
ZARZĄDZENIE NR 526/2021 
BURMISTRZA MIASTA HRUBIESZOWA 

z dnia 28 maja 2021 r. 

w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Miasta Hrubieszów za rok 2020 

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Przedstawia się Raport o stanie Miasta Hrubieszów za rok 2020 w brzmieniu stanowiącym załącznik 
do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Raport, o którym mowa w § 1 podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej w Hrubieszowie oraz publikacji 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Hrubieszów. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Burmistrz Miasta 
 
 

Marta Majewska 
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Wstęp

Niniejszy dokument Raportu o stanie Miasta 

Hrubieszów za rok 2020, 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 poz. 130) 

oraz w odniesieniu do zapisów Ustawy z dnia 8 

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

2020 poz. 713 z późn. zm.). Źródłem informacji 

i danych zebranych w Raporcie były informacje 

otrzymane z poszczególnych wydziałów 

merytorycznych Urzędu Miasta Hrubieszów 

oraz miejskich jednostek organizacyjnych.  

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, Miasto Hrubieszów 

w rankingach. 
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Szanowni Państwo

Przedstawiamy Państwu Raport o stanie Miasta Hrubieszowa podsumowujący naszą wspólną pracę  

na rzecz Miasta Hrubieszów w 2020 roku. To także rok obchodów 620-lecia nadania praw miejskich 

Naszemu Miastu oraz rok obostrzeń i wyzwań związanych z funkcjonowaniem Miasta w czasie 

pandemicznym. W roku tym realizowaliśmy zgodnie z zaplanowanymi terminami najważniejsze 

inwestycje i projekty społeczne, na wiele pozyskaliśmy dofinansowanie z funduszy zewnętrznych.  

Do kluczowych inwestycji miejskich realizowanych w ostatnim roku należą:  
 

• budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 2,  

• realizacja projektu Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno-
gospodarcze w obszarze rewitalizacji,  

• termomodernizacja budynku Urzędu Miasta oraz Starostwa Powiatowego,  

• budowa infrastruktury drogowej oraz wodno-kanalizacyjnej.  
 

Stworzyliśmy dla Państwa Mapę Inwestycji Miejskich - przedstawiamy ją w dalszej części Raportu.  

Zostaliśmy docenieni w rankingu jako samorząd, który należy do liderów w pozyskaniu środków 
zewnętrznych w 2020 roku. Nasze działania koncentrują się również na przedsiębiorczości, stąd 
wiele kompleksowych działań wspierających lokalnych przedsiębiorców oraz działania na rzecz 
pozyskania nowych inwestorów.  

Troską otaczamy działania związane z rozwojem oświaty, życia społecznego i kulturalnego naszych 
mieszkańców. Szczególnie dbamy o naszych małych mieszkańców oraz seniorów. Dbamy  
o środowisko naturalne, w tym ochronę powietrza oraz poprawę jakości przestrzeni publicznej.  
Z roku na rok obserwujemy zaangażowanie mieszkańców w realizację projektów społecznych  
w tym budżet partycypacyjny i fundusz sołecki.  Aktywie działają Rady Seniorów, Kobiet, Młodzieży. 
Projekty realizowane dla mieszkańców naszego Miasta wynikają z podjętych przez Radę Miejską 
uchwał oraz dokumentów strategicznych.  

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z Raportem i debaty publicznej. 
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Uroczyste obchody Jubileuszu 620 - lecia Nadania Praw Miejskich Miastu 

Hrubieszów, zainicjowała Uchwała nr XVIII/136/2020 Rady Miejskiej  

w Hrubieszowie z dnia 20 stycznia 2020 r. 

Jubileusz był jednym z najważniejszych wydarzeń, a uroczystości z nim związane zdominowały życie 

kulturalno - artystyczne i sportowe miasta w 2020 roku. Z tej okazji na przestrzeni całego roku obchodów 

zostało zaplanowanych wiele ciekawych wydarzeń, imprez i uroczystości oraz szereg konkursów, 

wernisaży, wystaw plenerowych i koncertów. Ten niezwykły rok inspirowany 

dziedzictwem przyczynił się do umocnienia poczucia dumy z Hrubieszowa, a także wspomógł promocję 

Miasta. Z uwagi na trwającą pandemię COVID- 19 nie wszystkie zamierzenia udało się zrealizować. 

Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Hrubieszowa 

Tytuł „Honorowy Obywatel Miasta Hrubieszowa” jest zaszczytnym wyróżnieniem dla osób  

o uznanym autorytecie moralnym, o szczególnie trwałym i niepowtarzalnym wkładzie w historię, rozwój, 

znaczenie i sławę miasta lub w utrwalanie, rozwijanie i aktualizację treści i idei zawartych  

w wielowiekowym dorobku miasta. 

Mając na uwadze powyższe – Rada Miejska w Hrubieszowie uchwałą Nr XXV/197/2020 z dnia  

14 września 2020 r. nadała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Hrubieszowa Panu Jerzemu Leopoldowi 

Krzyżewskiemu. 

ŚP. JERZY LEOPOLD KRZYŻEWSKI (ur. 19.04.1941 r.; zm. 26.08.2020 r.) przez całe życie związany  

był z Hrubieszowem i jego historią. Na szczególną uwagę zasługuje działalność regionalna Pana Jerzego 

Krzyżewskiego, starania o ochronę dziedzictwa kulturowego i historycznego Ziemi Hrubieszowskiej  

dla przyszłych pokoleń, kreowanie pozytywnego wizerunku Regionu, nieustanna animacja 

zainteresowania regionem w duchu szacunku i miłości do swojej ziemi. 

Symboliczny klucz do bram miasta oraz okolicznościowy dyplom odebrała córka śp. Jerzego Leopolda 

Krzyżewskiego – Pani Beata Krzyżewska - Lichorobiec. 
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Obchody oraz Gala Jubileuszowa z okazji 620. rocznicy nadania praw miejskich Miastu 

Hrubieszów, odbyły się w dniach 18 – 20 września 2020 r. 

