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=51&id_dokumentu=180650&akcja=szczegoly&p2=180650
https://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2019/2943/akt.pdf
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DZIAŁ X. Część analityczna - działania zrealizowane  

w roku 2019 

1. Rozwój gospodarczy 

1.1.Podmioty gospodarcze 

Na terenie Miasta Hrubieszów prowadzi działalność ok. 1200 przedsiębiorców, głównie w sektorze 

handlu i usług. 1108 podmiotów jest zarejestrowanych w Ewidencji CIDG. Dominującą większość 

stanowią mikroprzedsiębiorstwa, zatrudniające od 0 do 9 osób. 

Do najistotniejszych podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w mieście Hrubieszów należą: 

1.  PGKiM Sp. z o.o. w Hrubieszowie - w ramach działalności spółka zajmuje się m.in. gospodarką 
wodociągowo-kanalizacyjna, gospodarką odpadową, administrowaniem nieruchomościami. 

2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o. - w ramach działalności spółka 
zajmuje się m.in. budową i utrzymaniem dróg i mostów, produkcją budowlano-montażową, 
usługami sprzętowo - transportowymi, wykonywaniem dokumentacji technicznych, badań 
laboratoryjnych i ekspertyz w zakresie budownictwa drogowego, sprzedażą materiałów  
i paliw, badaniami technicznymi samochodów osobowych i ciężarowych. 

3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PRYZMAT Sp. z o.o., sp. k. - spółka w ramach działalności 
specjalizuje się m.in. w przeładunku towarów na terminalu przeładunkowym, organizacją 
transportu samochodowego i wagonowego dla towarów nadawanych i odbieranych  
z terminala przeładunkowego firmy, sprzedażą węgla, stali, nawozów mineralnych, cementu. 

4. P.H. AGRO-TERS E.SOLAK & S.SOLAK Sp. Jaw. - spółka zajmuje się sprzedażą środków  
do produkcji rolnej i ogrodniczej oraz artykułów do produkcji rolnej. 

5. Bosch Zaprzała Service - autoryzowany serwis samochodowy Bosch, stacja kontroli pojazdów. 
6. Dachy Kalbarczyk Andrzej Firma Usługowo-Handlowa - firma specjalizująca  

się m.in. w sprzedaży materiałów budowlanych oraz wykonywaniu konstrukcji i pokryć 
dachowych. 

7. Heban Meble - salon meblowy. 
8. TECH-ROL Sp. z o.o. - spółka zajmująca się sprzedażą części do ciągników i maszyn. 
9. Zakład Energetyki Cieplnej w Hrubieszowie - przedsiębiorstwo energetyki cieplnej. 
10. BAR RESTAURACJA U CHŁOPA LUCYNA GNIECKA, PRZEMYSŁAW GNIECKI - hotel i restauracja. 
11. Browar Sulewski -hotel i restauracja. 
12. PSB Mrówka - sklep z artykułami budowlanymi, remontowymi i wykończeniowymi. 
13. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "WIST" Krzysztof Draczkowski - sklep i warsztat 

motoryzacyjny. 
14. Stal-Bud. FH. Skład materiałów budowlanych Maja Zamojtel - sklep z artykułami 

budowlanymi, remontowymi i wykończeniowymi. 
15. Kurantowicz Stanisław. Masarnia i ubojnia - zakład mięsny. 
16. Hotel - Restauracja „Szałas" Józef Wojczuk - hotel i restauracja. 
17. P.P.H. "SUM" sp.j. P. Kurantowicz i E. Tarłowska - hurtownia ryb i rybnych przetworów. 
18. Meblostyl. Grzyb W. Grzyb A. - firma zajmująca się produkcją i dystrybucją mebli. 



              RAPORT O STANIE MIASTA HRUBIESZÓW ZA ROK 2019 

161 

 

1.2.Zrealizowane działania w zakresie rozwoju i wsparcia przedsiębiorczości 

 

W 2019 roku Urząd Miasta Hrubieszów zrealizował następujące działania mające pobudzić lokalną 

przedsiębiorczość oraz rozwój gospodarczy:  

1. Urząd Miasta Hrubieszów podjął współpracę z organizacjami gospodarczymi  

(np. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK WISŁOSAN), 

2. Burmistrz Miasta Hrubieszowa – Pani Marta Majewska została wybrana  

na Wiceprzewodniczącą Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego.  

W skład Rady wchodzi osiemnastu przedstawicieli samorządów, które działają w obrębie 

Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (TSSE). 

3. Miasto Hrubieszów wstąpiło do Związku Miast Polskich, którego celem jest między innymi 

współpraca miast w zakresie zrównoważonego rozwoju, w tym również przedsiębiorczości  

i rozwoju gospodarczego. 

4. Urząd Miasta wdrożył Platformę „Przedsiębiorcy i inwestorzy” 

Platforma została zainstalowana na stronie internetowej Urzędu Miasta i umożliwia dostęp  

do zakładki „Przedsiębiorcy i inwestorzy” dedykowanej dla przedsiębiorców oraz potencjalnych 

inwestorów. Informacje dla przedsiębiorców są aktualizowane na bieżąco w następujących 

obszarach informacyjnych: „aktualne możliwości dofinansowania, zachęty i ulgi, przydatne 

strony, Dlaczego Hrubieszów, ścieżka inwestycji, sukcesja firmy. 

 

Rysunek 77 Platforma „Przedsiębiorcy i inwestorzy” - dokumentacja fotograficzna 

 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów 
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5. Urząd Miasta Hrubieszów wprowadził Platformę dotyczącą pomocy finansowej  

dla przedsiębiorców http://hrubieszow.tuinwestuje.pl/.  

Strona służy do uzyskania informacji w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego  

dla podmiotów inwestujących na terenach Gminy Miejskiej Hrubieszów. Na stronie dostępny 

jest kwalifikator pomocy publicznej, który służy do obliczenia potrzebnej kwoty jaką należy 

zainwestować, aby otrzymać wsparcie oraz do obliczenia kwoty ulgi podatkowej. Wsparcie 

przyznawane jest przez zarządcę strefy TSSE Euro - Park Wisłosan z siedzibą w Tarnobrzegu. 

Kalkulator pomocy publicznej ma charakter poglądowy. 

Za pomocą tego narzędzia można sprawdzić: czy spełnia się kryteria potrzebne do otrzymania 

wsparcia, jaką kwotę trzeba zainwestować aby otrzymać wsparcie oraz obliczyć kwotę ulgi 

podatkowej jaką można otrzymać. 

Kwalifikator nie ma zastosowania w przypadku dużych projektów inwestycyjnych, których 

koszty inwestycyjne przekraczają 50 mln Euro. Wsparcie nie może być udzielone w sytuacji 

lokalizacji inwestycji na obszarach występowania niezagospodarowanych złóż kopalin,  

z wyjątkiem inwestycji dotyczących tych złóż. 

Na stronie umieszony jest również odnośnik innych ulg i zwolnień jakie oferuje miasto 

Hrubieszów. 

Platforma finansowa przeznaczona jest dla przedsiębiorców, którzy chcieliby zainwestować  

na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów. Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku umożliwia 

skorzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego (CIT lub PIT), przez firmy realizujące nowe 

inwestycje zarówno na terenach publicznych, jak i prywatnych. Wsparcie przyznawane  

jest na założenie nowego jak również na rozwój istniejącego przedsiębiorstwa. 

 

Rysunek 78 Platforma dotycząca pomocy finansowej dla przedsiębiorców 

http://hrubieszow.tuinwestuje.pl/ - dokumentacja fotograficzna 

 
Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów 

 

6. Został wdrożony program kompleksowej obsługi inwestorów i przedsiębiorców: oferty, 
informacje dotyczące wsparcia i pozyskiwania środków zewnętrznych, ulg, wsparcia ze strony 
instytucji okołobiznesowych, poszukiwanie lokalizacji dla inwestycji również poza zasobami 
należącymi do Miasta. 
 

7. Wsparcie Pracowników Urzędu (Wydziału Inwestycji i Rozwoju), którzy udzielają wszystkim 

zainteresowanym porad i konsultacji w zakresie rozpoczynania, prowadzenia i rozszerzenia 

działalności gospodarczej (poczynając od zakładania firmy, poprzez programy wspierające 

przedsiębiorczość, a kończąc na projektach inwestycyjnych). Dodatkowo lokalni przedsiębiorcy 

oraz potencjalni inwestorzy znajdą pomocne informacje, wskazówki, linki do wspierających 

instytucji na stronie internetowej Urzędu Miasta 

(https://www.miasto.hrubieszow.pl/page/przedsiebiorcy-i-inwestorzy).   

Wydział Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miasta Hrubieszów 

http://hrubieszow.tuinwestuje.pl/
https://www.miasto.hrubieszow.pl/page/przedsiebiorcy-i-inwestorzy
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• koordynuje proces pozyskiwania i obsługi inwestora oraz promocja gospodarcza 
Miasta Hrubieszów, 

• inicjuje przedsięwzięci nakierowane na rozwój gospodarczy, 

• opracowuje, gromadzi i dystrybuuje oferty inwestycyjne, 

• udziela informacji dotyczących możliwości i warunków prowadzenia działalności 
gospodarczej i inwestycyjnej, 

• informuje o możliwościach i warunkach uzyskania gruntów, budynków i lokali  
do prowadzenia działalności gospodarczej, 

• informuje o możliwościach pomocy dla przedsiębiorców w zakresie ulg 
podatkowych i innych zwolnień, 

 
8. Urząd Miasta wprowadził Zachęty inwestycyjne 

Realizowane i wdrażane są zachęty inwestycyjne w postaci zwolnień z podatku  

od nieruchomości i gruntów wynikających z uchwał Rady Miejskiej w Hrubieszowie (uchwała 

nr XLVI/355/2017 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie 

wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości oraz określenia warunków udzielenia 

pomocy de minimis dla przedsiębiorców w związku z tworzeniem nowych inwestycji i nowych 

miejsc pracy w wyniku nowej inwestycji). 

9. Oferta inwestycyjna 

Gmina Miejska Hrubieszów posiada ofertę inwestycyjną z której można zaczerpnąć informacji 

o wolnych terenach pod inwestycję oraz uzyskać podstawowe informacje o nich. Oferta jest 

udostępniona w formie papierowej – materiały promocyjne oraz na urzędowej stronie miasta 

w dwóch językach – j. polskim i j. angielskim. Wszystkie dostępne tereny inwestycyjne  

są również na portalu gospodarczym województwa lubelskiego www.investlubelskie.pl 

10. Podnoszenie standardów obsługi inwestora w urzędzie 

Pracownicy Urzędy Miasta biorą udział w projekcie “Standardy obsługi inwestora w woj. 

lubelskim”. Idea projektu koncentruje się na jednym z kluczowych obszarów aktywności 

samorządu dbającego o lokalny rozwój gospodarczy, jakim jest promocja gospodarcza 

gminy/powiatu. Celem projektu jest określenie i wdrożenie standardów obsługi inwestora  

w urzędach gmin/miast/starostwach powiatowych zainteresowanych podniesieniem jakości 

swojej oferty inwestycyjnej. Urząd w efekcie wdrożenia standardów określonych w projekcie 

powinien zapewnić wysoki poziom obsługi przedsiębiorcy zainteresowanego realizacją nowej 

inwestycji na terenie samorządu. Zakres merytoryczny projektu obejmuje całość działań 

leżących w kompetencji gminy jakie mają wpływ na obsługę obecnych oraz pozyskiwanie 

nowych przedsiębiorców skłonnych zainwestować w nowe przedsięwzięcia gospodarcze  

w gminie. Uwzględniony jest zatem element doskonalenia kompetencji kadry kierowniczej oraz 

pracowników gminy jak i standardy pracy obowiązujące w urzędzie uwzględniające szereg 

czynników mających wpływ na współpracę z przedsiębiorcą (relacje A2B). Kluczowym 

elementem jest opis oferty inwestycyjnej dostępnej na stronie www gminy/powiatu 

rozumianej nie tylko jako opis oferty lokalizacyjnej (nieruchomości niezabudowane  

i zabudowane przeznaczone do zbycia), ale także szerszy opis czynników mających wpływ  

na warunki prowadzenia działalności gospodarczej w danej gminie (np. dostępna infrastruktura 

techniczna i społeczna, rynek pracy, opłaty i podatki lokalne, zwolnienia, kooperanci etc.). 

Samorządy, które wdrożą standardy obsługi inwestora będą uprawnione do uzyskania 

certyfikatu wystawionego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i Polską 

Agencję Inwestycji i Handlu. Certyfikat zostanie wystawiony na zakończenie realizacji projektu. 

 

11. Tereny inwestycyjne w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

http://www.investlubelskie.pl/
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W obecnie obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

uchwalonych dla miasta Hrubieszów w Hrubieszowie istnieją tereny przeznaczone  

pod działalność gospodarczą (przemysłowo - usługową). Zmiany planów zagospodarowania 

przestrzennego oraz uchwalanie nowych planów zagospodarowania dokonywane są jeżeli 

zachodzą potrzeby. 

12. Badania ankietowe wśród przedsiębiorców 

W ramach podejmowanych działań w zakresie przedsiębiorczości przeprowadzono różnego 

rodzaju badania ankietowe mające na celu rozeznanie problemów przedsiębiorczości,  

które dotyczyły m.in.: 

• potencjału rozwojowego miasta i potencjału współpracy, 

• oceny stanu i warunków rozwoju przedsiębiorczości w mieście Hrubieszów, 

• smart city, 

• podstawowych pytań dotyczących przedsiębiorczości. 

13. Prowadzenie Rejestru działalności gospodarczych w CEIDG. 

W 2019 r. dokonano w CEIDG 174 zmian wpisów, wprowadzono 55 przypadków zawieszenia 

działalności i 35 przypadków wznowienia działalności, zarejestrowano 59 podmiotów  

oraz wykreślono 39 podmiotów. 

 

14. Wydawanie zezwoleń na działalność reglamentowaną – sprzedaż, podawanie napojów 

alkoholowych. 

W 2019 r. wydanych zostało 5 zezwoleń na sprzedaż alkoholu w punktach gastronomicznych 

oraz 20 zezwoleń na sprzedaż alkoholu w handlu detalicznym (sklepy)na terenie Miasta.  

Na koniec 2019 r. na terenie Miasta funkcjonowało 16 punktów sprzedaży alkoholu  

w gastronomii oraz 50 punktów sprzedaży alkoholu w handlu detalicznym. 

 

15. Planowane Projekty progospodarcze 

Gmina Miejska Hrubieszów w lipcu 2019 roku złożyła wniosek (Zarysu Projektu) w ramach 

Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego mechanizmu Finansowego 2014 - 2021. 

W ramach projektu jednym z planowanych celów jest CEL 3. tj. PROINNOWACYJNI, 

PROPRZEDSIĘBIORCZY i PROEDUKACYJNI (wymiar gospodarczy). Proponowane działania  

w ramach tego projektu to: 

• wzmocnienie hrubieszowskich przedsiębiorców, promocja postaw przedsiębiorczych 

wśród mieszkańców, 

• wsparcie przy tworzeniu organizacji, np. zrzeszenia pracodawców, związku 

przedsiębiorców, zapewnienie im siedziby i wsparcie na funkcjonowanie biura, 

• utworzenie platformy internetowej z informacjami dla przedsiębiorców, 

• prowadzenie szkoleń z PZP dla przyszłych wykonawców pod kątem tworzenia 

konsorcjów i wykonawstwa oraz PPP, szkoleń zawodowych dla mieszkańców zgodnych 

z zapotrzebowaniem lokalnych pracodawców, 

• wdrożenie corocznego badania na temat potrzeb zatrudniania pracowników  

w określonych specjalnościach wśród przedsiębiorców, 

• poszerzenie oferty biura - informacje na zapotrzebowanie na pracowników (w tym  

z byłych Republik ZSRR) oraz ich wsparcie doradcze, 

• doradztwo dla organizacji przedsiębiorców, 

• utworzenie w budynku gminy Innowacyjnego Centrum Edukacji (ICE), w którym dzieci 

i młodzież będzie miała dostęp do różnych pracowni: inteligentnych klocków, robotyki 

(z oprogramowaniem), programowania dla starszych uczniów, uruchomienie pracowni 
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sensorycznej dla dzieci OzN, gdzie będą prowadzone zajęcia dla różnych grup 

wiekowych. 

2. Edukacja i oświata 

 

Dokument pn. „Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Hrubieszów w roku 

szkolnym 2018/2019”, jest kompleksowym raportem, umożliwiającym dokonanie oceny działań 

Miasta Hrubieszów w zakresie wypełniania zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019.  

Dokument został opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miasta w zakładce Kultura i Edukacja. 

 

Rysunek 79 Zestawienie kluczowych parametrów liczbowych charakteryzujących system Edukacji 

w Gminie Miejskiej Hrubieszów wg stanu na 30.09.2019 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów 
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Liczba placówek oświatowych z podziałem na ich typy oraz placówki publiczne i niepubliczne 

Tabela 28 Stan organizacyjny placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Hrubieszów  

wg stanu na dzień 30.09.2019 rok (rok szkolny 2019/2020) 

Wyszczególnienie 
Liczba 

oddziałów 
Liczba 

uczniów 

1 
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie 
- ul. Listopadowa 12 

25 544 

2 
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  
w Hrubieszowie – ul. Żeromskiego 29 

22 455 

3 
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 
 w Hrubieszowie - ul. Zamojska 16. 

19 462 

RAZEM 66 1 461 

1 
Miejskie Przedszkole Nr 1 w Hrubieszowie z siedzibą  
przy ul. Piłsudskiego 59,  
a) filia przy ul. Gródeckiej 48 

7 167 

2 
Miejskie Przedszkole Nr 2 w Hrubieszowie z siedzibą przy ul. mjr. 
 H. Dobrzańskiego „Hubala” 11 

4 91 

3 
Miejskie Przedszkole Nr 3 w Hrubieszowie z siedzibą przy ul. Grotthusów 1 
a) filia przy ul. Dwernickiego 4 

5 114 

4 Miejskie Przedszkole Nr 5 w Hrubieszowie z siedzibą przy ul. Listopadowej 4 5 116 

RAZEM 21 488 

OGÓŁEM 87 1 949 

Źródło: System Informacji Oświatowej 

 

Tabela 29 Stan Niepubliczne szkoły i placówki oświatowe wpisane do ewidencji prowadzonej przez 

Burmistrza Miasta Hrubieszowa 

Wyszczególnienie Typ placówki 

1 
Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Mamy Siebie”  
w Hrubieszowie 

Przedszkole niepubliczne 

2 
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "FANTAZJA"  
w Hrubieszowie 

Przedszkole niepubliczne 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów  
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Tabela 30 Liczba miejsc w żłobkach prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów oraz liczba 

dzieci uczęszczających do żłobka wg stanu na 31.12. 2019 roku 

Wyszczególnienie Typ placówki 

Liczba miejsc oraz 
liczba dzieci 

uczęszczających do 
żłobka wg stanu na 

31.12.2019r 

1 Niepubliczny żłobek „Mini - Mini” w Hrubieszowie Żłobek niepubliczny  
15 (12 dzieci 
uczęszczało) 

2 
Niepubliczne żłobek Akademia Malucha  
w Hrubieszowie 

Żłobek niepubliczny 
20 (15 dzieci 
uczęszczało) 

RAZEM 35 (27 uczęszczało) 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów  

• Liczba dzieci urodzonych w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2019 (0-2 lata) zameldowanych  
na terenie miasta - 253 osoby 

• Rzeczywista liczba dzieci objętych opieką żłobkową (wg stanu na 31.12.2019 r.) - 27 

• Wskaźnik użłobkowienia (odsetek dzieci objętych opieką żłobkową) - 10,7%. 

 

Zatrudnienie nauczycieli w szkołach samorządowych 

Tabela 31 Zatrudnienie nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską 

Hrubieszów wg stanu na 30.09.2019 r. 

Placówka 
Według stanu na 30.09.2019r. 

Liczba etatów Liczba osób 

1 
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Prusa 
w Hrubieszowie – ul. Listopadowa 12. 

47,61 49 

2 
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Hrubieszowie – ul. Żeromskiego 29 

42,94 45 

3 
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego 
„Hubala” w Hrubieszowie (wraz z oddziałami 
dotychczasowego gimnazjum) – ul. Zamojska 16 

47,89 51 

4 
Miejskie Przedszkole Nr 1 w Hrubieszowie z siedzibą przy 
ul. Piłsudskiego 59,  
a) filia przy ul. Gródeckiej 48 

13,32 18 

RAZEM 151,76 163 

1 
Miejskie Przedszkole Nr 2 w Hrubieszowie z siedzibą przy  
ul. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” 11 

7,25 10 

2 
Miejskie Przedszkole Nr 3 w Hrubieszowie z siedzibą przy  
ul. Grotthusów 1,  
a) filia przy ul. Dwernickiego 4 

9,52 12 

3 
Miejskie Przedszkole Nr 5 w Hrubieszowie z siedzibą przy  
ul. Listopadowej 4 

8,19 10 

RAZEM 24,96 32 
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Placówka 
Według stanu na 30.09.2019r. 

Liczba etatów Liczba osób 

OGÓŁEM 176,72 195 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów 

 

 

Wydatki Miasta Hrubieszów na oświatę i edukację w stosunku do subwencji 

Tabela 32 Wydatki ogółem z budżetu Miasta Hrubieszów na oświatę wraz z wysokością subwencji 

oświatowej w 2019 roku 

Wyszczególnienie Wartość [zł] 

Wysokość wydatków ogółem na oświatę w roku 2019 22 197 479,36 

Wysokość subwencji oświatowej na edukację szkolną w roku 2019 12 515 221 

Dotacja z budżetu Skarbu Państwa na organizację wychowania przedszkolnego 564 006 

Wysokość wydatków z budżetu Miasta na oświatę w roku 2019 911 8252,36 

Łączna kwota subwencji i dotacji 13 079 227 

Kwota środków własnych Miasta Hrubieszów na finansowanie kosztów oświaty 
9 118 252,36 

 

Wartość % wydatków na oświatę finansowaną ze środków własnych Miasta 

Hrubieszów 
41% 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów 

Zgodnie podsumowaniem zamieszczonymi we wskazanej wyżej Informacji o stanie realizacji zadań 

oświatowych, do najważniejszych działań przeprowadzonych w obszarze oświaty i edukacji 

należały17: 

1. Wdrożono reformę systemu oświaty polegającą między innymi na przekształceniu Zespołów 

Szkół Miejskich w skład których wchodziły gimnazja i sześcioklasowe szkoły podstawowe  

na ośmioletnie szkoły podstawowe. Skutkowało to zmniejszeniem liczby uczniów w systemie 

edukacji, zmniejszeniem liczby oddziałów szkolnych oraz przeorganizowaniem całego systemu 

utrzymując zbliżony poziom zatrudnienia. Efekty zmian zostały ocenione pozytywnie, w wyniku 

czego w dniu 14 marca 2019 r. uzyskano pozytywną opinię Lubelskiego Kuratora Oświaty  

w sprawie projektu uchwały dotyczącej ustalenia od dnia 1 września 2019 r. planu sieci  

oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Miejską Hrubieszów. 

2. Miasto Hrubieszów wprowadziło nowe zasady przyznawania programu wspierania 

uzdolnionych dzieci i młodzieży. Program został przyjęty Uchwałą nr VI/42/2019 Rady 

 

 

17 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Hrubieszów 2018/2019 
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Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu 

Wspierania Edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Celem programu jest wspieranie ambicji 

edukacyjnych oraz zapewnienie utalentowanym dzieciom i młodzieży odpowiednich 

warunków do rozwijania i kształtowania uzdolnień. 

3. Miasto wprowadziło nowe zasady przyznawania Stypendium Burmistrza Miasta 

Hrubieszowa. 

Stypendium przyznawane jest jednorazowo za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe  

lub artystyczne. Stypendium zostało wprowadzone Uchwałą nr VI/43/2019 Rady Miejskiej  

w Hrubieszowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania 

jednorazowego Stypendium Burmistrza Miasta Hrubieszowa. 

4. Miasto Hrubieszów zmieniło zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

dla uczniów dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Regulamin udzielenia 

pomocy został przyjęty uchwałą nr X/92/2019 Rady Miejskiej w Hrubieszowie 

z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej  

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów. 

5. W Mieście Hrubieszowie zostały uruchomione trzy oddziały przedszkolne dla dzieci  

6 - letnich w szkołach podstawowych oraz zapewniona większa liczba miejsc  

w przedszkolach miejskich dla dzieci w wieku 3-5 lat. Wprowadzone rozwiązania zapewniły 

możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego dla wszystkich dzieci, które wzięły udział 

w procesie rekrutacji. Dodatkowo ze względu na zwiększającą się liczbę dzieci, decyzją 

Burmistrza Miasta Hrubieszowa uruchomiono dodatkowy oddział przedszkolny dla dzieci  

3 letnich w Miejskim Przedszkolu nr 5 w Hrubieszowie.  

6. Miasto Hrubieszów pozyskało wsparcie finansowe w ramach „Narodowego Programu 

Rozwoju Czytelnictwa” w wysokości 12.000 zł (przy udziale własnym – 2.400 zł) na zakup 

nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej Szkoły 

Podstawowej Nr 1 w Hrubieszowie. 

7. Została otwarta nowa pracownia biologiczna, która była nagrodą dla uczniów Szkoły 

Podstawowa Nr 2 im. Kardynała Stefana Żeromskiego w Hrubieszowie, za uzyskanie tytułu 

laureata w konkursie „25 na piątkę z plusem. Konkurs został zorganizowany  

z okazji 25-lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Lublinie. 

8. Został oddany do użytku kompleks nowych boisk wielofunkcyjnych do koszykówki, siatkówki, 

piłki ręcznej i tenisa, boiska do badmintona i do gry w ringo  

oraz 60-metrowej prostej bieżni czterotorowej, skoczni do skoku w dal i siłowni zewnętrznej 

na naturalnej trawie, terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego 

„Hubala” w Hrubieszowie. 

9. Placówki szkolne i przedszkolne aktywnie uczestniczyły w indywidualnych projektach 

umożliwiających wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. 

10. Uczniowie hrubieszowskich szkół uzyskali wiele wyróżnień w związku z zajętymi miejscami  

w konkursach przedmiotowych oraz olimpiad. 
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3. Kultura 

Na obszarze Miasta Hrubieszowa funkcjonują instytucje kultury, które wspierają działania Miasta  

w zakresie szeroko pojętej działalności kulturalno-oświatowej proponując mieszkańcom pełen zakres 

usług, świadczonych na najwyższym, profesjonalnym poziomie.  

Do kluczowych placówek kultury w Mieście należą:  

1. Hrubieszowski Dom Kultury  

2. Miejska Biblioteka Publiczna  

 
Wskazane wyżej instytucje prężnie działały w roku 2019 w ramach wypełniania swoich kompetencji  
i zleconych zadań. Mieszkańcy Miasta Hrubieszowa mieli możliwość skorzystania z szerokiej oferty, 
która była im proponowana przez instytucje działające w obszarze kultury na terenie Gminy. 
Zapewnienie mieszkańcom możliwości rozwoju zainteresowań, umożliwienie im integracji społecznej, 
a także możliwości skorzystania z interesujących i rozwijających aktywności oraz organizacja wolnego 
czasu, leży w kompetencjach i zadaniach gminy, a działalność kulturalna Miasta Hrubieszowa w postaci 
organizowanych imprez, spotkań czy uroczystości jest obok wielu innych działań, znaczącym dla niej 
priorytetem.  
 
Hrubieszowski Dom Kultury 
 
W roku 2019 przeprowadzono szereg działań w obszarze kultury, których adresatem była lokalna 
społeczność. Wśród nich znalazły się między innymi imprezy, koncerty i spotkania, które zostały 
zorganizowane przez Hrubieszowski Dom Kultury (HDK).  
 
Rysunek 80 Podsumowanie wydarzeń kulturalnych zorganizowanych w HDK w 2019 roku  

 

Źródło: Sprawozdanie z działalności Hrubieszowskiego Domu Kultury za 2019 rok 
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Rysunek 81 Podsumowanie wydarzeń kulturalnych zorganizowanych w HDK w 2019 roku  

– dokumentacja fotograficzna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Sprawozdanie Z Działalności Hrubieszowskiego Domu Kultury za 2019 rok 
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Szczegółowe zestawienie działań kulturalnych przeprowadzonych w 2019 zamieszczono w poniższej 
tabeli.  
Tabela 33 Zestawienie działań kulturalnych odbywających się w Mieście Hrubieszów w roku 2019 

Miesiąc 

realizacji 

Data 

realizacji 
Rodzaj działania 

styczeń 

06.01.2019 
Orszak Trzech Króli. Orszak ulicami miasta. Jasełka i koncert kolęd w HDK 

Koncert kolęd w wykonaniu ZP i TZH 

13.01.2019 Finał 27 WOŚP 

16.01.2019 

17.01.2019 
Spektakl teatru z Wrocławia 

18.01.2019 „W Grudniowy dzień” – Podsumowanie konkursu plastycznego dla dzieci 

20.01.2019 Święto babci i dziadka. Przedstawienie w wykonaniu dzieci z Przedszkola nr 5 

27.01.2019 Opłatek TRH 

Małą Galeria Sztuki - Wystawa prac konkursu „W Grudniowy dzień 

Kino Plon Grinch; Fuga; Królowa Śniegu: Po drugiej stronie lustra; Pech to nie grzech; Mary Poppins powraca; 

Teraz albo nigdy; Sekretny świat kotów; Zabawa, zabawa; Spider Man Uniwersum; Winni. 

luty 

01.02.2019 Przegląd młodych instrumentalistów - eliminacje powiatowe 

09.02.2019 
Spotkanie integracyjne seniorów. Spektakl „Alina czy Balladyna” w wykonaniu teatru 

seniora z Tomaszowskiego Domu Kultury 

11.02.2019 

23.02.2019 
Ferie zimowe w HDK 

11.02.2019 

23.02.2019 
Wyjazd warsztatowy ZPiTZH do Krasnobrodu i Murzasichle 

10.02.2019 „Dzień babci i dziadka” przedstawienie w wykonaniu dzieci z przedszkola nr 3 

11.02.2019 Koncert „Wyjątkowych i niepowtarzalnych” 

13.02.2019 Koncert charytatywny „Gramy dla Elenki” 

16.02.2019 Przegląd Kabaretów „Takie jaja na Kresach” 

19.02.2019 Koncert towarzyszący szkoleniu „Blu Cafe” 

Mała Galeria Sztuki 

• Wystawa „Plakat Filmu Polskiego” 

• Wystawa - Hrubieszowska Poczta Harcerska” - GotArt 

Kino PLON 

Spider-Man Uniwersum; Winni; Aquaman; Underdog; Miszmasz czyli Kogel Mogel 3; Glass; Ralph 

Demolka w internecie; Planeta Singli 3. 

marzec 

 

01.03.2019 

 

Lekcja pokazowa, zumba 

Zabezpieczenie techniczne uroczystości Dzień Żołnierza Wyklętego 

Warsztaty recytatorskie 

02.03.2019 
Koncert Teresy Werner 

Światowy Dzień Pisania. Klub Literacki Ziemi Hrubieszowskiej 

05.03.2019 
Ostatki w Klubie Seniora 

Konkurs pożarniczy 

07.03.2019 Spektakle Teatrów Profilaktycznych 

12.03.2019 Spektakl teatru „Joanna z Kielc” 
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Miesiąc 

realizacji 

Data 

realizacji 
Rodzaj działania 

20.03.2019 Koncert Jana Kondraka 

21.03.2019 Powiatowy Przegląd Piosenki. Eliminacje do konkursu „Nałęczowski Słowik” 

22.03.2019 Buczyński o kobietach. Klub literacki Ziemi Hrubieszowskiej 

26.03.2019 „Calineczka” Spektakl w wykonaniu uczniów i nauczycieli PZPSW 

30.03.2019 Spektakl teatru profesjonalnego „May Day” 

31.03.2019 Spektakl teatru profesjonalnego „May Day” 

Mała Galeria Sztuki  

• Wystawa „ Plakat Filmu Polskiego” 

• Wystawa – Hrubieszowska Poczta Harcerska” - GotArt c.d. 