Pierwszego dnia (18 września 2020 r.) w trakcie uroczystej gali zostały wręczone tytuły 

„Honorowego Obywatela Miasta Hrubieszowa” i „Ambasadora Hrubieszowa”. Zasłużeni 

dla regionu otrzymali medale okolicznościowe. Na zakończenie odbył się koncert galowy 

„Tomasz Momot Orkiestra i Goście”, w którym zaśpiewali także artyści mieszkający lub 

pochodzący z Hrubieszowa (m.in. Martyna Temporowicz, Jan Kondrak, Adam Szabat  

i Tomasz Brudnowski). 
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Rubienalia 

Impreza cykliczna, która w roku 2020 była ściśle związana z obchodami 620 - lecia. Impreza 

zorganizowana została 19 i 20 września 2020 r. na Rynku Miejskim w Hrubieszowie - w rocznicę 

uzyskania praw miejskich oraz połączona z Hrubieszowskim Festiwalem Smaków Świata – Food 

Truck. 

W ramach uroczystości 19  września 2020 r odbył się również: 

„Wernisaż akwareli autorstwa Rafała Jana Patro” oraz koncert „Usiądźmy przed drogą". 

Dnia 19 września 2020 r. odbył się Wernisaż akwareli autorstwa Rafała Jana Patro „Hrubieszów 

Prywatnie" oraz Koncert Adama Szabata i Waldemara Korzeniowskiego pt. „Usiądźmy przed 

drogą". 

Drugi dzień Rubienalii (20 września 2020 r.), tradycyjnie jak od 5 lat otworzył herold czytając 

orędzie – tekst nadania praw miejskich. Odbyło się również symboliczne przekazanie kluczy 

przez Panią Martę Majewską Burmistrz Miasta Hrubieszowa. Klucze z jej rąk odebrali 

przedstawiciele hrubieszowskiej młodzieży. 

Przez cały dzień odbywał się Jarmark hrubieszowski, na którym prezentowali swoje wytwory 

rękodzielnicy z całego naszego regionu. 

Nie zabrakło też części artystycznej, na której zaprezentowali się: 

• Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej 

• Zespół "Górzanki" z Gozdowa 

• Zespół "Niepokorni" z Trzeszczan 

• Zespół "Arabeska" z Mircza 

• Soliści: Milena Turzyńska, Natalia Maciejewska, Julia Krawiec. 

Gwiazdą wieczoru był raper NOWATOR. 
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Mieszkańcy wyróżnieni podczas Gali 620 - lecia obchodów Nadania Praw 

miejskich Gminy Miejskiej Hrubieszów 

Kategoria: osoba : 

Anna Dąbrowska - redaktor TVP3 Lublin. 

              Antoni Czerniak - wybitny pedagog oraz wieloletni trener sekcji podnoszenia ciężarów MKS Unia Hrubieszów 

 

 

 

 

 

 

 

Mieszkańcy wyróżnieni podczas Gali 620 - lecia obchodów Nadania Praw 

miejskich Gminy Miejskiej Hrubieszów 

Kategoria: Firma 

Bar Restauracja „U Chłopa” Lucyna Gniecka, Przemysław Gniecki -  Początki firmy sięgają 1989 roku;  

dziś należy ona do najbardziej cenionych restauracji w całym regionie. 

Nagrodę odebrał Pan Przemysław Gniecki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mieszkańcy wyróżnieni podczas Gali 620 - lecia obchodów Nadania Praw 

miejskich Gminy Miejskiej Hrubieszów 

 

Kategoria: instytucja i organizacja 

Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” - został sformowany w Hrubieszowie 

w 1994 r. i od tego czasu rozsławia Hrubieszów. 

Nagrodę odebrał Dowódca 2HPR płk Jakub Garbowski. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyróżnieni podczas Gali 620 - lecia obchodów Nadania Praw Miejskich 

Miastu Hrubieszów 

Kategoria: osoba 

• Anna Dąbrowska 

• Antoni Czerniak  

Kategoria: instytucja i organizacja 

• Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej  

• 2. Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 

Kategoria: Firma 

• Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Pryzmat”  

• Bar Restauracja „U Chłopa” Lucyna Gniecka, Przemysław Gniecki 
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Wykaz osób uhonorowanych odznaką okolicznościową  

„Medal 620 lat Hrubieszowa”: 

 

Jacek Sasin – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych 

Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego 

Michał Mulawa – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego 

gen. bryg. SG Jacek Szcząchor – Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej 

gen. bryg. Artur Jakubczyk - Zastępca Dowódcy 18 Dywizji Zmechanizowanej  
im. gen. broni Tadeusza Buka w Siedlcach 

płk Jakub Garbowski – Dowódca 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego 

ppłk SG Dariusz Łopocki – Komendant Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie 

podinsp. Ryszard Krawczyk – Kierownik Oddziału Celnego w Zosinie 

dr inż. Mariusz Nagadowski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Strzelce 

śp. Leszek Stępka – Burmistrz Hrubieszowa w latach 1990 – 1994 

Czesław Podgórski – Burmistrz Hrubieszowa w latach 1994 – 1998 

Jarosław Woźniak – Burmistrz Hrubieszowa w latach 1998 – 2002 

Franciszek Suchecki – Burmistrz Hrubieszowa w latach 2002 – 2006 

Zbigniew Dolecki – Burmistrz Hrubieszowa w latach 2006 – 2010 

Tadeusz Garaj – Burmistrz Hrubieszowa w latach 2010 – 2014 

Tomasz Zając – Burmistrz Hrubieszowa w latach 2014 – 2018 

Ks. Marek Giergiel – Proboszcz Parafii pw. Ducha Świętego w Hrubieszowie 

Ks. Jan Kot – Proboszcz Parafii Prawosławnej pw. Zaśnięcia N.M.P. w Hrubieszowie 

Ojciec Wiktoryn Krysa – Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej w Hrubieszowie 

Ks. dr Wiesław Oleszek – Proboszcz Parafii pw. św. Mikołaja w Hrubieszowie 

Ks. prałat ppłk Andrzej Puzon – Kapelan 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego 

Prof. dr hab. Andrzej Kokowski – archeolog, twórca Instytutu Archeologii UMCS 

Bartłomiej Bartecki – Dyrektor Muzeum im. Ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie 

Jolanta Janiec – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie 

Grażyna Temporowicz – Dyrektor Hrubieszowskiego Domu Kultury, kierownik  
artystyczny i choreograf Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej 
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Wykaz osób uhonorowanych odznaką okolicznościową  

„Medal 620 lat Hrubieszowa”: 

 

Stanisława Aranowska – Prezes Stowarzyszenia AMAZONKI w Hrubieszowie 

Ks. Witold Bednarz – inicjator akcji charytatywnych 

Zbigniew Grochowski – historyk, pisarz, autor publikacji o Hrubieszowie 

Emilia Feliksiak – Wiceprezes Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego, wieloletni  
dyrektor Hrubieszowskiego Domu Kultury 

Dorota Grzymała – regionalistka, kustosz Muzeum im. Ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie 

Roman Gumiela – pedagog, twórca Hrubieszowskiego Towarzystwa Muzycznego 

Krzysztof Gumiela – animator kultury, instruktor Hrubieszowskiego Domu Kultury,  
kierownik muzyczny Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej 

Artur Kern – utytułowany lekkoatleta, Przewodniczący Miejskiej Rady Sportu 

Marek Ambroży Kitliński – lekkoatleta, trener, pomysłodawca i organizator wielu zawodów 
lekkoatletycznych 

Zuzanna Korycka – wieloletni kierownik Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego  
Krzyża w Hrubieszowie; Przewodnicząca Hrubieszowskiej Rady Seniorów 

Zdzisław Kosakowski – samorządowiec, pierwszy Starosta Hrubieszowski 

Łukasz Krawczyk – regionalista i pasjonat Hrubieszowa 

płk Janusz Krotkiewicz – wieloletni dyrektor Zakładu Karnego w Hrubieszowie 

Leszek Kryszczuk – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, instruktor modelarstwa 

Stanisław Letnianczyn – Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Hrubieszowie 

Maciej Łyko – założyciel najpopularniejszego portalu internetowego dotyczącego  
wydarzeń z Hrubieszowa i okolic 

Leszek Opała – muzyk, założyciel zespołu wokalno-instrumentalnego „Lechici” 

Alfred Przybysz – animator kultury, regionalista, wieloletni dyrektor  
Hrubieszowskiego Domu Kultury 

Magdalena Sielicka – animatorka kultury, współtwórca Historyczno  
- Edukacyjnej Pracowni Tkackiej w Hrubieszowskim Domu Kultury 

Adam Szabat – poeta, wokalista, bard hrubieszowski, pisarz, twórca Teatru Piosenki Młyn 

Mieczysław Zapała – społecznik, pasjonat historii, inicjator odbudowy mogił żołnierskich, 
aktywny działacz Hrubieszowskiego Klubu Kolekcjonera. 
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Działania Miasta Hrubieszowa podczas pandemii 

Koronawirus zmienił drastycznie sposób życia w Polsce i na całym świecie. Władze krajowe i lokalne,  
w tym naszego Miasta, w krótkim czasie musiały się dostosować do nowych realiów. 

Działania organizacyjne 

W związku z panującą epidemią wirusa SARS-CoV-2 już od dnia 25 lutego 2020 r. Urząd Miasta 
Hrubieszów prowadził akcję informacyjną dotyczącą zagrożenia. Szeroko zakrojone informowanie 
mieszkańców obejmowało rozwieszanie ogłoszeń na terenie miasta, publikację informacji na stronie 
internetowej urzędu i w mediach społecznościowych, nadawanie komunikatów głosowych przez Straż 
Miejską i Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Facebook Live z Burmistrzem.  

 

Od końca lutego 2020 r. Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego na bieżąco monitorowało 
sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.  

Równolegle do tych działań podjęte zostały środki zapobiegawcze w Urzędzie Miasta  
i miejskich jednostkach mających na celu zachowanie ich sprawności organizacyjnej. Pracowników 
urzędu i jednostek organizacyjnych gminy wyposażono w rękawice lateksowe i nitrylowe, maseczki 
chirurgiczne, środki dezynfekcyjne. W związku z dalszym rozprzestrzenianiem się zakażeń wirusem 
Burmistrz Miasta Hrubieszowa podjął decyzję zmieniającą zasady przyjmowania interesantów  
w budynku przy ul. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” 1 oraz 3 Maja 15. W porozumieniu ze starostą 
hrubieszowskim oraz kierownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ograniczono bezpośredni 
dostęp do pomieszczeń biurowych wyznaczając strefy buforowe w korytarzach sąsiadujących  
z głównymi wejściami do budynków. Kasa urzędu została zamknięta do odwołania. Ponowne otwarcie 
bezpośredniej obsługi interesantów (w okresie maj – październik ub. roku) nastąpiło po uprzednim 
przygotowaniu urzędu do zapewnienia bezpieczeństwa.  

Również obrady Rady Miejskiej zostały poddane pewnym ograniczeniom – sesje przeniesiono z Sali 
konferencyjnej Urzędu Miasta do większej Sali w Hrubieszowskim Domu Kultury, a obrady odbywały 
się z zachowaniem specjalnych środków ostrożności. 

W 2020 roku Urząd Miasta Hrubieszów pracował bez zakłóceń w bezpośredniej obsłudze interesantów. 
Utrzymywano reżim sanitarny, wprowadzono pracę zdalną połączoną z rotacją pracowników. 

Gmina Miejska Hrubieszów w 2020 r. podjęła szereg inicjatyw ukierunkowanych na zapewnienie 
bezpieczeństwa mieszkańcom miasta oraz zmniejszenie uciążliwości panujących obostrzeń,  
w tym m.in.: 

• przeprowadzono akcję dostarczania maseczek, dzięki której ok. 15 tys. mieszkańców otrzymało 
bezpłatnie maskę wielokrotnego użytku 

• dezynfekowano tereny przystanków, parków i placów zabaw  

• uruchomiono specjalny telefon dla osób będących w kwarantannie, izolacji i seniorów w celu 
umożliwienia dokonania zakupów spożywczych lub leków i dostarczenia ich przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej i Ochotniczą Straż Pożarną pod wskazany adres 

• wspierano również przedsiębiorców – w listopadzie miasto skupowało chryzantemy w związku 
z zamknięciem cmentarzy na uroczystość Wszystkich Świętych, a Rada Miasta podjęła uchwałę 
w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości oraz przedłużenia terminu 
płatności rat podatku od nieruchomości grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa 
uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych 
z powodu COVID-19. 
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Wpływ pandemii na finanse Miasta  

Panująca pandemia miała niewątpliwie wpływ na wykonanie budżetu Miasta w roku 2020. 