Kino PLON 

O psie który wrócił do domu; Green Book; Alita: Battle Angel; Kobiety mafii 2; Jak wytresować smoka 3; 

Zakon świętej Agaty. 

kwiecień 

01.04.2019 

Spektakle „Listy do Boga” 

Warsztaty Palmiarskie dla Klubu Złotego Wieku 

Wręczenie nagród za Kartkę Wielkanocną 

02.04.2019 Światowy Dzień Książki  

05.04.2019 
64 OKR; XIII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „ Przebudzeni do Życia” 

Kiermasz wielkanocny 

05.04.2019 

09.04.2019 
Teatr Wrocław 

12.04.2019 Wernisaż Mariusza Tomczuka Cianotypia czyli blue print 

09.04.2019 Montessori dla seniorów 

26.04.2019 Koncert ” W cieniu ciszy” Kinga Iłłakowicz i przyjaciele - poezja śpiewana 

27.04.2019 Wiedeńska Gala Operetki 

28.04.2019 

29.04.2019 

Wyjazd Zespołu Pieśni i Tańca na Ukrainę do Łucka na Etno Festiwal pt. „Wielkanoc  

w Łucku” 

30.04.2019 Spotkanie z Wolontariuszami HDK 

Mała Galeria Sztuki 

Cianotypia czyli blue print – wystawa Mariusza Tomczuka 

Kino PLON 

Kapitan Marvel ; Całe szczęście; Corgi, psiak Królowej; Kurie 

Maj  

02.05.2019 Na ludowo i z żartem” koncert Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskie 

12.05.2019 
IX Międzynarodowy Festiwal Pieśni i Piosenki Maryjnej Werbkowice. Udział zespołu 

śpiewaczego Klubu Złotego Wieku 

16.05.2019 
Mały Konkurs Recytatorski 

Wizyta studyjna Klubu Złotego Wieku w Werbkowicach  

19.05.2019 Rocznica Bitwy pod Monte Casino. Występ zespołu ZPiTZH 

24.05.2019 Piknik seniorów” W kwiecie wieku”  

26.05.2019 Koncert, widowisko na Dzień Matki 

31.05.2019 „Mama, Tata i Ja” rodzinny Dzień Dziecka z HaDeKiem 
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Miesiąc 

realizacji 

Data 

realizacji 
Rodzaj działania 

MAŁA GALERIA SZTUKI 

Wystawa „PASTELE” Ryszarda Wiecha z Hrubieszowa 

KINO PLON 

Robaczki z zaginionej dżungli; Wilcze echa; Dumbo; After; Manu bądź sobą; Teraz albo nigdy; Praziomek; 

VOX LUX; Avengers: Koniec gry; John Wick 3. 

czerwiec 

02.06.2019 „Dzień Samorządowca” - Obsługa techniczna 

06.06.2019 Spektakl „Szalone nożyczki” 

09.06.2019 Prezentacje :Przedszkole nr 2 

10.06.2019- 

11.06.2019 
Teatr Edukacji Wrocław 

14.06.2019- 

17.06.2019 
Prezentacje: Przedszkole nr 3 

16.06.2019 Światowy Kongres Kresowian. Wystawa kilimów z pracowni tkackiej HDK 

Wybór Miss Powiatu 

20.06.2019- 

23.06.2019 
Wystawa gobelinów i pokaz technik tkackich / pracownia tkacka HDK 

22.06.2019 Noc Kupały 

28.06.2019 Kino plenerowe 

28.06.2019 Konferencja 25 Rocznicy Utworzenia 2 Pułku Rozpoznawczego - Obsługa techniczna 

29.06.2019 „Wakacyjny Hrubieszów” - festyn miejski 

Mała Galeria Sztuki 

• Wystawa „Pastele „Ryszarda Wiecha. 

• Wystawa MBP „Utracony świat małych ojczyzn na fotografiach ze zbiorów archiwów społecznych” 

Kino PLON - Trzy kroki od siebie; Słodki koniec dnia; Niedobrani; Topielisko. Klątwa La Llorony; Panda  

i Banda; Podły, okrutny, zły 

lipiec 

03.07.2019-

28.07.2019 

Wakacje w mieście - „Opuszczamy mury domu kultury. Stare i nowe zabawy podwórkowe”. 

Blok gier i zabaw dla dzieci i młodzieży podczas wakacji 

07.07.2019 
„Europa na ludowo” - koncert ZPiTZH i zaproszonych zespołów z USA  

z Chicago (Wici Song&Dance Theater) i z Węgier z Kapuvár (Kapuvár Nėptáncegyűttes) 

13.07.2019 

14.07.2019 
V Święto Strzelca Konnego - V Święto Strzelca Konnego 

25.07.2019 

31.07.2019 
Plener malarski 

Kino PLON 

Wszystko albo nic; Seks, miłość i terapia; Jestem taka piękna; Też go kocham 

sierpień 

01.08.2019 75 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.  

09.08.2019 XXIII Wizyta Młodzieży szkoły „Kiriat Sharet” z Holon - Israel 

15.08.2019 
Udział Zespołu Śpiewaczego Klubu Złotego Wieku w Przeglądzie Piosenki Partyzanckiej  

i Żołnierskiej 

18.08.2019 Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Wojska Polskiego 
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Miesiąc 

realizacji 

Data 

realizacji 
Rodzaj działania 

23.08.2019 Udział ZPiTZH w dożynkach powiatowych w Tarnawatce 

30.08.2019 Rodzinny Festyn na pożegnanie wakacji  

Mała Galeria Sztuki  

Wystawa MBP „Utracony świat małych ojczyzn na fotografiach ze zbiorów archiwów społecznych” cd 

Kino PLON 

Paskudy. Udly Dolls; X - Men: Mroczna Phoenix; Pokėmon: Dedektyw Pikachu; GodzillaII: Król potworów; 

Agent Kot; Oszustki; Sekretne życie zwierzaków domowych 2; Men in Black:International; Spider Man: 

Daleko od domu; Annabelle wraca do domu; Imprezowi rodzice; Fighter; Wilk w owczej skórze 2; I znowu 

zgrzeszyliśmy dobry Boże!; W deszczowy dzień w Nowym Jorku; Upiorne opowieści po zmroku. 

wrzesień 

01.09.2019 

Uroczystości miejskie w 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej - Zabezpieczenie 

techniczne uroczystości 

Koncert „Pamięci września 1939” 

09.09.2019 Udział pracowni tkackiej HDK na pikniku historycznym w Stefankowicach 

14.09.2019- 

15.09.2019 

Rubienalia 2019. Dwudniowy festyn historyczny w rocznicę nadania praw miejskich 

miastu Hrubieszów 

18.09.2019 Koncert Zespołu „Plateau” - obchody 20-lecia Powiatowej Biblioteki Publicznej 

27.09.2019 

28.09.2019 

Ogólnopolskie warsztaty tkackie. Podsumowanie konkursów „Pamiątka hrubieszowska”  

i „Pasiak Kresowy” 

28.09.2019 Obchody 59- lecia powiatu hrubieszowskiego 

Mała Galeria Sztuki 

• „Retrospekcje poplenerowe” wystawa prac z ostatnich plenerów malarskich HDK 

• wystawa prac tkackich w ramach Ogólnopolskich Warsztatów Tkackich 

Kino PLON - Król Lew; Yesterday; Toy Story 4; Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw; Na bank się uda; Pewnego 

razu w Hollywood;.Polityka 

październik 

05.10.2019- 

06.10.2019 
Wyjazd studyjny ZPiTZH do Lwowa 

06.10.2019 Koncert Kabaretu „Pod wydrwigroszem” 

12.10.2019 Wieczór poezji Leśmiana - Klub Literacki Ziemi Hrubieszowskiej 

16.10.2019 Koncert charytatywny ZPSW 

18.10.2019- 

20.10.2019 
Udział Pracowni Tkackiej w targach w Nadarzynie 

19.10.2019 Jesienny Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów – eliminacje powiatowe 

21.10.2019 Obchody rocznicy śmierci prof. Stefana DuChateau 

23.10.2019 Koncert charytatywny – zabezpieczenie techniczne 

27.10.2019 Dzień Papieski – Szkoła Podstawowa nr 3. Zabezpieczenie techniczne koncertu 

27.10.2019 Obchody Hrubieszowskiego Dnia Seniora 

Mała Galeria Sztuki 

Rysunek i malarstwo Anny Abranek i Anny Graszy 

Kino PLON 

Playmobil. Film; Legiony; Wyprawa Magellana; Piłsudski; Angry Birds Film 2; (Nie)znajomi; Ad Astra. 
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Miesiąc 

realizacji 

Data 

realizacji 
Rodzaj działania 

listopad 

05.11.2019 IV Forum Profilaktyczne. Filmy przeciw agresji i przemocy 

08.11.2019 
Jubileusz 50 lecia Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych  

w Hrubieszowie- zabezpieczenie techniczne 

09.11.2019 
Udział Klubu Złotego Wieku w IX Między powiatowym Festiwalu Zespołów Śpiewaczych w 

Werbkowicach 

14.11.2019- 

17.11.2019 
Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego - Hrubieszów 2010 

20.11.2019- 

23.11.2019 
Udział pracowni tkackiej w Targach Turystycznych w Warszawie 

21.11.2019- 

22.11.2019 
Spektakle teatralne. Teatr Lektur z Kielc 

23.11.2019 Uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie 

24.11.2019 Konkurs „Super Babcia Zamojszczyzny 

29.11.2019 Prezentacje Przedszkoli. Przedszkole nr.1 „Małego Księcia” 

30.11.2019 Jesień Plastyczna 2019 

Mała Galeria Sztuki 

Wystawa prac pokonkursowych i poplenerowych 

Kino PLON 

Był sobie pies 2; Boże ciało; Nieplanowane; Rodzina Adamsów; Countdown; Czarownica; Terminator: 

Mroczne przeznaczenie 

grudzień 

02.12.2019 Obchody 80 lecia „Marszu śmierci” hrubieszowskich i chełmskich żydów. 

06.12.2019 Mikołajki 2019 - „Disco - lodowisko” 

08.12.2019 Wigilijne Spotkanie Kolekcjonerów 

07.12.2019 „Hrubieszowskie ciuchobranie” - kiermasz odzieży używanej, wymiana 

11.12.2019 
„Roszpunka” widowisko w wykonaniu Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno 

Wychowawczych w Hrubieszowie 

20.12.2019 Kiermasz Bożonarodzeniowy 

20.12.2019 Wigilia miejska 

27.12.2019 Koncert Bożonarodzeniowy ZPiTZH 

29.12.2019 Koncert Teatru Piosenki „Młyn” „Koncert Staroroczny” 

31.12.2019 Sylwester 2019 – zabawa i koncert zespołu - „Solaris” 

Mała Galeria Sztuki 

Wystawa w ramach „Jesień Plastyczna 2019” 

Kino PLON 

Ikar. Legenda Mietka Kosza; Joker; Salma w Krainie dusz; 1800 gramów; Proceder; Baranek Shaun Film. 

Farmageddon; Jak poślubić milionera 

Źródło: Sprawozdanie z Działalności Hrubieszowskiego Domu Kultury za rok 2019 w układzie miesięcznym 

Miejska Biblioteka Publiczna 

Miejska Biblioteka Publiczna 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 
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działalnością edukacyjną i animacyjną w formie organizacji spotkań autorskich, konkursów, lekcji 

bibliotecznych, promocji książek, wycieczek. 

W ramach sieci bibliotecznej działalność prowadzą następujące placówki  

• Miejska Biblioteka Publiczna - ul. 3-go Maja 7, 

• Filia nr 1- ul. Polna 16, 

• Filia nr 3 - ul. Uchańska 2, 

• Filia nr 4 - ul. Unii Horodelskiej 19. 

 

Łącznie w sieci bibliotek w Hrubieszowie czytelnicy wypożyczyli w 2019 roku 60 435 wolumenów. 

Dane dotyczące liczby wypożyczonych pozycji bibliotekarskich w 2019 roku w poszczególnych 

placówkach przedstawiały się następująco: 

• MBP - 29 979 vol.               

• Filia nr 1 - 20 617 vol. 

• Filia nr 3 - 4 153 vol.                      

• Filia nr 4 - 5 686 vol. 

Rysunek 82 Podsumowanie statystyk dotyczących osób korzystających z oferty Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w 2019 roku  

 
Źródło: Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2019 rok 
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Rysunek 83 Podsumowanie wydarzeń kulturalnych zorganizowanych przez Miejską Bibliotekę 

Publiczną w 2019 roku – dokumentacja fotograficzna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Miejska Biblioteka Publiczna 
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Działania w zakresie prac merytorycznych i organizacyjnych, współpraca, kadra Biblioteczna 

 

• selekcja księgozbioru, 

• przyjmowanie i selekcja darów od czytelników, 

• prowadzenie kroniki MBP, 

• uczestnictwo w jury XIII Gminnego Konkursu Recytatorskiego dla przedszkolaków Muzyka 
w słowie zaklęta – GOK Werbkowice – 12 III, 1 os., 

• udział w Gali Ośrodka KARTA w kinie Iluzjon w Warszawie – 27 III, 1 os. (Katarzyna 

Suchecka), 

• przekazanie Stowarzyszeniu RAZEM darów książkowych od czytelników dla Polaków 

mieszkających w Sokalu – Filia nr 1, 10 IV, 

• przeprowadzka Filii nr 3 do nowego lokalu przy ul. Uchańskiej 2 – 26 IV – 6 V. Biblioteka 

funkcjonuje pod nazwą Stacja Biblioteka w klimacie kolei wąskotorowej. Zaadaptowanie 

nowego lokalu na potrzeby biblioteki; przygotowanie i ozdabianie kącika dla dzieci; 

umieszczenie na ścianach fotografii wielkoformatowych prezentujących nieistniejącą już 

kolej wąskotorową oraz informacji dotyczących jej historii; gromadzenie przedmiotów  

i pamiątek takich jak czapki kolejarskie, odznaki, lizak; oklejenie witryny okiennej 

nawiązującej do wystroju biblioteki oraz wykonanie banera w celach promocji biblioteki  

i jej usług, 

• udział w jury eliminacji gminnych OKR w Werbkowicach (9 V) – M. Muzyczuk, 

• udział w jury XXXVII Małego Powiatowego Konkursu Recytatorskiego – HDK (16 V) 

 – M. Muzyczuk, 

• uczestnictwo w konferencji Historia Garnizonu Hrubieszów – 2 os. (Halina Kurek, Katarzyna 

Suchecka) 

• wizyta studyjna w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle – dokumenty i akty prawne 

funkcjonowania bibliotek, struktura, praktyczne aspekty zarządzania biblioteką (13-14.XI) 

– 1 os. (Jolanta Janiec). 

• udział w jury Powiatowego Konkursu Poetyckiego Magia słowa – Werbkowice (14 X) – M. 

Muzyczuk, 

 

Praca ze specjalnym użytkownikiem: 

• 24 V – udział uczestników WTZ w VIII Maratonie Głośnego Czytania Zwierz się nam, 8 os., 

• 6 VI – wizyta dzieci z Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych – 9 os. 