W poniższej tabeli przedstawiono porównanie wykonania w roku 2020 podstawowych dochodów 

podatkowych oraz innych dochodów stanowiących udział w dochodach gminy do roku 2019 r.,  

w przypadku których doszło do spadku dochodów. 

Tabela 1. Podstawowe informacje dotyczące planu i wykonania budżetu na rok 2020 wynikające z pandemii. 

Wyszczególnienie 

2020 2019 Różnica w wykonaniu 

Wykonanie 

% 

wykon. 

planu 

Wykonanie 

% 

wykon. 

planu 

Wykonanie 

% mniej. 

2020 do 

2019 

udziały we wpływach  

z podatku 

dochodowego od osób 

prawnych 

340 436,60 85,11 372 971,84 106,56 -32 535,24 8,72 

udziały we wpływach  

z podatku 

dochodowego od osób 

fizycznych 

13 061 462,00 97,15 13 384 015,00 100,94 -322 553,00 2,41 

podatek od 

nieruchomości 

9 370 

320,43 

87,28 9 518 388,89 92,46 -148 068,46 1,56 

podatek od środków 

transportowych 

314 550,59 95,32 341 302,92 79,37 -26 752,33 7,84 

podatek dochodowy  

od osób fizycznych 

opłacany w formie karty 

podatkowej 

11 841,89 23,68 18 790,44 62,63 -6 948,55 36,98 

Opłaty za korzystanie z 

wychowania 

przedszkolnego 

88 204,50 37,99 159 399,00 68,63 -71 194,50 44,66 

opłata targowa 50 358,00 62,95 69 993,00 77,77 -19 635,00 28,05 

wpływy z opłaty 

skarbowej 

389 636,27 64,94 489 764,57 108,84 -100 128,30 20,44 

użytkowanie wieczyste 208 613,07 67,29 305 354,30 93,10 -96 741,23 31,68 

najem i dzierżawa 

składników 

majątkowych 

690 277,18 78,60 786 570,50 113,71 -96 293,32 12,24 

Razem 24 525 700,53 ---- 25 446 550,46 ---- -920 849,93 3,62 

Źródło: Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Hrubieszów za rok 2020 

Największy spadek w dochodach w porównaniu do 2019 r. widać w zakresie udziałów w podatku 
dochodowym od osób fizycznych, tj. aż o 322 553,00 zł. 

Spadek dochodów w zakresie opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów związany jest m.in. 
z przesunięciem na podstawie przepisów art. 15j ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
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chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych terminu płatności z dnia 31 marca 2020 
r. na 31 stycznia 2021 r. 

Kryzys oznacza też dla gminy spadek wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych. Szczególnie 
widoczne są mniejsze dochody związane z podatkiem od nieruchomości, opłatą skarbową oraz 
czynszami za nieruchomości należące do gminy. Duży spadek dochodów należy również zauważyć  
w opłatach za korzystanie z wychowania przedszkolnego, co niewątpliwie spowodowane było 
zamknięciem przedszkoli oraz powtarzającymi się kwarantannami dzieci. Podobnie w zakresie 
dochodów z tytułu najmu i dzierżawy realizowanych przez jednostki oświatowe – część umów najmu  
i dzierżawy została wypowiedziana przez kontrahentów oraz nie doszły do skutku powtarzające  
się wynajmy jednorazowe (wynajem sal sportowych, sal lekcyjnych, sklepików szkolnych, miejsc pod 
automaty). 

Na 31 grudnia 2020 r. skutki udzielenia zwolnień na podstawie Uchwały Nr XXI/162/2020 Rady 
Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku  
od nieruchomości oraz przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości grupom 
przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem 
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 przedstawiają się następująco: 

• ze zwolnienia w podatku od nieruchomości od osób fizycznych skorzystało 10 podatników  
w łącznej kwocie 38 065,00 zł, 

• ze zwolnienia w podatku od nieruchomości od osób prawnych skorzystał 1 podatnik w kwocie 
17 852,00 zł, 

• skorzystanie z ustalonego przez radę przesunięcia terminu płatności zadeklarował 1 podatnik 
w kwocie 13 326,00 zł. 

Ponadto decyzjami Burmistrza Miasta udzielone zostały ulgi w postaci umorzeń zaległości 
podatkowych na wniosek podatników, którzy w ramach uzasadnienia powoływali się m.in. na sytuację 
związaną z COVID-19. Udzielono: 

• umorzenia w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 8 podatnikom w łącznej kwocie  
14 072,40 zł, 

• umorzenia w podatku od nieruchomości od osób prawnych 2 podatnikom w łącznej kwocie  
3 020,00 zł, 

• umorzenia w podatku od środków transportowych 1 podatnikowi w kwocie 1 800,00 zł. 

W przypadku wynajmu „Kramic” przy ul. Ludnej, gdzie w związku z COVID-19 został wprowadzony 
zakaz handlu na podstawie zarządzeń Burmistrza Miasta Hrubieszowa w okresie od 14 marca  
do 20 kwietnia 2020 r, zostały zawarte aneksy do umów z najemcami polegające na obniżeniu czynszu 
proporcjonalnie za okres, w którym obowiązywał zakaz handlu. W przypadku 32 obiektów 
wynajmowanych skutek wyniósł łącznie 4 741,44 zł netto. 

Niestety, mimo wdrażanych cięć, trudno wygenerować oszczędności, które pokryłyby lukę  
we wpływach. W znacznym stopniu wydatki bieżące są sztywne i trudno było dokonać w nich 
znaczących korekt. 

Pewne oszczędności przyniosła – wymuszona przez COVID-19 – rezygnacja z imprez kulturalnych, 
sportowych i promocyjnych, które w związku z pandemią nie były organizowane, jednak pewne 
kategorie wydatków dodatkowo wzrastają. 

Gmina poniosła dodatkowe koszty związane z funkcjonowaniem w czasie pandemii. Znaczne sumy 
pochłaniała chociażby dezynfekcja miejsc publicznych, zakup środków dezynfekujących, maseczek 
rękawic. Zakupiono rozpylacze/opryskiwacze do dezynfekcji, ozonatory, bezdotykowe sprzęty  
w toalecie, sprzęt i oprogramowanie do organizacji pracy zdalnej. 

 



 RAPORT O STANIE MIASTA HRUBIESZÓW ZA ROK 2020 

18 

Wydatki związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się COVID-19 wyniosły w 2020 r. 565 790,85 zł, 
w tym: 

• Wydatki bieżące w kwocie 515 790,85 zł: 
o sfinansowane środkami własnymi w kwocie 361 795,35 zł z przeznaczeniem na zakup 

środków dezynfekujących, dozowników, maseczek, materiałów do wykonania 
maseczek, opryskiwacza do odkażania powierzchni, ozonatorów, przyłbic, fartuchów, 
sprzętu i oprogramowania do organizacji pracy zdalnej, pleks na stanowiska pracy itp.), 

o sfinansowane środkami z budżetu państwa w kwocie 9 033,00 zł, z przeznaczeniem  
na dezynfekcję i ochronę, 

o sfinansowany dotacją otrzymaną w ramach projektów „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna 
Szkoła +” w łącznej wysokości 144 962,50 zł w ramach grantu z Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa ze środków unijnych zakup laptopów do nauki zdalnej. 

• Wydatki majątkowe w kwocie 50 000,00 zł – przekazano dotację celową dla SPZOZ  
w Hrubieszowie na zakup sprzętu medycznego w celu przeciwdziałania COVID-19 oraz leczenia 
m.in. pacjentów zakażonych tą chorobą. 

Część wydatków na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 149 328,56 zł pokryto 
z dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w związku z przepisami 
art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych, które dały gminom taką możliwość. Wydatki zrealizowano w dziale ochrona zdrowia  
w rozdziale pozostała działalność. 

Wydatki w kwocie 110 468,99 zł zrealizowano w rozdziale zarządzenie kryzysowe. 
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Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów 

 

 

 

Rysunek 1. Podsumowanie działań związanych z pandemią COVID 19 podjętych przez Urząd Miasta w 2020 

roku – dokumentacja fotograficzna. 
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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 

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 

 

 

1 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Hrubieszów 

2 Tamże 
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Miasto Hrubieszów posiada w granicach administracyjnych nieco ponad 3 000 ha terenów  

co przy liczbie mieszkańców na poziomie 16 957 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 pod 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 2020 roku 16 957 osób, z czego 53% stanowiły kobiety, a 47% stanowili mężczyźni.   

 

Systematycznie liczba mieszkańców Miasta obniża się – liczba mieszkańców z końca 2020 roku  

w stosunku do roku 2019 obniżyła się o 329 osoby, a w stosunku do 2010 roku liczba mieszkańców 

obniżyła się o 2042 osoby. Liczba mieszkańców Miasta Hrubieszowa w ciągu ostatnich 10 lat obniżyła 

się o pond 10 %. Tendencja ta od wielu lat jest niepokojąca i jest zbieżna z sytuacją powiatu 

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

 

 

 

3 Tamże 

Śródmieście Podgórze Sławęcin 
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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 57,9 % ogółu mieszkańców. Wiek przedprodukcyjny dotyczy 17,6 % mieszkańców,  

a poprodukcyjny 24,5 %.  

 

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 2020 r. 

 
Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów 
 

Liczba bezrobotnych 

W 2020 r. według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie, liczba bezrobotnych z Miasta 

Hrubieszowa kształtowała się na poziomie 910 osób. W odniesieniu do podziału bezrobotnych według 

płci - 49,45 % stanowili bezrobotni mężczyźni, natomiast 50,55% ogółu osób pozostających bez pracy 

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

liczby ludności wyniósł 5,28%. 

 

 

  

liczba osób w wieku przedprodukcyjnym; 
3 081; 17,6%

liczba osób w wieku produkcyjnym;
10 144; 57,9%

liczba osób w wieku poprodukcyjnym;
4 303; 24,5%

LUDNOŚĆ MIASTA HRUBIESZÓW WEDŁUG PODSTAWOWYCH 
GRUP WIEKOWYCH, STAN NA 31.12.2020 ROKU

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 2020 zarejestrowanych było ogółem 1159 podmiotów gospodarczych i liczba 

ta jest większa o 51 podmiotów w stosunku liczby podmiotów zarejestrowanych z 2019 roku. Wśród 

tej liczby zdecydowana większość to podmioty funkcjonujące w sekcji: handel hurtowy  

i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (345 podmiotów), 

budownictwo (130), opieka zdrowotna i pomoc społeczna (110), transport i gospodarka magazynowa 

(112). Wymienione powyżej kategorie działalności gospodarczej stanowią ponad 60% 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 2020 r. 

 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów 

  

11

83

2

130

345

112

34

31

30

16

92

36

31

110

13

83

1159

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

Przetwórstwo przemysłowe

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami…

Budownictwo

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów…

Sekcja H – Transport i gospodarka magazynowa

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami…

Informacja i komunikacja

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

Działalność w zakresie usług administrowania i…

Edukacja

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

Pozostała działalność usługowa

Suma:

Liczba wpisów wg sekcji działalności gospodarczej



 RAPORT O STANIE MIASTA HRUBIESZÓW ZA ROK 2020 

26  



              RAPORT O STANIE MIASTA HRUBIESZÓW ZA ROK 2020 

27 

 

DZIAŁ II. Informacje finansowe i inwestycyjne 

1. Wykonanie budżetu Miasta Hrubieszów 

Budżet Gminy Miejskiej na rok 2020 został przyjęty Uchwałą Nr XVII/130/2019 Rady Miejskiej  

w Hrubieszowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy miejskiej Hrubieszów 

na rok 2020. Budżet ten w trakcie roku budżetowego 2020 ulegał zmianom na podstawie kolejnych  

11 Uchwał przyjętych przez Radę Miejską w Hrubieszowie oraz 22 zarządzeń Burmistrza.  

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2021 poz. 305 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 2020, a także na podstawie sporządzonych sprawozdań budżetowych.   

Podstawowe wielkości i charakterystyka planu i wykonania budżetu na rok 2020 zaprezentowano  

w poniższej tabeli.   

Tabela 2. Podstawowe informacje dotyczące planu i wykonania budżetu na rok 2020. 

Wyszczególnienie 
Plan na 01.01.2020 

r. [zł] 

Plan na 31.12.2020 

r. [zł] 

Wykonanie na 

31.12.2020 r. 

 [zł] 

Odsetek 

wykonania 

planu na 

31.12.2020 r. 