 + 3 opiekunów;   

• wypożyczenie czytaka książki mówionej – 9 os., udostępniono 350 tytułów, 

 
VI. CATL – Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej 
 

• przyjęcie 780 fotografii i dokumentów od 29 ofiarodawców, 

• opracowanie i skanowanie udostępnionych archiwaliów, 

• umieszczanie wybranych archiwaliów na profilu Facebooka, 

• dystrybucja wśród czytelników oraz wysyłka do instytucji i osób współpracujących z CATL 

kompletu materiałów przygotowanych (kalendarz, pocztówki, zakładka) podczas projektu 

„Pełna pamięć Twojego podwórka”, 

• zawarcie umowy partnerskiej z Ośrodkiem KARTA i współpraca przy projekcie Rok 1939, 

• przesłanie informacji o CATL do Urzędu Miasta na potrzeby Gminnego Programu Opieki 

nad Zabytkami, 
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• przesłanie 5 skanów dotyczących PCK do Lubelskiego Oddziału PCK w związku z obchodami 

setnej rocznicy istnienia, 

• przesłanie materiałów dotyczących mjr. H. Hubala Dobrzańskiego pani Ewie Pawlus  

z Wrocławia, prowadzącej profil www.facebook.com/TropemHubala, 

• przesłanie nagrania i fotografii pani Krystyny Kudiuk nt aktu pomocy żydowskim dzieciom 

pani Flavii Cundarii z Londynu na potrzeby przygotowywanej książki, 

• 11 II - spotkanie z czytelniczkami Filii nr 4 – promocja idei i zasobów CATL – 20 os., 

• przygotowanie plansz wystawy „Oni tworzyli potęgę hrubieszowskiej lekkoatletyki  

w latach 1970-1985”, z fotografii zgromadzonych przez Mirosława Dąbrowskiego, 

• maj- 14 VI - współpraca z Ośrodkiem KARTA przy powstawaniu wystawy „Utracone. 

Przedwojenne małe ojczyzny”, promocja wystawy oraz przygotowanie wernisażu 

wystawy. Wystawę tworzy 21 fotografii pokazujących miejsca i ludzi w przededniu II wojny 

światowej, trzy fotografie pochodzą z CATL Hrubieszów. W otwarciu wystawy 

uczestniczyły kuratorki – pracownice Ośrodka KARTA – Małgorzata Pankowska-Dowgiałło 

i Agata Bujnowska. – 36 os., 

• przesłanie 28 skanów fotografii dot. 2. Pułku Strzelców Konnych dr. hab. Tomisławowi 

Giergielowi- referentowi konferencji nt. Historii Garnizonu Hrubieszów, 

• przygotowanie plansz wystawy „Trener – i wszystko jasne!” – informacje i fotografie o 

Andrzeju Kulczyńskim umieszczone w kawiarni HOSiR; 

• przesłanie 168 fotografii pani Agnieszce Sarnie, pracownikowi Urzędu Miasta na potrzeby 

przygotowywanego albumu o Hrubieszowie; 

• listopad-20.11.2019 – organizacja i promocja spotkania z Mariuszem Skorniewskim - 

prezesem stowarzyszenia Robim Co Możem, organizatorem akcji porządkowania 

cmentarzy polskich na Ukrainie;   

• złożenie propozycji artykułu w Kronice Tygodnia nt Władysława Plizgi, przesłanie 

dziennikarzowi 7 dokumentów i kontaktu do rodziny W. Plizgi; 

• spotkania i konsultacje z osobami związanymi z CATL – 40 spotkań 

 

 
VII. Projekty, granty i konkursy 
 

• Dotacja celowa gminy miejskiej Hrubieszów na organizację ferii zimowych dla dzieci – 

2.700,00. 

• dofinansowanie przez Instytut Książki spotkania autorskiego z Kazimierzem Szymeczko – 

fundusze pozyskane dzięki działalności Dyskusyjnych Klubów Książki, 21 V, 

• złożenie wniosku na zakup książek w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program 

Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek 

publicznych, rozpatrzony pozytywnie; dofinansowanie w kwocie 14.124,00.  

• dofinansowanie przez Instytut Książki spotkania autorskiego z Jakubem Małeckim – 

fundusze pozyskane dzięki działalności Dyskusyjnych Klubów Książki, 15 X, 

• udział w projekcie Mała książka – wielki człowiek  skierowanym do dzieci urodzonych  

w 2016 roku, którego organizatorem jest Instytut Książki. Każdy trzylatek, który przyjdzie 

do biblioteki, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę Pierwsze 

wiersze dla… oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece zakończoną 

wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego Mały Czytelnik 

otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem 

potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. W Wyprawce znajdą coś dla siebie 

także rodzice. Książką połączeni, czyli o roli czytania w życiu dziecka - to broszura 

http://www.facebook.com/TropemHubala
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informacyjna, przypominająca o korzyściach wynikających z czytania dzieciom  

oraz podpowiadająca, skąd czerpać nowe inspiracje czytelnicze. Dzięki akcji dziecko pozna 

ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym 

uczestnikiem życia kulturalnego, 

• zakwalifikowanie MBP do projektu Kliknij. Sprawdź. Zrozum! - programu poświęconego 

krytycznemu myśleniu, świadomemu korzystaniu z przekazów medialnych i ocenie 

wiarygodności informacji. Uczestnicy dowiedzą się m.in. czym są "fake newsy", 

 jak się przed nimi chronić oraz na czym polega krytyczne myślenie. Projekt realizuje 

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego wraz z partnerami – Goethe-Institut 

oraz z Polityką Insight. 

• Mała książka – wielki człowiek złożenie wniosku do kolejnej edycji projektu,  
która rozpocznie się we wrześniu i obejmie dzieci urodzone w latach 2013-2016. 

• Złożenie wniosku do szóstej edycji programu: Kraszewski. Komputery dla Bibliotek  
2019 r.  

• Negatywne rozpatrzenie wniosku do programu: Kraszewski. Komputery dla Bibliotek 
2019 r. - 12 IX. 

• Złożenie wniosku (08 IX) do II edycji programu grantowego Moje miejsce na Ziemi, 
ogłoszonego przez Fundację Orlen „Dar Serca”. Program „Moje miejsce na Ziemi”  
to największy program grantowy PKN ORLEN dla społeczności lokalnych.  

• Złożenie wniosku do Budżetu Obywatelskiego na rok 2020. Projekt: Biblioteka – więcej 
niż się spodziewasz – zakup książek z dużym drukiem, audiobooków i organizacja 
spotkań z ciekawymi ludźmi- brak finansowania. 

• 01 IX - rozpoczęcie akcji Mała Książka – Wielki Człowiek dla dzieci urodzonych w latach    

2013 – 2016. 

• 18 XI - zakwalifikowanie się do regionalnego programu grantowego Równać Szanse 

realizowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży, finansowanego przez Polsko-

Amerykańską Fundację Wolności – grant w kwocie 3.900,00 - projekt PoMOC i marzenia! 

Zoom na młodych Hrubieszowian, który realizowany zostanie z Młodzieżową Radą 

Miejską. 

 

VIII. Szkolenia 

1. Szkolenia i wydarzenia organizowane/współorganizowane lub prowadzone przez 

przedstawicieli MBP:  

• 14 VI – BiblioLAB – współorganizacja wojewódzkiego wydarzenia. III Zjazd lokalny dla 

bibliotekarzy z Lubelszczyzny jest częścią ogólnopolskiego cyklu BiblioLABy 2019 

organizowanego przez Stowarzyszenie LABIB oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa 

Informacyjnego. Lubelski BiblioLAB odbył się 14 czerwca 2019 r. w Ośrodku Brama Grodzka - 

Teatr NN, a jego hasło przewodnie to BIBLIOTEKA BLISKO LUDZI. Udział w nim wzięła  

m. in. Burmistrz Miasta Hrubieszowa Marta Majewska. W tym roku BiblioLABy zaplanowane 

zostały, aż w sześciu województwach – małopolskim, mazowieckim, wielkopolskim, 

zachodniopomorskim, śląskim i lubelskim. Do udziału w wydarzeniu zaprosiliśmy bibliotekarzy 

ze wszystkich typów bibliotek – uczestniczyło w nim 95 os. Partnerzy i współorganizatorzy 

wydarzenia: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Miejska Biblioteka Publiczna  

w Hrubieszowie, Miejska Biblioteka Publiczna w Lublinie, Biblioteka Łaziska, Gminny Ośrodek 

Kultury Sportu i Rekreacji w Biszczy, Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN, TechKlub Lublin. 

• 26 IX – Praca w systemie bibliotecznym Mateusz – szkolenie dyrektorów, kierowników 

i pracowników Bibliotek Publicznych oraz Filii Bibliotecznych powiatu włodawskiego, 

przeprowadzone przez Tomasza Czerwonkę w MBP we Włodawie – 22 os. 
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• 14 XI – Kreatywne formy pracy z tekstem nie tylko literackim – szkolenie pracowników MBP 

w Jaśle oraz bibliotekarzy z powiatu jasielskiego, przeprowadzone przez Jolantę Janiec w MBP 

w Jaśle – 16 os. 

• 15 XI – BiblioLAB Gorlice - miejsca, ludzie, inspiracje dla bibliotekarzy z Małopolski – wykład 

wprowadzający wygłoszony przez Jolantę Janiec – 82 os. 

• 15 XI – BiblioLAB Gorlice - miejsca, ludzie, inspiracje dla bibliotekarzy z Małopolski – warsztaty 

Kreatywne formy pracy z tekstem nie tylko literackim przeprowadzone przez Jolantę Janiec – 

15 os. 

• 18 XI – Loesje oraz inne kreatywne formy pracy z tekstem – szkolenie warsztatowe 

pracowników bibliotek powiatu kozienickiego, przeprowadzone przez Jolantę Janiec jako 

Ambasadora LABiB w ramach czwartej edycji konkursu „Re-Animuj się!”, organizowanego 

przez Stowarzyszenie LABiB oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – 16 os. 

• 12-13 XII – Prowadzenie konferencji podsumowującej projekt pn. „Rewitalizacja Śródmieścia 

Hrubieszowa szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno – 

gospodarcze miasta"– przez Jolantę Janiec – 170 os. 

• konsultacje komputerowe dla osób mających problemy z obsługą komputera 8 os. (15h). 

 

2. Uczestnictwo kadry MBP w szkoleniach i konferencjach zewnętrznych 
 

• 14 VI – BiblioLAB – zjazd lokalny dla bibliotekarzy z Lublina, w programie m.in. dyskusja 
panelowa, dobre praktyki, warsztaty – 2 os. (Beata Panasiewicz, Eliza Romańska) 

• 17-19 VI– Kliknij. Sprawdź. Zrozum. Jak świadomie korzystać z informacji. – szkolenie 
w ramach ogólnopolskiego projektu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – 2 os. 
(Jolanta Janiec, Eliza Romańska) 

• 27 VI – Trendy w bibliotekarstwie – zobacz jak to robią na świecie!  – szkolenie organizowane 
przez PBP w Hrubieszowie, warsztaty – 3 os. (Jolanta Dobosz, Anna Grochecka-Staniak, 
Katarzyna Suchecka) 

• 11-13 IX – wyjazd studyjny – Seminarium Biblioteka Nowa w Starym Sączu – 1 os. (Jolanta 

Janiec) 

• 19 IX – „Akcja Noc Bibliotek 2019” – webinarium – 1 os. (Beata Panasiewicz) 

• 30 IX – Zostań rodzinnym archiwistą – warsztaty w Archiwum Państwowym w Zamościu – 

1 os. (Katarzyna Suchecka) 

• 12 X – II Kongres Archiwów Społecznych – udział 1 os. (Katarzyna Suchecka) 

• 4 XI – Myślę pozytywnie – udział w szkoleniu – 1 os. (Anna Grochecka-Staniak) 

• 20 XI – Astra inspiruje, czyli jak pokolorować świat dziecka - szkolenie w Bibliotece 

Pedagogicznej – 2 os. (Eliza Romańska, Beata Panasiewicz, Anna Grochecka-Staniak) 

• 29 XI – Zimowo i świątecznie – szkolenie dla nauczycieli, Zamość – 1 os. (Eliza Romańska) 

• 10 XII – Biblioteka dla obywatela – szkolenie organizowane przez PBP w Hrubieszowie, 

warsztaty – 3 os. (Tomasz Czerwonka, Eliza Romańska, Beata Panasiewicz) 

• 6-8 XII – Równać Szanse – szkolenie dla koordynatorów prowadzących lokalne projekty,  

na potrzeby realizacji grantu PoMOC i marzenia! Zoom na młodych Hrubieszowian. Warszawa 

– 1 os. (Jolanta Janiec). 
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IX. Działalność publikacyjna, kontakty z mediami  

• prace Zespołu Redakcyjnego „Bibliotekarz proponuje”– ustalenie tytułów do recenzji, 

opracowanie recenzji książek i przesłanie na stronę internetową hrubieszow.info  

i mbphrubieszow.pl , 4 III, 17 VI 

o Filia nr 4, 3 os., 

• 24 I – Pamięć Twojego Podwórka – nagranie o projekcie i wystawie dla Radia Lublin; emisja w 

radiu godz. 18.00, Jolanta Dobosz, Katarzyna Suchecka oraz dwóch uczestników projektu CATL, 

• 1 II – Wspomnienia z hrubieszowskich podwórek – artykuł do Dostrzegacza Bibliotecznego 

WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Katarzyna Suchecka, 

• 5 II – Pamięć Twojego Podwórka – nagranie o projekcie i wystawie dla Radia Złote Przeboje, 

Katarzyna Suchecka,   

• 1VIII – Udział Jolanty Janiec w produkcji filmowej dla Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju  

w ramach kampanii promującej projekt Modelowa Rewitalizacja Miast, w ramach której MBP 

zyska nową siedzibę. 

• 15 XI – Inicjatywa miesiąca - wyróżnienie bibliotecznego konkursu na najładniejszą aranżację 

kostiumową przez czasopismo „Biblioteka Publiczna”; 

 

X. Działalność animacyjna 

1. Wydarzenia biblioteczne 

 

• 24 V – VIII Maraton Głośnego Czytania Zwierz się nam – Maraton otworzyła o godzinie 

9.00 Marta Majewska - Burmistrz Miasta Hrubieszowa, która objęła wydarzenie swoim 

patronatem. Wraz z Dyrektor MBP Haliną Kurek wręczyła ona listy gratulacyjne zasłużonym 

czytelnikom biblioteki. Po części oficjalnej rozpoczęło się wspólne czytanie. W programie 

imprezy znalazły się m.in.: czytanie literatury o zwierzętach, Scottie Go! - czyli integracja 

Dziecięcego Dyskusyjnego Klubu Książki "Lekturynki" i seniorów, a także spotkanie z Cyfrą 

- psem pełniącym służbę w Straży Granicznej. W międzyczasie można była zasięgnąć porad 

weterynarza i wymienić książki, gry czy zabawki. Organizatorzy przygotowali kącik plastyczny. 

Rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Raz, dwa, trzy - okładkę zrobisz ty!” i przeprowadzono 

konkurs na rymowankę o zwierzętach. Maraton zakończył pokaz familijnego filmu. Imprezę 

przeprowadzono przy wsparciu finansowym i pod patronatem Burmistrza Miasta Hrubieszowa 

– 134 uczestników, 85 lektorów. 