Dochody 87 030 893,00 96 488 770,34 89 203 585,84 92,45 % 

dochody bieżące 73 764 573,00 77 657 713,92 74 597 743,94 96,06 % 

dochody majątkowe    13 266 320,00 18 831 056,42 14 605 841,90 77,56 % 

Wydatki 109 689 130,00 113 692 552,04 98 088 701,11 86,28 % 

wydatki bieżące 73 591 136,00 78 013 132,96 75 471 004,25 96,74 % 

wydatki majątkowe    36 097 994,00 35 679 419,08 22 617 696,86 63,39 % 

Przychody 25 658 237,00 25 333 690,70 26 409 161,16 104,25% 

Rozchody    3 000 000,00 8 129 909,00 8 129 909,00 100,00% 

Wynik budżetu (22 658 237,00) (17 203 781,70) (8 885 115,27) 51,65 % 

Źródło: Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Hrubieszów za rok 2020 

DOCHODY 

Uchwała budżetowa Nr XVII/130/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. określiła plan dochodów na kwotę  

87 030 893,00 zł, który zwiększono w okresie roku budżetowego o kwotę 9 457 877,37 zł do poziomu 

96 488 770,34 zł, a wykonanie dochodów ostatecznie zostało zrealizowane w kwocie 89 203 585,84 zł  

(92,45 % określonego planu). 
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Rysunek 4. Dochody budżetu Miasta Hrubieszów w roku 2020. 

 
Źródło: Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Hrubieszów za rok 2020 

Podział poszczególnych dochodów budżetowych Miasta Hrubieszów w roku 2020 w podziale  

na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie. 

Tabela 3. Realizacja dochodów budżetowych Miasta Hrubieszów w roku 2020 w podziale na działy klasyfikacji 

budżetowej. 

Dział Wyszczególnienie 

Plan roczny na 

2020 - kwota 

[zł] 

Wykonanie 

planu w roku 

2020 - kwota 

[zł] 

Odsetek 

wykonania 

planu na 

31.12.2020 r 

010 Rolnictwo i łowiectwo  121 536,30   121 536,30  100,00 

600 Transport i łączność  28 500,00   25 918,29  90,94 

700 Gospodarka mieszkaniowa  7 417 248,75   3 359 523,40  45,29 

710 Działalność usługowa  28 000,00   28 851,73  103,04 

720 Informatyka  928 699,53   921 433,67  99,22 

750 Administracja publiczna  377 579,28   377 579,28  100,00 

751 Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

 150 982,00   150 982,00  100,00 

752 Obrona narodowa  900,00   -    0,00 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

 10 000,00   9 675,00  96,75 

756 Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz 

wydatki związane z ich poborem 

 27 360 020,00   25 220 675,48  92,18 

758 Różne rozliczenia  22 914 316,67   22 914 666,15  100,00 

801 Oświata i wychowanie  1 239 287,53   1 101 639,93  88,89 

852 Pomoc społeczna  3 198 071,10   3 172 923,90  99,21 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza  126 834,00   88 488,62  69,77 

Plan dochodów 96 488 770,34zł

Wykonanie dochodów 89 203 585,84 zł

Odsetek wykonania planu 92,45%
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Dział Wyszczególnienie 

Plan roczny na 

2020 - kwota 

[zł] 

Wykonanie 

planu w roku 

2020 - kwota 

[zł] 

Odsetek 

wykonania 

planu na 

31.12.2020 r 

855 Rodzina  22 232 805,00   21 902 653,24  98,52 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 520 790,18 4 030 000,25 89,14 

926 Kultura fizyczna 5 833 200,00 5 750 727,53 98,59 

RAZEM 96 488 770,34 89 203 585,84 92,42 

Źródło: Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Hrubieszów za rok 2020 

WYDATKI 

Uchwała Budżetowa Nr XVII/130/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. określiła plan wydatków na kwotę 
109 689 130,00 zł, który w okresie roku budżetowego zwiększono o kwotę 4 003 422,04 zł, w związku  
z powyższym planowane wydatki w wysokości 113 692 552,04 zł zostały wykonane na kwotę 98 088 
701,11 zł czyli w 86,28 %. 
 
W odniesieniu do realizacji wydatków bieżących w roku 2020 ich wartość wyniosła 75 471 004,25 zł 

przy planowanej kwocie na poziomie 78 013 132,96 zł, co stanowi wykonanie planu w 96,74 %. 

Planowany udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem wyniósł 68,62 %, przy czym wykonanie 

wskaźnika wydatków bieżących w wydatkach ogółem wyniosło 76,94%. 

Zgodnie ze Sprawozdaniem z wykonania Budżetu za 2020 rok, szczegółowe pozycje wydatków 

bieżących przedstawiały się jak poniżej: 

• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2  

i 3 – plan 415 567,59 zł, wykonanie 400 597,21 zł, tj. 96,40% planu, w tym na działalność 

statutową – 245 376,80 zł, na wynagrodzenia i pochodne - 91 404,85 zł, na świadczenia  

na rzecz osób fizycznych – 63 815,56 zł, 

• wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 30 506 394,98 zł, wykonanie  

29 937 130,63 zł, tj. 98,13% planu, 

• wydatki na realizację zadań statutowych - plan 17 958 145,37 zł, wykonanie 16 235 345,50 zł, 

tj. 90,41% planu, 

• dotacje na zadania bieżące - plan 4 873 748,20 zł, wykonanie 4 802 586,06 zł, tj. 98,54% planu, 

• wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 23 709 276,82 zł, wykonanie  

23 593 611,67 zł, tj. 99,51% planu, 

• wydatki związane z obsługą długu - plan 550 000,00 zł, wykonanie 501 733,18 zł, tj. 91,22% 

planu. 

Realizacja wydatków majątkowych w roku 2020 wyniosła 22 617 696,86 zł przy planowanej kwocie  

na poziomie 35 679 419,08 zł, co stanowi wykonanie planu w 63,39 %. 

Planowany udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wyniósł 31,28 %, przy czym wykonanie 

wskaźnika wydatków bieżących w wydatkach ogółem wyniosło 9,09%. 
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Rysunek 5. Wydatki budżetu Miasta Hrubieszów w roku 2020. 

 

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Hrubieszów za rok 2020 

Podział poszczególnych wydatków budżetowych Miasta Hrubieszów w roku 2020 w podziale na działy 

klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie. 