• 24 V – W Kwiecie Wieku – piknik dla seniorów. Miejska Biblioteka Publiczna w partnerstwie 

z Klubem Złotego Wieku Hrubieszowskiego Domu Kultury była organizatorem pierwszego 

pikniku dla seniorów „W kwiecie wieku”. Odbył się on pod patronatem i z udziałem Burmistrza 

Miasta Hrubieszowa - Marty Majewskiej. Piknik miał na celu integrację seniorów 

z Hrubieszowa i powiatu hrubieszowskiego. Wspólna przestrzeń jednocząca seniorów 

pokazała, że ich potrzeby są ważne, a współdziałając mają oni wpływ na poprawę jakość 

swojego życia, mogą rozwijać się i spotykać. W programie pikniku znalazły się min.: panel 

dyskusyjny "Senior XXI Wieku", warsztaty artystyczne, konkursy i quizy, mierzenie ciśnienia, 

badanie słuchu, losowanie upominków, zabawa taneczna z wodzirejem oraz poczęstunek 

z grilla – 168 os. 

• 07 IX – VIII Narodowe Czytanie – Nowele Polskie - Burmistrz Miasta Hrubieszowa Marta 

Majewska, która objęła wydarzenie patronatem oraz Miejska Biblioteka Publiczna dołączyły 

się do apelu prezydenta i zaprosiły do współpracy i wspólnego świętowania. Ogólnopolskie 

koncepcje wspólnego czytania są różne. MBP w Hrubieszowie uznała, że podczas Narodowego 

Czytania 2019 mamy okazję wyeksponować jedną z nowel i wokół niej zbudować wydarzenie. 
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Hrubieszów to miejsce urodzenia Bolesława Prusa, dlatego jako główną lekturę, spośród 

proponowanych nowel, wybraliśmy Katarynkę. Wydarzenie odbyło się w plenerze  

przy pomniku Bolesława Prusa. Razem z Bolesławem Prusem, zaprosiliśmy mieszkańców  

na kawę i ciastko do parku miejskiego, w którym przy dźwiękach "prawdziwej" katarynki 

mogliśmy słuchać lektury i spędzić miłe popołudnie. Kanwą spotkania było wspólne czytanie 

tekstu Katarynki. Dodatkowo, aby poczuć klimat tamtego czasu organizatorzy zaproponowali 

uczestnikom konkurs na przebranie w stroje stylizowane na epokę XIX wieku, które można było 

uwiecznić na profesjonalnej fotografii w atelier fotograficznym Andrzeja Romańskiego 

(Andrzej Romański Pfotography). Pracownię fotograficzną usytuowano w pobliżu Plebani, na 

której przyszedł na świat Aleksander Głowacki jako tło służyła piękna grafika Rafała Patro. 

Uczestnicy wydarzenia mogli też sprawdzić swoją wiedzę w krótkich quizowych pytaniach  

na temat miasta, biblioteki, tradycji Narodowego Czytania oraz twórczości Bolesława Prusa. 

Uruchomiona została również strefa ruchowego relaksu. Podsumowanie konkursu 

fotograficznego na najładniejszą kostiumową aranżację nawiązującą do epoki IXI wieku, 

nastąpi 05.10.2019r. podczas Nocy Bibliotek - 118 os. 

• 4 X – Noc Bibliotek 2019 na Filii nr 1 to tropienie duchów czumowskiego pałacu – w programie 

Nocy Bibliotek znalazły się zwiedzanie pałacu w Czumowie, informacje o bezpiecznych 

zaklęciach w bibliotece, malowanie duchów i pięknych komnat oraz dam oraz pachnące 

zapiekanki – 20 osób. 

• 5 X – Noc Bibliotek 2019 pod hasłem „Znajdźmy wspólny język” – w programie Nocy Bibliotek 

znalazły się międzypokoleniowe kalambury językowe, biblioteczne podchody, odczytywanie 

szyfrów, a także warsztaty z wykorzystaniem grafoskopu przeprowadzone przez Aleksandrę 

Kopczyńską z Biblioteki Pedagogicznej. Ponadto zostały wręczone nagrody zwycięzcom 

konkursu fotograficznego na najładniejszą aranżację kostiumową XIX wieku. Noc zakończyła 

się projekcją filmu familijnego „Ptyś i Bill”. W organizację wydarzenia włączyła się Biblioteka 

Pedagogiczna w Zamościu Filia w Hrubieszowie – 52 os. 

• 5 X – Noc Bibliotek 2019 na Filii nr 3 pod hasłem „Kosmiczna noc na Stacji Biblioteka” 

 – w programie Nocy Bibliotek znalazły się zwiedzanie obserwatorium w Trzeszczanach, 

informacje o wszechświecie w bibliotece, malarska lawina świecących barw i nocny seans 

filmowy z popcornem – 28 osób. 

 

 
2. Konkursy 
 

• 2 IV – ogłoszenie konkursu plastycznego Raz, dwa, trzy okładkę zrobisz TY! – rozstrzygniętego 
w trakcie Maratonu Głośnego Czytania. 

• 7 IX – Konkurs fotograficzny na „Najładniejszą kostiumową aranżację nawiązującą do epoki 

XIX wieku. 

• 18 XII – Rozstrzygnięcie konkursu Koci przyjaciele i wręczenie nagród finalistom – Filia nr 1. 

  
3. Spotkania autorskie i promocje książek 
 

• 25 IV – Mieć ciastko i zjeść ciastko – spotkanie z włóczykijami po Azji, 140 os. 

• 21 V – spotkanie autorskie z Kazimierzem Szymeczko, autorem książek dla dzieci, w ramach 

DKK Lekturynki – ok. 78 os. 

• 19 VII – Spotkanie autorskie ze Stanisławem Srokowskim pisarzem, poetą, publicystą, 

scenarzystą. – 31 os. 
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• 15 X – Spotkanie autorskie z Jakubem Małeckim, pisarzem, w ramach DKK – 32 os. 

• 20 XI – Polskie miejsca pamięci narodowej na Ukrainie. Spotkanie z Mariuszem Skorniewskim 

- prezesem Stowarzyszenia Robim Co Możem – Ulhówek. – 50 os. 

4. Spotkania klubów 
 
MBP 
 Dyskusyjny Klub Książki 
 

• 7 I – Moraliści Katarzyna Tubylewicz – 5 os. 

• 11 II – Śniadani u Tiffan`ego Trumana Capote – 5 os. 

• 8 III – Żmijowisko Wojciecha Chmielarza – 6 os. 

• 8 IV – A ja żem jej powiedziała Katarzyny Nosowskiej – 5 os. 

• 6 V – spotkanie w Muzeum im. ks. Stanisława Staszica - wystawa twórczości Katarzyny 

Makieły-Organisty OSOBIE – 5 os. 

• 6 VI – wspólne wyjście na spektakl teatralny Szalone nożyczki – 4 os. 

• 29 VII – Dyskusja o zaletach książek w formie przewodników turystycznych – 7 os. 

• 26 VIII – Maria Panna Nilu Sholastique Mukasonga – 4 os. 

• 15 X – Udział w spotkaniu autorskim z Jakubem Małeckim – 3 os.  

• 25 XI – Nie ma Mariusza Szczygła – 4 os. 

• 30XII – Wysłuchanie przemowy noblowskiej Olgi Tokarczuk – 4 os. 

Dziecięcy Dyskusyjny Klub Książki „Lekturynki” przy ZSM nr 1 

• 25 I – tworzenie gry planszowej Wśród bohaterów baśni H.CH. Andersena i braci Grimm – 

 23 os. 

• 31 I – Lekturynkowa gra planszowa Wśród bohaterów baśni H.CH. Andersena i braci Grimm – 

testowanie - 20 os., 

• 8 II – Spotkanie czytelnicze z cyklu Książka inna niż wszystkie – 22 os., 

• 1 III – Spotkanie z teatrem, czyli zajęcia w HDKu z panią instruktor teatru, zabawa pacynkami  

i teatr cieni – 20 os., 

• 25 III – Książka inna niż wszystkie , zajęcia otwarte dla przedszkolaków i rodziców (Dzień 

otwarty SP nr 1) – 23 os., 

• 4 IV – spotkanie czytelnicze z cyklu Książka inna niż wszystkie – 20 os., 

• 10 V – spotkanie z Lekturynkowym światem; prezentacja książki-kroniki działalności DKK 

Lekturynki, zapoznanie obecnych klubowiczów z 11-letnią historią działalności Klubu– 22 os., 

• 21 V – udział Lekturynek w spotkaniu autorskim z Kazimierzem Szymeczko – 42 os., 

• 24 V – udział Lekturynek w VIII Maratonie Głośnego Czytania Zwierz się nam … – 44 os., 

• 24 V – Spotkanie dwóch pokoleń – Kodowanie z seniorami z wykorzystaniem tabletów i gier 

Scottie Go! – współpraca z Urzędem Komunikacji Elektronicznej delegatura w Lublinie -15 

Lekturynek + 15 seniorów. 

• 7 VI – Quest - Hrubieszów miastem wielu kultur – 23 os. 

• 7 IX – Udział Lekturynek w Narodowym Czytaniu – 6 os. 

• 24 IX – Udział Lekturynek w spotkaniu autorskim z Arturem Jasińskim; partnerstwo z Biblioteką 

Pedagogiczną Filia w Hrubieszowie – 20 os. 

• 5 X – udział w Nocy Bibliotek – 23 os. 

• 7-8 X – działalność DDKK Lekturynki w ramach europejskiego tygodnia świadomości dysleksji – 

24 os. 

• 24 X – Lekturynki - kolegom w ramach akcji Książka inna niż wszystkie – 12 os. 
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• 21 XI- Lekturynki - kolegom w ramach akcji Książka inna niż wszystkie - Spotkanie z książką 

Cztery pory roku – jesień – 16 os. 

• 5 XII – Przygotowujemy się do wystawienia jasełek dla całej społeczności szkolnej – 16 os. 

 

SENIORZY: 

• 8 I – spotkanie z grupą seniorów klubu Złotego Wieku z HDK – podsumowanie 2018 r.– 23 os., 

• 15 I – spotkanie z grupą seniorów Klubu Złotego Wieku z HDK – 38 os., 

• 22 I – spotkanie z grupą seniorów Klubu Złotego Wieku z HDK – 30 os., 

• 29 I – spotkanie z grupą seniorów Klubu Złotego Wieku z HDK – 29 os., 

• 9 II – Alina czy Balladyna spektakl teatralny i spotkanie z Seniorami UTW z Tomaszowa 

Lubelskiego – 135 os., 

• 12 II – Walentynki. Spotkanie z grupą seniorów Klubu Złotego Wieku z HDK – 38 os., 

• 19 II – ćwiczenie pamięci. Spotkanie z grupą seniorów Klubu Złotego Wieku z HDK – 30 os., 

• 26 II – spotkanie z grupą seniorów Klubu Złotego Wieku z HDK – 38 os., 

• 5 III – bal karnawałowy. Spotkanie z grupą seniorów Klubu Złotego Wieku z HDK – 85 os., 

• 12 III – spotkanie z grupą seniorów Klubu Złotego Wieku z HDK – 30 os., 

• 26 III – Święto poezji. Spotkanie z grupą seniorów klubu Złotego Wieku z HDK – 32 os. 

• 11 VI – spotkanie z grupą seniorów Klubu Złotego Wieku z HDK, gość specjalny Danuta Bzdyra 

– motywująca rozmowa rozwojowa, przykład życiorysu gdzie po zamknięciu jednych drzwi 

otwierają się następne – 34 os., 

• 25 VI – wyjazd z grupą seniorów Klubu Złotego Wieku z HDK oraz z seniorami spotykającymi 

się na Filiach nr 1 i 4 MBP do Masłomęcza, spotkanie edukacyjne, wręczenie dyplomów 

integracja wszystkich grup – 36 os. 

• 2 VII – Spotkanie z grupą seniorów Klubu Złotego Wieku z HDK – 20 os. 

• 9 VII - Spotkanie z grupą seniorów Klubu Złotego Wieku z HDK – 28 os. 

• 16 VII – Spotkanie z grupą seniorów Klubu Złotego Wieku z HDK – 24 os. 

• 3 IX – Spotkanie z grupą seniorów Klubu Złotego Wieku z HDK – 26 os. 

• 10 IX – Spotkanie z grupą seniorów Klubu Złotego Wieku z HDK – 20 os. 

• 15 X – Spotkanie z grupą seniorów Klubu Złotego Wieku z HDK – 23 os. 

• 22 X – Spotkanie z grupą seniorów Klubu Złotego Wieku z HDK – 28 os. 

• 26 XI – Spotkanie z grupą seniorów Klubu Złotego Wieku z HDK – 30 os. 

 

      Cykl zajęć dla seniorów Radość uczenia się przez całe życie wg. metody Marii Montessori: 

• 26 III – temat: Tęcza. Spotkanie 1 z grupą seniorów klubu Złotego Wieku z HDK – 13 os., 

• 9 IV – temat: Drzwi. Spotkanie 2 z grupą seniorów Klubu Złotego Wieku z HDK – 12 os., 

• 11 IV - temat: Tęcza. Spotkanie 1 z grupą seniorów na Filii nr 4 – 19 os. (gr I i II), 

• 25 IV – temat: Drzwi. Spotkanie 2 z grupą seniorów na Filii nr 4 – 12 os. gr I, 

• 25 IV - temat: Drzwi. Spotkanie 2 z grupą seniorów na Filii nr 4 – 6 os. gr II., 

• 30 IV – temat: Czas. Spotkanie 3 z grupą seniorów Klubu Złotego Wieku z HDK – 11 os., 

• 7 V – temat: Muzyka mojego życia. Spotkanie 4 z grupą seniorów Klubu Złotego Wieku  

z HDK – 13 os., 

• 9 V- temat: Czas. Spotkanie 3 z grupą seniorów na Filii nr 4 – 13 os. gr I, 

• 9 V – temat: Czas. Spotkanie 3 z grupą seniorów na Filii nr 4 – 6 os. gr II, 

• 10 V – temat: Tęcza. Spotkanie 1 z grupą seniorów na Filii nr 1 – 7 os., 

• 16 V – temat: Muzyka mojego życia. Spotkanie 4 z grupą seniorów na Filii nr 4 – 13 os. gr 

I i II,  

• 17 V – temat: Drzwi. Spotkanie 2 z grupą seniorów na Filii nr 1 – 6 os., 
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• 4 VI – temat: Życie – spacer po lesie. Spotkanie 5 z grupą seniorów Klubu Złotego Wieku  

z HDK – 9 os., 

• 6 VI - temat: Życie – spacer po lesie. Spotkanie 5 z grupą seniorów na Filii nr 4 – 15 os. Gr 

 I i II. 

 

MŁODZIEŻ: 

• Radni Młodzieżowej Rady Miejskiej, w ramach koordynacji pracy MRM przez Jolantę Janiec: 

• 10 X – I sesja MRM, spotkanie z radnymi – 14 os. 

• 17 X – Warsztaty Budowanie zespołu i współpraca w grupie – 12 os. 

• 08 XI – udział radnych MRM w konferencji „Miastach dla młodych”. Młodzież uczestniczyła 

w panelach tematycznych dotyczących wyzwań, oczekiwań i potrzeb młodych ludzi względem 

miejsc, w których żyją, dobrych praktyk z zakresu poprawy jakości życia młodych i angażowania 

ich do współdecydowania o przestrzeni miejskiej. Europolis to jedno z największych w Polsce 

cyklicznych spotkań na temat rozwoju miast, którego inicjatorami są Fundacja Schumana i 

Miasto Stołeczne Warszawa. Radni MRM, na zaproszenie Radnej Miasta Stołecznego 

Warszawy Wiceprzewodniczącej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Agnieszki Borowskiej, 

którą wspierała Agnieszka Wyrwał – Wiceprzewodnicząca Komisji Kultury i Promocji Miasta, 

mogli poznać miejsce i kuluary działalności Rady m.st. Warszawy. Spotkanie odbyło się w 

Pałacu Kultury i Nauki, gdzie na 20- tym piętrze mieszczą się sale obrad Rady, komisji i miejsca 

spotkań – 11 os. 

• 19 XI – spotkanie, rozmowa nt. Statutu MRM – 12 os. 

• 10 XII – spotkanie, omówienie projektu PoMOC i marzenia! Równać Szanse – 7 os. 