Tabela 4. Realizacja wydatków Miasta Hrubieszów w roku 2020 w podziale na działy klasyfikacji budżetowej. 

Dział Wyszczególnienie 
Plan roczny na 

2020 - kwota [zł] 

Wykonanie 

planu w roku 

2020 - kwota 

[zł] 

Wykonanie 

planu 

w [%] 

010 Rolnictwo i łowiectwo 141 536,30 139 196,54 98,35 

600 Transport i łączność 13 196 396,19 12 918 057,11 97,89 

700 Gospodarka mieszkaniowa 13 463 921,59 5 915 656,57 43,94 

710 Działalność usługowa 751 944,06 487 647,83 64,85 

720 Informatyka 959 781,62 959 781,62 100,00 

750 Administracja publiczna 6 700 487,68 6 347 500,83 94,73 

751 Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

150 982,00 150 982,00 100,00 

752 Obrona narodowa 900,00 0,00 0,00 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
230 730,00 141 998,18 61,54 

757 Obsługa długu publicznego 550 000,00 501 733,18 91,22 

801 Oświata i wychowanie 24 266 574,95 23 855 458,00 98,31 

851 Ochrona zdrowia 571 241,20 512 464,39 89,71 

852 Pomoc społeczna 5 893 503,10 5 698 565,69 96,69 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 169 961,59 1 131 312,47 96,70 

855 Rodzina 22 499 565,00 22 410 495,55 99,60 

900 Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
6 813 466,37 5 939 005,12 87,17 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 244 600,00 2 225 648,31 99,16 

Plan wydatków 113 692 552,04 zł

Wykonanie wydatków 98 088 701,11 zł

Odsetek wykonania planu 86,28 %
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Dział Wyszczególnienie 
Plan roczny na 

2020 - kwota [zł] 

Wykonanie 

planu w roku 

2020 - kwota 

[zł] 

Wykonanie 

planu 

w [%] 

926 Kultura fizyczna 14 086 960,39 8 753 197,72 62,14 

Razem 113 692 552,04 98 088 701,11 86,28 

Źródło: Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Hrubieszów za rok 2020 

 

 

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, zgodnie z Ustawą z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 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 2020 - 2034 przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej  

Nr XVII/129/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w trakcie realizacji budżetu zmieniona była trzynastokrotnie 

poprzez 10 uchwał Rady Miejskiej oraz 3 Zarządzenia Burmistrza Miasta. 

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2020 – 2034 w związku z prognozowaną spłatą długu 

w 2034 r. 

Zgodnie ze Sprawozdaniem z Wykonania Budżetu za 2020 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 31.12.2020 r. wynosił 6,97% przy dopuszczalnym 

wskaźniku spłaty zobowiązań 9,42 %. 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 2020, zawierająca szczegółowy wykaz przedsięwzięć planowanych  

do realizacji w ramach WPF przez Miasto Hrubieszów na lata 2020 - 2034, została wprowadzona 

Zarządzeniem Nr 433/2020 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 31 grudnia 2020 r. 
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Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów 

 

 

 

Rysunek 6. Mapa inwestycji Miasta Hrubieszów – dostęp on line. 

 

 

 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów 
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2.2 Zadania inwestycyjne wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej zrealizowane w 2020 r.: 

 

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 2 583 569,76 zł, w tym dofinansowanie 2 116 976,00 zł. Projekt zakończono w lipcu 2020 r. 

 
Rysunek 7. Cyfrowy Urząd w Twoim domu - Elektroniczna administracja blisko Mieszkańców Miasta Hrubieszów 

- 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 wykonano wzmocnienia nawierzchni ulic gminnych, 

regulację wysokościową istniejących zjazdów, wykonanie nawierzchni istniejących zjazdów, wykonanie 

chodników obustronnych, rekultywację istniejącego pobocza gruntowego, budowę kanalizacji 

deszczowej. Zdanie zostało zrealizowane 20.07.2020 r. Całkowita wartość zadania wyniosła 2 297 

479,55 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 1 203 917,00 zł.  
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Rysunek 8. Przebudowa drogi gminnej (boczna ul. Gródeckiej) z kanałem 

deszczowym i oświetleniem – 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 było z Funduszu Dróg 

Samorządowych. Zrealizowano m.in.: budowę 721 m.b. ulic Storczykowej, Konwaliowej, Tulipanowej; 

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

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

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

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

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

Całkowita wartość zadania wyniosła 5 940 817,61 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 3 514 729,00 zł. 

Inwestycja została zakończona 20.08.2020 r. 

 

Rysunek 9. II etap budowy dróg gminnych na Osiedlu Basaja w Hrubieszowie - ul. Storczykowa, Konwaliowa 

i Tulipanowa – dokumentacja fotograficzna. 
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Zadania inwestycyjne w trakcie realizacji: 

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 Modelowej Rewitalizacji Miast w 2017 r. wykonano 

dokumentację budowlano-wykonawczą na remont budynku przy ul. 3-go Maja 10. W HCD mieścić  

się będą 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 rozbiórką przybudówek oraz zagospodarowaniem terenu budowy. W 2020 r. wykonywane były 

roboty budowlane dotyczące m.in.: remontu ścian fundamentowych, wymiany konstrukcji  dachu 

 i pokrycia, wymiany stolarki okiennej, elewacyjne, elektryczne, instalacji wod-kan, przyłączy 

sanitarnych.  Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu to grudzień 2021 r. Całkowita 

wartość zadania wynosi 16 183 069,90 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 10 391 591,71 zł.  

 

Rysunek 10. 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  
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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 26 687 246,64 zł, w tym 

dofinansowanie w kwocie 7 000 000,00 zł (Środki Ministerstwa Sportu i Turystki). Dodatkowo w 2020 

roku Miasto otrzymało 2 500 000,00 zł dofinansowania z ogólnej rezerwy budżetowej. Kolejne 

5 000 000,00 zł Miasto pozyskało z Funduszu Inwestycji Lokalnych (w 2021 roku). Inwestycja w trakcie 

realizacji. Przewidywany termin zakończenia prac 22.03.2022 r. 

 
 

 

 

Rysunek 11. Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej nr 2 w Hrubieszowie – dokumentacja fotograficzna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów 

 

 

 

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. W 2020 r. po przeprowadzeniu procedur 

przetargowych wybrano wykonawcę robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego.  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 październik 2021 r.  