• 12-13 XII – udział w konferencji podsumowującej projekt pn. Rewitalizacja Śródmieścia 

Hrubieszowa szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno – 

gospodarcze miasta – 7 os. 

 

FILIA NR 1 

− Klub Zielony Motek (robótki ręczne) – 10 I (6 os.), 24 I (5 os.), 31 I (5 os.), 7 II (6 os), 28 II (4 

os.), 7 III (5 os.), 14 III (5 os.), 28 III (4 os.), 4 IV (5 os.), 9 V (5 os.), 16 V (4 os.), 6 VI (6 os.),  

13 VI (6 os.),20 VI (5 os.), 12 IX (4 os.), 19 IX (5 os.), 3 X (5 os.), 18 X (4 os.), 7 XI (4 os.),  

− Dyskusyjny Klub Książki – 23 I - 4 os. 

FILIA NR 3 
Dyskusyjny Klub Książki 

• 26 I – Powstanie styczniowe w literaturze – 3 os. 

• 6 III – Rok 2018 rokiem praw kobiet – 3 os. 

• 26 VI – książki na wakacje – rozmowa o ciekawych książkach na wakacje- 4 os. 

 
FILIA NR 4 
Dyskusyjny Klub Dobrej Książki, Koło Przyjaciół Biblioteki 

• 22 I – Święta i tradycje karnawału, 11 os. 

• 11 II – Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej w Hrubieszowie – prezentacja K. Sucheckiej 

oraz Moje pasje – pokaz prac kobiet z KPB, 22 os. 

• 12 III – Światowy Dzień Poezji – prezentacja twórczości Małgorzaty Skowron oraz test 

terapeutyczny Izabeli Kaniewskiej – Dzień dobry jestem kobietą, 25 os. 

• 7 X – ozdoby metodą dekupade – 21 os. 
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5. Wystawy i wystawki 

MBP 

• styczeń 2019 – Profesorze Filutku w 100. Rocznicę urodzin Zbigniewa Lengrena, 

• 30 IV – 30 V - Oni tworzyli potęgę hrubieszowskiej lekkoatletyki w latach 1975-1980 – 

wystawa na deptaku miejskim przygotowana ze zbiorów fot. Mirosława Dąbrowskiego, 

• 14 VI – 25 VII - Utracone. Przedwojenne małe ojczyzny – wystawa fotograficzna w holu HDK 

przygotowana przez Ośrodek KARTA z materiałów archiwów społecznych z Polski, 

• Od 31VIII – Trener – i wszystko jasne! – wystawa fotograficzna poświęcona Andrzejowi 

Kulczyńskiemu (HOSiR). 

• 1 X – 31 XII – wystawa fotografii biorących udział w Konkursie na najładniejszą kostiumową 

aranżację nawiązującą do epoki XIX wieku; 

• 18 XII – 24 I 2020 – Czy znasz te zdjęcia? – wystawa fotografii z CATL w holu biblioteki; 

 

FILIA NR 1 

• Doceniam, nie oceniam – całoroczna wystawa poświęcona przeciwstawieniu się mowie 

nienawiści,  

• Wystawa pokonkursowa Kocie drzewo; I-VI, 

• Wystawa konkursowa i pokonkursowa na najładniejszą kostiumową aranżację 

nawiązującą do epoki XIX w.; IX-XII, 

• Wystawa pokonkursowa Kocie przyjaciele; XII, 

 

FILIA NR 3 

• Joanna Papuzińska - 80. rocz. ur., I 

• Kornel Makuszński – 135 rocz. ur., I 

• Dzień Bezpiecznego Internetu., 8 II 

• Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 1 III 

• Z książką na wakacje. Prezentacja książek o tematyce wakacyjnej i podróżniczej, 28 VI 

• Wystawka książek o Mikołaju, prezentach, zimie i zwyczajach świątecznych, 3 XII 

 

FILIA NR 4 

• Polskie Traktaty Pokojowe – z okazji Światowego Dnia Pokoju, I 

• W rocznicę wyzwolenia Warszawy, I 

• Internet jako nowe dobro wspólne, I - III 

• Twórczość Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, III 

• Światowy dzień Poezji twórczość Małgorzaty Skowron, III 

• Maria Montessori, IV 

• Międzynarodowy Dzień Książki Dziecięcej, IV 

• Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, IV 

• W świątecznej atmosferze książki, IV 

• Światowy Dzień Kosmosu, 

• Ekologiczna zabawka – wystawa prac PZPSW w Hrubieszowie, VI 

• Roman Pisarski oraz wybrane utwory o psach, IX 

• 80 rocznica wybuchu II wojny światowej, IX 

• Wystawa prac malarskich Stefanii Wójcik z Janowa Lubelskiego, IX-X 

• Polskie powstania narodowe, X 
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• Olga Tokarczuk – laureatka Nagrody Nobla, XI 

• Dzień Pluszowego Misia, XI 

• Wigilijne opowieści dla dorosłych i dla dzieci, XII 

 

6. Lekcje biblioteczne, zajęcia biblioterapeutyczne i wycieczki do biblioteki  

MBP 

• 30 I – Czytanie jest super; 5 – latki, MP nr 5 – 17 os., 

• 30 I – Czytanie jest super; 6 – latki, MP nr 5 – 15 os., 

• 4 II – Podróż po świecie zwierząt; 5 – latki MP nr 5 – 21 os., 

• 25 IV– Dlaczego warto czytać ? – SP nr 1 kl. II b – 20 os., 

• 10 V– wycieczka, SP nr 3 w Hrubieszowie – 25 os. 

• 30 VII – Hece w bibliotece – wakacyjne zabawy część 1. – 13 os. 

• 6 VIII – Hece w bibliotece część 2 – 10 os. 

• 20 VIII – Hece w bibliotece część 3 – 10 os. 

• 27 VIII – Hece w bibliotece część 4 – 7 os.   

• Uczestnicy letnich spotkań w Bibliotece brali udział w zajęciach plastycznych z wykorzystaniem 

różnych technik. Wytężali umysły przy rozwiązywaniu zagadek, krzyżówek oraz rebusów. Był 

również czas zabawy na wolnym powietrzu. Dzieci uczestniczące w wakacyjnych zajęciach 

miały okazję twórczo spędzić wolny czas, poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności plastyczne, a 

przy tym dobrze się bawić. 

• 17 IX – Kreatywne wtorki w bibliotece – zajęcia 1. Dzieci wykonały kartkę okolicznościową 

metodą scrapbooking i zakładki do książek. – 5 os. 

• 24 IX – Mała książka – wielki człowiek – zajęcia zachęcające do udziału w akcji – SP nr 3 kl.0 – 

22 os. 

• 24 IX – Kreatywne wtorki w bibliotece – zajęcia 2. Dziewczynki wykonały jesienne drzewko z 

liści, witraż z płaskiej bibuły, oraz pracę plastyczną palcem malowaną. – 4 os. 

• 25 IX – Mała książka – wielki człowiek – zajęcia zachęcające do udziału w akcji – SP nr 2 kl.0 – 

14 os. 

• 1 X – Kreatywne wtorki w bibliotece – zajęcia 3. Decoupage dla najmłodszych – 6 os. 

• 2 X– Kliknij, sprawdź, zrozum – warsztaty przeprowadzone w Zespole Szkół nr 1 – 40 os. 

• 7 X – Warsztaty decoupage dla dorosłych czytelników Filii nr 4 – 15 os. 

• 8 X – Kreatywne wtorki w bibliotece – zajęcia 4 – Wyklejanka zwierzaków z liści, 

zaprojektowanie sukienki metodą scrapbooking – 6 os. 

• 22 X – Kreatywne wtorki w bibliotece –zajęcia 5- Tworzenie kwiatów z foamiranu – 5 os. 

• 23 X – wizyta dzieci z Przedszkola „Fantazja” – 28 os. 

• 29 X – Kreatywne wtorki w bibliotece - zajęcia 6 – Ręczne wytworzenie mydełek lawendowych 

i kwiatów z foamiranu na gorąco – 6 os. 

• 5 XI – wizyta dzieci z Przedszkola w Husynnym – 13 os. 

• 5 XI – Kreatywne wtorki w bibliotece – zajęcia 7 – Decoupage na drewnie oraz liść monsera z 

masy papierowej – 4 os. 

• 19 XI - Kreatywne wtorki w bibliotece – zajęcia 8 – Ozdoby z arterecyklingu – 4 os. 

• 26 XI - Kreatywne wtorki w bibliotece – zajęcia 9 – Wykonanie wianka bożonarodzeniowego 

na bazie z sizalu – 5 os. 

• 3 XII- Kreatywne wtorki w bibliotece – zajęcia 10 – Wiklina papierowa oraz wykonanie torby 

papierowej z efektem 3 D – 6 os. 

• 4 XII– wycieczka uczniów z Zespołu Szkół nr 1 – 25 os.    
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• 10 XII - Kreatywne wtorki w bibliotece – zajęcia 11 – Ozdoby bożonarodzeniowe: choinka z 

bibuły i torebka z motywem renifera. 

• 12 XII – wizyta dzieci 5,6 letnich z Przedszkola nr 1 przy ul. Gródeckiej – 17 os. 

 

Spotkania z przedszkolakami w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom:  

• 8 I – Co wolno a czego nie? Czyli bycie grzecznym nie jest łatwe; 4 – latki, MP nr 2 – 22 os., 

• 8 I – Wiewiórki, które nie chciały się dzielić; 3 – latki, MP nr 2 – 20 os., 

• 14 I – Drużyna Pani Miłki, czyli o wytrwałości; 6 – latki, MP nr 2 – 20 os., 

• 14 I – Przygody kropli wody; 5 – latki, MP nr 2 – 19 os., 

• 15 I – Prawdziwi przyjaciele; 4 – latki, MP nr 2 – 24 os., 

• 15 I – Rusza mi się ząb, ale nie chcę być szczerbata; 3 – latki, MP nr 2 – 21 os., 

• 28 I – drużyna Pani Miłki – Przerwa czyli o odwadze; Mecz czyli o uczciwości; 6 – latki, MP nr 2 

– 22 os., 

• 28 I – Wszystko zniszczone, czyli o tym jak Kruk uczył się pomagać; 5 – latki, MP nr 2 – 21 os., 

• 29 I – Mój przyjaciel Malmi; 4 – latki, MP nr 2 – 17 os., 

• 29 I – Elmer; 3 – latki, MP nr 2 – 21 os., 

• 4 II – Pan od angielskiego; 6 – latki, MP nr 2– 19 os., 

• 4 II – Jak dobrze być żabką; 4 – latki, MP nr 2– 17 os., 

• 5 II – O żółwiu, który chciał spać; 3 – latki, MP nr 2– 19 os., 

• 5 II – O księżniczce, która bez przerwy ziewała; 4 – latki, MP nr 2– 23 os., 

• 26 II – Pamelo rośnie; 3 – latki, MP nr 2 – 17 os., 

• 26 II – Wielka przygoda jeżyka; 4 – latki, MP nr 2 – 20 os., 

• 4 III – Łazik na Księżycu. Wszechświat, Kosmos, Gwiazdy migoczą i inne pytania na temat 

kosmosu; 6 – latki, MP nr 2 – 22 os., 

• 4 III – Poczet psujów polskich; 5 – latki, MP nr 2 – 19 os., 

• 5 III – Tupcio Chrubcio. Kapryśna myszka; 3 – latki, MP nr 2 – 21 os., 

• 5 III – Hinkul na bezkociej wyspie; 4 – latki, MP nr 2 – 21 os., 

• 12 III – Niedźwiedź łowca motyli; 3 – latki, MP nr 2– 12 os., 

• 12 III – Basia i biblioteka; 4 – latki, MP nr 2 – 17 os., 

• 18 III – Zwierzaki Wajraka- rozmowy o zwierzętach leśnych; 6 – latki, MP nr 2 – 21 os., 

• 18 III – Poczet psujów polskich cd.; 5 – latki, MP nr 2 – 19 os., 

• 25 III – Awantura w Lesie, czyli o tym, że najsilniejszy nie zawsze ma rację; 6 – latki, MP nr 2 – 

19 os., 

• 25 III – Nic nie szkodzi, czyli to się może zdarzyć każdemu; 5 – latki, MP nr 2 – 21 os., 

• 26 III – Czy wie kto jak wygląda sto? 3 – latki, MP nr 2 – 18 os., 

• 26 III – Ponury dzień Kłapouchego; 4 – latki, MP nr 2 – 21 os., 

• 1 IV– Dzikie Łabędzie; 6 – latki, MP nr 2 – 18 os. 

• 1 IV – Latający kufer; 5 – latki, MP nr 2 – 19 os., 

• 29 IV – Zdziwionki; 6 – latki, MP nr 2 – 20 os. 

• 29 IV – Edzio. Przyjęcie w blasku księżyca; 5 – latki, MP nr 2 – 20 os., 

• 30 IV – Mysz, która chciała być kotem; 3 – latki, MP nr 2 – 14 os., 

• 30 IV – Tupcio Chrubcio – Nie dam sobie dokuczać; 4 – latki, MP nr 2 – 19 os., 

• 6 V – Magiczne słowo „Przepraszam”; 6 – latki, MP nr 2 – 20 os., 

• 6 V – Nowe przygody skarpetek (jeszcze bardziej niesamowite); 5 – latki, MP nr 2 – 24 os., 

• 6 V – Magiczne słowo „Przepraszam”; 6 – latki, MP nr 2 – 20 os., 

• 7 V – Kukuryk; 4 – latki, MP nr 2 – 23 os., 
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• 7 V – To, co najbardziej lubię … gdy idę spać; 3 – latki, MP nr 2 – 19 os., 

• 13 V – Legendy polskie: O Lechu, Czechu i Rusie, O Popielu; 6 – latki, MP nr 2 – 21 os., 

• 13 V – pięciu nieudanych; 5 – latki, MP nr 2 – 17 os., 

• 14 V – Pan Miś jest głodny; 3 – latki, MP nr 2 – 21 os., 

• 14 V – Franklin i wróżka zębuszka; 4 – latki, MP nr 2 – 23 os., 

• 22 V – A królik słuchał; 3 – latki, MP nr 2 – 20 os., 

• 22 V – Wszyscy jesteśmy wyjątkowi; 4 – latki, MP nr 2 – 19 os., 

• 10 VI – Po co na świecie są brzydkie słowa; 6 – latki, MP nr 2 – 18 os., 

• 10 VI – Tata i ja; 5 – latki, MP nr 2 – 20 os. 

• 1 X - Bajka o ślimaku Kacperku; - 5 latki, Miejskie Przedszkole nr 2 w Hrubieszowie – 18 osób. 

• 1 X – Wyścigi; - 6 latki, Miejskie Przedszkole nr 2 w Hrubieszowie – 18 osób. Zachęcanie do 

udziału w akcji „Mała Książka – Wielki człowiek.” 

• 7 X – Tygryski; - 3 latki, Miejskie Przedszkole nr 2 w Hrubieszowie – 20 osób 

• 7 X- Nietoperz; - 4 latki, Miejskie Przedszkole nr 2 w Hrubieszowie – 22 osoby. Zachęcanie do 

udziału w akcji „Mała książka – Wielki człowiek” 

• 8 X – Wesołe przypadki kociej gromadki; -5 latki, Miejskie Przedszkole nr 2 w Hrubieszowie – 

20 osób 

• 8 X – O wilku, który nie lubił czytać; - 6 latki, Miejskie Przedszkole nr 2 w Hrubieszowie – 16 

osób 

• 21 X – Coraz więcej marchewek (czym jest przyjaźń); - 4 latki, Miejskie Przedszkole nr 2 w 

Hrubieszowie – 18 osób 

• 4 XI – Za dużo marchewek (rozmowa o dzieleniu się); - 3 latki, Miejskie Przedszkole nr 2 w 

Hrubieszowie – 15 osób 

• 4 XI– Wyścig po złotego żołędzia (rozmowa o przyjaźni); - 4 latki, Miejskie Przedszkole nr 2 w 

Hrubieszowie – 12 osób 

• 5 XI – Wesołe przypadki kociej gromadki (c.d.); - 5 latki, Miejskie Przedszkole nr 2 w 

Hrubieszowie – 21 osób 

• 5 XI– O wilku, który bał się własnego cienia; - 6 latki, Miejskie Przedszkole nr 2 w Hrubieszowie 

– 15 osób 

• 12 XI – O wilku, który chciał zmienić kolor; - 5 latki, Miejskie Przedszkole nr 2 w Hrubieszowie 

– 20 osób 

• 12 XI – O wilku, który chciał zmienić kolor; - 6 latki, Miejskie Przedszkole nr 2 w Hrubieszowie 

– 16 osób 

• 25 XI – Koala, który się trzymał; - 3 latki, Miejskie Przedszkole nr 2 w Hrubieszowie – 14 osób – 

Spotkanie z misiem Zdzisiem na Dzień Pluszowego Misia 

• 25 XI – Miś Remiś i nocne strachy; - 4 latki, Miejskie Przedszkole nr 2 w Hrubieszowie – 16 osób 

– Spotkanie z misiem Zdzisiem na Dzień Pluszowego Misia 

• 26 XI – O wilku, który się przechwalał; - 5 latki (18 osób), 6 latki (14 osób), Miejskie Przedszkole 

nr 2 w Hrubieszowie 

• 09 XII – Nie chcę być mały – 3 latki, Miejskie Przedszkole nr 2 w Hrubieszowie – 18 osób 

• 09 XII – Elmer i potwór – 4 latki, Miejskie Przedszkole nr 2 w Hrubieszowie – 14 osób 

• 16 XII – SzymPansik ma zły humor – 3 latki, Miejskie Przedszkole nr 2 w Hrubieszowie – 15 osób 

• 16 XII – Elmer i śnieg; Elmer i powódź; - 4 latki, Miejskie Przedszkole nr 2 w Hrubieszowie – 17 

osób 

• 17 XII– O wilku, który obchodził urodziny; - 5 latki, Miejskie Przedszkole nr 2 w Hrubieszowie – 

17 osób 
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FILIA NR 1 

• 8 I - wycieczka uczniów kl. V SOSW, 

• 11 I – lekcja biblioteczna Wesoła Biblioteka dla uczniów SOSW, 

• 1 II – wycieczka 3–latków z MP nr 1, 

• 5 IV – wycieczka 4-latków z MP nr 5, 18 os, 

• 14 VI – Mali czytelnicy – lekcja biblioteczna dla 3-latków z MP nr 1, 16 os. 

• 13 IX – wycieczka kl. III SP nr 1, 20 os,  

• 16 IX – wycieczka kl. II a SP nr 1, 23 os, 

Spotkania z przedszkolakami w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom: 

• 11 I – Co robią dinozaury E. Dziubak - grupa 4-latków (19 os.),  

• 11 I - Baśń o świętym spokoju Z. Stanecka - grupa 6-latków (15 os.), 

• 21 III – książeczki z serii Moja bajeczka – grupa 3-latków (18 os.), 

• 15 IV – grupa 3-latków (14 os.), 

• 9 V – grupa 3-latków (12 os.) 

• 5 IX - grupa 3-latków (13 os.) 

• 19 IX - grupa 3-latków (13 os.) 

• X - grupa 3,4,5-latków Mały Miś w świecie wielkiej literatury (57 os.) 

 

FILI NR 3 

 

• 7 III – O przyjaźni i innych uczuciach – Pajączek kędziorek, D. Amft – Na zawsze przyjaciele, 

maluchy MP nr 3, 25 os., 

• 8 III – O książkach oraz przyjaźni i innych uczuciach – Pajączek kędziorek, D. Amft – Na 

zawsze przyjaciele, Pomelo rośnie, starszaki MP nr 3 – 23 os. 

• 5 IV – Jeszcze nie przeprowadzka a już się dzieje - zajęcia dla dzieci z MP nr 3. Prezentacja 

książek i opowieści o niesamowitym tygrysie pt. Być jak tygrys, opowiadania z humorem w 

książce Ciekawe co będzie jutro? Renaty Piątkowskiej oraz uwielbianej prze dzieci 

bohaterki Kici Koci pt. Kicia Kocia na traktorze. Pomoc dzieci przy pakowaniu książek przed 

przeprowadzką do nowego lokalu biblioteki – 17 os., 

• 6 V – Deszczowe opowieści z Franklinem i Elmerem – zajęcia dla dzieci z MP nr 3 – 20 os. 

• 11 IX – O morskich skarbach i mieszkańcach podwodnych krain - zajęcia dla dzieci z MP nr 

3 – 20 os. 

• 19 IX – Promocja akcji czytelniczej Książka na start - zajęcia dla dzieci z MP nr 3 – 50 os. 

• 26 IX – Zajęcia dla dzieci z MP nr 3 Naciśnij mnie oraz Zwierzątka i zwierzęta – 20 os. 

• 18 X – Zajęcia dla dzieci z MP nr 3 Pomelo nowym przyjacielem dzieci – 18 os. 

• 28 X – Zajęcia dla dzieci z MP nr 3 Jak to na stacji – 20 os. 

• 14 XI – Misie z Przedszkola nr 3 z wizytą w bibliotece – 16 os. 

• 3 XII – Photon poszedł do przedszkola. Zajęcia z programowania dla dzieci z MP nr 3 – 20 

os. 

• 5 XII – – Misie z Przedszkola nr 3 z wizytą w bibliotece z okazji dnia misia – 18 os. 

• 19 XII – Dzieci z Przedszkola nr 3 listy piszą do Mikołaja mikołajowa opowieść o Zuzi – 16 

os. 

• 20 XII – Biblioteka pachnąca piernikiem warsztaty dla chętnych dzieci – 15 os. 

 

Kodowanie z Photonem: 
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• Cykl 4 środowych zajęć dla dzieci z interaktywnym robotem edukacyjnym – podstawy 

kodowania i programowania – 12 os. 

 

 

FILIA NR 4 

 

• 4 II, 5 II, 6 II, 7 II, 8 II – kodowanie w bibliotece: Jestem robocikiem. Kodowanie Photon - 3 
os. x 5 dni 

• 18 IX - Promocja akcji czytelniczej Książka na start – MP nr 3 w 3 grupach wiekowych, ok 
50 os. 

• 24 IX - Promocja akcji czytelniczej Książka na start podczas imprezy Baw się razem z Pippi, 
ok 30 os., 

• 19 XI – Dzień Pluszowego Misia – MP nr 3 w 2 grupach wiekowych - 39 os. 

• 20 XI – Dzień Pluszowego Misia – SP nr 2 kl Ib - 20 os. 

• 20 XI – Dzień Pluszowego Misia – SP nr 2 kl Ia - 25 os. 

• 27 XI – Dzień Pluszowego Misia – MP nr 3 - 18 os. 

• 27 XI – Mam prawo do … Konwencja Praw Dziecka – MP nr 3 - 18 os. 
 

 

 

7. Inne działania  

 

MBP 

• 13 I - uczestnictwo w hrubieszowskim Sztabie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Udział w Finale, odpowiedzialność za liczenie pieniędzy zebranych przez wolontariuszy – 1 

os., Jolanta Janiec 

• 14 II – Walentynki. Czekoladowe serca z sentencją, 

• 8 III – Dzień Kobiet - zakładki do książek, 

• 6 VI – wizyta studyjna – zapoznanie z pracą biblioteki i zwiedzanie miasta – bibliotekarze z 

powiatu świdnickiego – 53 os., 

• przygotowanie graficznego sprawozdania opisowego za rok 2018 

• 12 – 31 VII – porządkowanie dokumentacji archiwalnej, przygotowanie brakowania, 

nadawanie nowych symboli dokumentacji 

• 17 – 18 VII – porządkowanie księgozbioru w domu prof. Zina – 2 os. (K.Suchecka, H.Kurek) 

• 25 VII – pakowanie i odsyłka wystawy „Utracone” do Sępólna Krajeńskiego 

• 25 – 26. VII– kiermasz książek 

• 17 X – wysyłka książek gromadzonych dla biblioteki na Ukrainie 

• 17-18 X – przygotowanie upomnień  

• 5 XI – przygotowanie miejsca w czytelni na książki należące do Fundacji Kultury i Przyjaźni 

Polsko-Francuskiej 

• 8 XI – prezentacja literatury z zasobów MBP z działu pedagogiki specjalnej oraz dla dzieci, 

podczas 50-lecia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

• 2 XII – wybranie książek historycznych z książek przeznaczonych na kiermasz na potrzeby 

przygotowania paczki w akcji Szlachetnej Paczka. 
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FILIA NR 1 

• Ferie pod Zielonym Kotem – tygodniowy cykl zajęć dla dzieci 11 II – 15 II - ogółem ok. 14 os. 

dziennie (razem 70 os.); 

• uczestnictwo w akcji „Mała książka, wielki człowiek”; 

• Mądrzy rodzice po warsztatach – projekt myślę pozytywnie. Spotkania w ramach grup wsparcia 

dla rodziców z pedagogiem Martą Kuczyńską 24 IV (5 os.), 29 V (5 os.), 25 VI (6 os.),25 IX (4 os), 

30 X (5 os.), 27 XI (8 os.); 

• warsztaty mydlarskie dla seniorek prowadzone przez mydlarza – amatora Jana 

Dobrowolskiego (4 os.) 

• 6 XII – Mikołajki w bibliotece – zielone słodkości dla czytelników. 

• 2-31 XII zbiórka darów w ramach akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. 

 

FILIA NR 3 

• Ferie w Bibliotece –11 II – 15 II – zajęcia edukacyjne, plastyczne, zabawy - ogółem 26 os., 

• Uczestnictwo w akcji Mała książka, wielki człowiek, 

• Rozstrzygnięcie Międzyprzedszkolnego Konkursu Literackiego dla dzieci i rodziców RYMUJ PO 

POLSKU, organizowanego we współpracy z MP nr 3 – 17 I, 10 os., 

• 30 V - Dzień Dziecka na Stacji Biblioteka – podczas uroczystego otwarcia biblioteki pod nowym 

adresem. Spotkanie dla dzieci z MP nr 3 oraz okolicznych małych mieszkańców wokół 

kolejarskich opowieści Leszka Mormona pracownika dawnej kolei wąskotorowej a obecnie 

kierownika pociągu PKP Intercity. Na zewnątrz budynku odbywały się zabawy w basenie  

z piłkami, malowanie farbami widoku z okna pociągu, malowanie buziek, układanie drewnianej 

kolejki oraz klocków lego. Uczestnicy zabaw otrzymali w prezencie słodycze, balony i zakładki 

biblioteczne;ok. 80 os. 

• Wakacje na Stacji Biblioteka – 22VII – 26VII – zajęcia edukacyjne, plastyczne, zabawy, gra 

terenowa i in. - ogółem 59 os., 

 

 
FILIA NR 4 

• 12 II – 21 II - Ferie w Bibliotece - zajęcia edukacyjne, rozrywkowe, rozgrywki sportowe – średnio 

14 os. dziennie, 

• Wiem, co podpisuję – spotkanie edukacyjne z przedstawicielami Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej z Lublina, 2 IV (22 os.), 

• warsztaty dla seniorów metodą M. Montessori, 11 IV, 24 IV, 9 V, 16 V, 6 VI, (ogółem 77 os), 

• 11 VI - impreza integracyjna Jedziemy na wakacje oraz zakończenie warsztatów dla seniorów, 

ok. 80 os., 

• 24 IX - impreza dla dzieci Baw się razem z Pippi, ok. 30 os., 

• gry stolikowe, zabawki, plac zabaw, siłownia, stół do tenisa stołowego dostępne codziennie w 

godzinach pracy biblioteki. 

 

MBP w liczbach: 

• Pracownicy biblioteki organizowali/współorganizowali, prowadzili: 

• 7 wydarzeń/szkoleń/warsztatów, w których uczestniczyło 321 uczestników, w tym 4 to 

wydarzenia regionalne/ogólnopolskie; 

• Kadra biblioteki uczestniczyła w 12 szkoleniach/warsztatach – 18 os./96 godz.; 

• Zorganizowała 6 wydarzeń, w których wzięło udział 471 os.; 
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• Spotkania autorskie/promocje książek/ spotkania grup użytkowników – 102 spotkania/ 2 403 

os.; 

• Wystawy: 34 wystawy i wystawki; 

• Lekcje biblioteczne i wycieczki – 65 spotkań/ 1 051 os.; 

• Czytanie w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom – 77 spotkań/ 1 463 os.; 

• Strona internetowa, katalog on-line: 167 815 odsłon, 32 301 unikalnych użytkowników; 

• Strona Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej: 4 333 odsłony, 262 wejścia. 

 

 

 

4. Sport 

Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest jednostką budżetową powołana do wykonywania zadań 

Gminy Miejskiej Hrubieszów w zakresie kultury fizycznej i sportu. 

Podstawową działalnością zgodnie ze statutem jest realizacja usług w zakresie kultury fizycznej  

i sportu, organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych, festynów dla społeczności lokalnej miasta,  

oraz właściwe użytkowanie, konserwacja, remonty i rozbudowa terenów rekreacyjnych i urządzeń. 

 

 

W 2019 roku Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 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. 

 

Oprócz przeprowadzonych remontów i prac utrzymaniowych na obiektach MOSIR Do najistotniejszych 

działań HOSIR w 2019 należało: 

• Przygotowanie lodowiska na Rynku Miejskim w Hrubieszowie: oraz jego codzienna obsługa: 

wypożyczanie łyżew, oczyszczanie lodowiska, sprzątanie przyległego terenu. Od dnia otwarcia 

tj. 6 grudnia 2019 r. do końca roku 2019 z lodowiska skorzystało 4000 osób. 

• Prowadzono w okresie letnim obsługę parku linowego – z trasy parku linowego i ścianki 

wspinaczkowej w 2019 roku łącznie skorzystało 8.500 osób. 
 

 

 

W 2019 r. Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował następujące imprezy sportowe: 

1. Halowy Turniej Piłki Nożnej Seniorów o Puchar Burmistrza Miasta Hrubieszowa – eliminacje 
powiatowe do rozgrywek Zamojskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej – 21.01.2019 r. 

2. Ogólnopolskie Zawody Modeli Szybowców Halowych Klasy F-1N zaliczane do Pucharu Polski – 
26.01.19r. 

3. Turniej Piłki Nożnej Halowej roczników 2008-2009 – 27.01.19 r. 
4. Powiatowe eliminacje turnieju. „Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku” - 5-7.02.19 r. 
5. Otwarte Halowe Mistrzostwa Miasta Hrubieszowa w Lekkiej Atletyce – 15.03.19 r. 
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6. Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 3.03.19 r 
7. VI Cross Konstytucji 3 Maja – 25.05.19 r. 
8. Burmistrz dzieciom „Dzień Dziecka na skateparku” - 1.06.2019 r. 
9. Festyn miejski – 29.06.19 r. 
10. Turniej Piłki Nożnej Oldbojów 30+ - 20.07.19 r. 
11. XIV Międzynarodowy Turniej w Podnoszeniu Ciężarów Euro-Bug – 24.08.19 r. 
12. Młodzieżowy Mityng LOZLA – 31.08.19 r. 
13. Festiwal Sztafet - Sztafetowe Biegi Przełajowe – 15.10.19 r. 
14. Biegamy Razem w Dniu Niepodległości – 10.11.19 r. 
15. Halowy turniej piłki nożnej dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych 19.12.19 r. 

 

Pozostałe imprezy zlecone (przygotowanie obiektów przez HOSiR): 

1. Rejonowe Mistrzostwa Udzielania Pierwszej Pomocy PCK - 15.03.2019 r. 
2. Mistrzostwa 2PR w halowej piłce nożnej – 12-14.03.2019 r. 
3. Powiatowe Igrzyska SZS w czwórboju lekkoatletycznym – 7.05.19 r. 
4. Gimnazjada Szkolnego Związku Sportowego (SZS), Szkolna Drużynowa Liga LA 
5. Turniej Piłki Nożnej „Prywaciarza” - 18.05.19 r. 
6. XIX Raciborski Rajd Rowerowy Środowisk Trzeźwościowych Dookoła Polski im. Jana Pawła –  

3-4.08.19 r. 
7. V Turnieju Służb Mundurowych w Piłce Nożnej im. kpr mgr Wojciecha Kowalczuka – 30.08.19r. 
8. I Bieg Leśmianowski "Listtowie. Siódemka w Hrubieszowie" – 12.10.19 r. 
9. Liga Lekkoatletyczna – Licealiada - 9.05.19 r. 
10. Młodzi dla PCK na 100 lat – 20.05.19 r. 
11. Turniej Finałowy Mistrzostw Województwa Lubelskiego PSP w Halowej Piłce Nożnej -13.12.19r. 
12. XXXII Otwarty Halowy Turniej "Kto lepszy" oraz XX Halowy Mini Turniej "Kto lepszy" – 6-7.12.19 r. 
13. Stworzenie aktywnej ścieżki edukacyjnej dla dzieci na boiskach asfaltowych - 06.2019 r. 
14. Przygotowanie płyty głównej boiska oraz boisk bocznych na mecze piłki nożnej: - dla drużyny 

seniorów – 16 meczów ligowych + 2 mecze pucharowe - od marca do listopada dla drużyn 
młodzieżowych – 28 meczów ligowych oraz 5 turniejów - kwiecień - październik 

15. Udostępnienie obiektów na rajdy i czasówki dla Stowarzyszenia Hrubieszów na Rowerach 
z cyklu Grand Prix i Święto Roweru Miasta Hrubieszowa - jazda z nawrotami – maj – wrzesień. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              RAPORT O STANIE MIASTA HRUBIESZÓW ZA ROK 2019 

197 

Rysunek 84 Podsumowanie wydarzeń sportowych zorganizowanych w Hrubieszowski Ośrodek Sportu 

i Rekreacji w 2019 roku – dokumentacja fotograficzna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Sprawozdanie z działalności Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za 2019 rok 
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5. Turystyka 

W ramach działań mających wzbogacić ofertę turystyczną Miasta, przeprowadzonych w 2019 r., warto 

wymienić dwa działania. Pierwszym jest proces przygotowania Punktu Informacji Turystycznej 

w Hrubieszowie (w ramach Punktu Informacji o Rewitalizacji), kolejnym udostępnienie dla 

zwiedzających „Zinówki” – czyli domu wybitnego architekta Profesora Wiktora Zina (obiekt prywatny). 

 

Punkt Informacji Turystycznej (w ramach Punktu Informacji o Rewitalizacji) 

Pod koniec 2019 r. Miasto wybrało wykonawcę do przeprowadzenia prac remontowych  

w celu utworzenia Punktu Informacji o Rewitalizacji. 

Punkt powstaje w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa, remont i adaptacja lokali 

usługowych położonych w Hrubieszowie przy ul. Rynek „Sutki” 15 i 17 w ramach projektu 

„Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie 

społeczno-gospodarcze miasta”. 

Planowana przebudowa nieruchomości przy ul. Rynek 15 i 17, zakłada stworzenie przestrzeni  

dla Informacji Turystycznej, gdzie turyści będą mogli kupić pamiątki i artystyczne rękodzieło.  

W obiekcie będzie też miejsce na toalety, pomieszczenia socjalne i porządkowe. 

Obiekt powinien być gotowy do oddania do użytku do końca bieżącego roku w jednym z lokali 

znajdujących się „Sutkach” („Sutki” w centrum Hrubieszowa to ostatnie w Polsce murowane kramy 

wzorowane na wschodnich bazarach, z charakterystyczną, wąską uliczką wewnętrzną. Pochodzą  

z początku XIX wieku). 

Rysunek 85 Punkt informacji turystycznej - wizualizacja obiektu 

 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów 

Zakątek Profesora Zina 

W 2019 roku udostępniony dla zwiedzających został budynek, w którym mieści się „Zakątek Profesora 

Zina”, miejsce urodzenia znanego autora programów „Piórkiem i węglem”. W przyszłości będzie  

to miejsce warsztatów ginących zawodów. 

Dom rodzinny prof. Wiktora Zina w 2019 roku został wpisany do Rejestru Zabytków Województwa 

Lubelskiego. Obiekt jest własnością osób prywatnych. W 2020 roku rozpoczęto prace remontowe.  
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Rysunek 86 Dom Profesora Wiktora Zina - dokumentacja fotograficzna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów 

6. Ochrona środowiska 

W 2019 roku Rada Miejska w Hrubieszowie podjęta dwie uchwały w zakresie gospodarowania 

odpadami komunalnymi: 

• Uchwałę nr X/84/2019 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości stawki tej opłaty na terenie miasta Hrubieszowa; 

• Uchwałę nr X/85/2019 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie 

określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych  

i transportu nieczystości ciekłych. 

Przeprowadzone w roku 2019 postępowanie dotyczące wyboru podmiotu, który na obszarze Miasta 

Hrubieszów będzie zajmował się odbiorem i transportem zebranych od mieszkańców odpadów 

komunalnych, wyłoniło wykonawcę usługi, a mianowicie zajmowało  

się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Hrubieszowie. Podmiot ten 

poza wyżej wymienionymi usługami zajmował się w roku 2019 także usługami obejmującymi kwestie 

utrzymania czystości i porządku w Mieście Hrubieszów wraz z unieszkodliwianiem  

i zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz prowadzeniem Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK).  

 

Zgodnie z danymi posiadanymi przez Urząd Miasta Hrubieszów dane dotyczące liczby mieszkańców 

Miasta, objętych systemem gospodarowania przedstawiała się następująco: 

• liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2019 r. wynosiła – 17 290 osób (dane  

z Wydziału Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich); 

• na koniec roku 2019 systemem objętych było 13 641 mieszkańców, w systemie figurowało  

3212 deklaracji; 

− liczba nieruchomości deklarujących segregowanie odpadów – 12 774, 

− liczba nieruchomości niesegregujących odpady: 867. 

 

Wysokość miesięcznych stawek dla jednego mieszkańca prowadzącego segregację do 31 lipca 2019 r. 

kształtowała się następująco: 

• nieruchomości zamieszkałe – 11 zł od osoby;  

• zniżka dla rodzin wielodzietnych – 50 % 

Dla osób niesegregujących, koszt miesięcznej stawki opłaty za wywóz odpadów wynosił: 

• nieruchomości zamieszkałe – 18,50 zł od osoby;  

• Zniżka dla rodzin wielodzietnych – 50 % 
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Ze względu na to, że ilość wpływów do budżetu, pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami 

była niewystarczająca na pokrycie kosztów związanych z odbiorem  

i zagospodarowaniem zebranych odpadów gmina stanęła przed koniecznością podwyższenia stawek 

opłat za odbiór odpadów. Uchwałą nr X/84/2019 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia  

26 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, na terenie miasta przyjęto wyższe stawki za 

odbiór odpadów komunalnych. 

 

Nowe stawki obowiązujące od 1 sierpnia 2019 roku dla osób segregujących kształtowały  

się następująco: 

• nieruchomości zamieszkałe od 1 do 4 osób – 21 zł od osoby;  

• nieruchomości zamieszkałe od 5 do 7 osób – 18 zł od osoby;  

• nieruchomości zamieszkałe od 8 osób i powyżej – 16 zł od osoby. 

Dla osób niesegregujących odpadów nowa stawka kształtowała się następująco: 

• nieruchomości zamieszkałe od 1 do 4 osób – 42 zł od osoby; 

• nieruchomości zamieszkałe od 5 do 7 osób – 36 zł od osoby;  

• nieruchomości zamieszkałe od 8 osób i powyżej – 32 zł od osoby. 

Gmina Miejska Hrubieszów objęła systemem tylko nieruchomości zamieszkałe.  
Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne 
tj.: urzędy, kościoły, szkoły, przedszkola, biblioteki, ośrodki kultury, ośrodek sportu i rekreacji, 
restauracje, sklepy, zakłady produkcyjne, zakłady usługowe, Rodzinne Ogródki Działkowe i inne, 
zobowiązani są do podpisania umowy z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej 
i wyposażenia nieruchomości w pojemniki o pojemności dostosowanej do ilości i rodzaju 
produkowanych odpadów.  
Zawarta w Analizie Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na Gminy Miejskiej Hrubieszów 

za 2019 r. informacja dotycząca ilości odebranych odpadów komunalnych z nieruchomości 

zamieszkałych wskazuje, iż powyższy wskaźnik kształtował się w Mieście na poziomie 4 871,21 Mg. 

Tabela 34 Zestawienie Ilości odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Miejskiej 

Hrubieszów w 2019 r. z nieruchomości zamieszkałych  

Kod odebranych 

odpadów 

komunalnych 

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych 

Masa odebranych 

odpadów komunalnych 

[Mg] 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane odpady komunalne) 3748,92 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 361,87 

15 01 07 Opakowania ze szkła 149,87 

17 01 01 Odpady z betonu oraz gruzu 63,17 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 476,49 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 60,6 

20 01 35 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 10,29 

RAZEM 4 871,21 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów 

Zawarta w Analizie Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na Gminy Miejskiej Hrubieszów 

za 2019 r. informacja dotycząca ilości odebranych odpadów komunalnych z nieruchomości 

niezamieszkałych wskazuje, iż powyższy wskaźnik kształtował się w Mieście na poziomie 675,4 Mg. 
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Tabela 35 Zestawienie Ilości odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Miejskiej 

Hrubieszów w 2019 r. z nieruchomości niezamieszkałych  

Kod odebranych 

odpadów 

komunalnych 

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych 

Masa odebranych 

odpadów komunalnych 

[Mg] 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane odpady komunalne) 666,18 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 1,200 

20 01 35 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 0,06 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,49 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 7,47 

RAZEM 675,4 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów 

Zestawienie wpływów i wydatków poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem  

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych zostały przedstawione w poniżej tabeli. 

 

Tabela 36 Zestawienie wpływów oraz poniesionych wydatków systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi w 2019 roku 

Kod 

odebranych 

odpadów 

komunalnych 

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych 

Masa odebranych 

odpadów komunalnych 

[Mg] 

WPŁYY 2 536 342 

WYDATKI 3 558 386 

1 Koszty niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych 

2 885 850 

2 Koszty zebranych selektywnie segregowanych odpadów 
komunalnych 

561 246 

3 Koszty wynagrodzenia osobowego, utrzymania systemu 

informatycznego, umowy zlecenia zmiana stawki, 

rachunek bankowy 

111 290 

RAZEM 3 558 386,00 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów 

Zgodnie Analizą stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Miejskiej Hrubieszów za rok 2019, 

wskaźniki odzysku przewidziane do osiągnięcia w roku 2019 i 2020 zostały przedstawione na 

następującym poziomie: 

• Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 

do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r - w 2019 roku na 

poziomie 40%, w 2020 na poziomie 35%, 

• Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

niektórych frakcji odpadów komunalnych (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło)  

- w 2019 roku na poziomie 40%, 2020 roku na poziomie 50%, 
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• Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych 

niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych (Inne niż niebezpieczne odpady 

budowlane i rozbiórkowe) w 2019 roku na poziomie 60%, w roku 2020 na poziomie 70%. 

 

 

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Hrubieszów na lata 2012-2032 
przyjęty został uchwałą nr XIX/143/2012 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 29 lutego 2012r. 

W ramach współpracy z Województwem lubelskim w ramach projektu pt. „System gospodarowania 
odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”, do Urzędu Miasta Hrubieszów w 2019 
roku wpłynęło 26 zgłoszeń od osób fizycznych na odbiór /zdjęcie azbestu w ilości 3441 m2.  

Realizacja projektu odbędzie się w 2020 r. 
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7. Miasto Hrubieszów w rankingach 

Uczestnictwo i zdobyte wyróżnienia Miasta Hrubieszów w rankingach, plebiscytach  

czy konkursach umożliwia potwierdzenie jej dążeń do realizacji polityki systematycznego rozwoju  

w wielu obszarach życia społeczno - gospodarczego, w pewien sposób jest ale jednocześnie stanowi 

doskonałą formę promocji Miasta i zaprezentowania jej w najbardziej korzystnym świetle. Wśród 

konkursów, w których Miasto Hrubieszów zdobyła zaszczytne laury, a które zorganizowane były w 2019 

roku znalazły się: 

Nagroda w Plebiscycie Kuriera Lubelskiego Gmina Na 6 

Dnia 18 lipca 2019 roku w ramach II edycji plebiscytu Gmina na 6, który zorganizowany  

był w partnerstwie Kuriera Lubelskiego z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego Miasto 

Hrubieszów zostało nagrodzone jedną z głównych nagród w kategorii pozyskiwania  

i wykorzystywania funduszy unijnych.  

Nagrodę na ręce Zastępcy Burmistrza Miasta Hrubieszowa Pawła Wojciechowskiego przekazał 

Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Dariusz Stefaniuk podczas inauguracji w Lubelskim Centrum 

Konferencyjnym. 

Miasto Hrubieszów uzyskało nagrodę za realizację projektu "Budowa instalacji wykorzystujących 

odnawialne źródła energii". Celem projektu było instalacji kolektorów słonecznych, instalacji 

fotowoltaicznych wraz z pompami ciepła służącym indywidualnym mieszańcom miasta. Łączna wartość 

projektu to 4 215 933,01 zł, z czego dofinansowanie z UE wyniosło 3 210 595,12 zł, a wkład własny 

Gminy Miejskiej Hrubieszów 1 005 337,89 zł. 

 

Rysunek 87 Nagroda w Plebiscycie Kuriera Lubelskiego Gmina Na 6 dla Miasta Hrubieszów 

 

 

 

 

 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów 

Nagroda Super Samorząd 2019 dla Nieformalnej Grupy Razem i Miasta Hrubieszów  

Nieformalna Grupa Razem oraz władze Hrubieszowa zostały finalistami w plebiscycie „Super Samorząd 

2019”. Nagrodę odebrała Burmistrz Marta Majewska wspólnie z Małgorzatą Cios (Grupa Razem). 

W konkursie udział wzięło 227 miejscowości, spośród których jury wybrało 8 finalistów nagrody Super 

Samorząd. 

Nagroda przyznawana jest za udaną współpracę pomiędzy organizacjami pozarządowymi  

lub nieformalnymi grupami aktywnych mieszkanek i mieszkańców, a władzami samorządowymi. 

Nominowanymi do jej otrzymania są uczestnicy akcji Masz Głos, którym udało  

się przeprowadzić pozytywne zmiany w swoim otoczeniu, a także lokalne władze, które otworzyły  
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się na dialog i wsparły realizację ich pomysłów. Miasto Hrubieszów i Nieformalna Grupa Razem zostali 

nominowani za działania na rzecz usprawnienia działania budżetu obywatelskiego. rozwijający  

się w sposób zrównoważony z poszanowaniem tradycji, kultury i środowiska przyrodniczego.” 18 

 

Rysunek 88 Nagroda Super Samorząd 2019 dla Miasta Hrubieszów i Nieformalnej Grupy Razem 

 

 

 

 

 

 

Źródło: http://lubiehrubie.pl/wiadomosci/nieformalna-grupa-razem-i-wladze-hrubieszowa-finalistami-plebiscytu-super-

samorzad-2019 

 
 
 
 

  

 

 

18 http://lubiehrubie.pl/wiadomosci/nieformalna-grupa-razem-i-wladze-hrubieszowa-finalistami-plebiscytu-super-samorzad-2019 
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