Całkowita wartość projektu 2 589 555,33  zł, w tym dofinansowanie w kwocie 1 521 545,16 zł. 
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Rysunek 12. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego  

i Gminy Miejskiej Hrubieszów - dokumentacja fotograficzna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów 

 

Budowa sali gimnastycznej wraz z nadbudową części istniejącej i przebudową 

zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie. 

Budowa sali gimnastycznej wraz z nadbudową części istniejącej i przebudową zaplecza sanitarno- 

szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie ul. Listopadowa 12 na działce ewid.  

768 realizowana będzie w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej 

Infrastruktury Sportowej - Edycja 2020. Sala gimnastyczna przeznaczona będzie na prowadzenie zajęć 

lekcyjnych z wychowania fizycznego oraz organizowanie międzyklasowych zawodów sportowych. 

Planowana wartość inwestycji 4 000 000,00 zł. Kwota dofinansowania 1 938 328,00 zł z Ministerstwa 

Sportu i Turystyki w ramach  Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej. Planowany termin 

zakończenia inwestycji: 30.12.2022 r. 

 

 

 

Rysunek 13. Budowa sali gimnastycznej wraz z nadbudową części istniejącej i przebudową zaplecza sanitarno-

szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie - dokumentacja fotograficzna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów 
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Budowa miejsca rekreacji przy ul. Ciesielczuka w Hrubieszowie 

Planowane jest wykonanie miejsca rekreacji przy ul. Ciesielczuka w Hrubieszowie. W ramach zadania 
wykonana będzie m.in. altanka, ławki z bali, boisko do siatkówki, palenisko zewnętrzne – grill, 
wyposażony zostanie plac zabaw, powstaną chodniki i tablica informacyjna. Inwestycja będzie 
realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 r., poddziałanie 
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Planowany termin zakończenia 
inwestycji lipiec 2021 r. Wartość zadania –– 104 633,74  zł, wartość otrzymanego dofinansowania 
58 306,00 zł. 
 

Rysunek 14. Budowa miejsc rekreacji przy ul. Ciesielczuka w Hrubieszowie – dokumentacja fotograficzna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów, Portal lubie.hrubie.pl 

 

 

 

Poniższa tabela przedstawia wydatki majątkowe wraz z zakresem poszczególnych zadań, których 

realizacja przewidziana była w roku 2020. 

Tabela 5 .Informacja z realizacji wydatków majątkowych Gminy Miejskiej Hrubieszów na dzień 31.12.2020 roku  

Dział Nazwa Plan Wykonanie 
% 

wykonania 

600 Transport i łączność 9 830 571,26 9 696 433,20 98,64 

  

1. Przebudowa części ulicy Żeromskiego 

w Hrubieszowie polegająca na 

budowie miejsc parkingowych w ciągu 

drogi wojewódzkiej nr 844 Chełm-

Hrubieszów-Witków-Dołhobyczów-

granica państwa”  

25 000,00 2 400,00 9,60 

2. Dotacja dla Powiatu Hrubieszowskiego 

na drogi powiatowe na terenie miasta 
248 944,31 248 944,31 100 

3. Kanalizacja deszczowa w ul. 

Ogrodowej 
570 000,00 569 966,59 99,99 
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Dział Nazwa Plan Wykonanie 
% 

wykonania 

4. II etap budowy dróg gminnych na 

Osiedla Basaja w Hrubieszowie – ul. 

Storczykowa, Konwaliowa, Tulipanowa 

5 951 760,00 5 940 817,61 99,82 

5. Przebudowa drogi gminnej (boczna ul. 

Gródeckiej) w Hrubieszowie z kanałem 

deszczowym i oświetleniem 

2 298 811,26 2 297 479,55 99,94 

6. Zakup samochodu dostawczego 90 229,44 84 156,00 93,27 

7. Zakup wiaty garażowej na koparko-

ładowarkę 
20 000,00 20 000,00 100 

8. Zakup samochodu ciężarowego 90 000,00 80 130,50 89,03 

9. Zakup piaskarki 80 000,00 79 458,00 99,32 

10. Modernizacja drogi wewnętrznej w ul. 

Armii Krajowej 
35 000,00 9 405,47 26,87 

11. Budowa drogi w ul. Diamentowej 554 000,00 546 848,92 98,71 

 
12. Budowa drogi wewnętrznej – boczna 

ul. Żeromskiego w Hrubieszowie 
50 000,00 0,00 0 

 13. Modernizacja drogi w ul. Bursztynowej 65 770,56 65 770,56 100 

700 Gospodarka mieszkaniowa 11 558 560,59 4 415 570,73 38,20 

  

1. Wykonanie oświetlenia iluminacyjnego 

budynku użyteczności publicznej 
5 000,00 0,00 0,00 

2. Przebudowa, remont i adaptacja lokali 

usługowych położonych w 

Hrubieszowie przy ul. Rynek "Sutki" 15 

i 17 

360 000,00 333 908,56 92,75 

3. Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa 

szansą na ożywienie społeczno-

gospodarcze w obszarze rewitalizacji 
11 193 560,59 4 081 662,17 36,46  

720 Informatyka 952 482,91 952 482,91 72,49 

 

1. Cyfrowy Urząd w Twoim domu 

Elektroniczna administracja blisko 

Mieszkańców Miasta Hrubieszowa 

952 482,91 952 482,91 100 

851 Ochrona zdrowia 50 000,00 50 000,00 99,9 

  
1. Dotacja celowa dla szpitala 

hrubieszowskiego 
50 000,00 50 000,00 99,9 

852 Pomoc społeczna 55 650,01 48 266,30 98,86 

  

1. Wykonanie wentylacji w pracowni 

kulinarnej w Środowiskowym Domu 

Samopomocy w Hrubieszowie 

14 625,01 8 622,30 98,86 
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Dział Nazwa Plan Wykonanie 
% 

wykonania 

 
2. Zakup dziewięcioosobowego 

mikrobusa 
41 025,00 39 644,00 96,63 

900 
Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 

630 000,00 22 397,03 
3,56 

  

1. Poprawa efektywności energetycznej 

budynków użyteczności publicznej 

Starostwa Powiatowego i Gminy 

Miejskiej Hrubieszów 

500 000,00 11 555,33 2,31 

2. Oświetlenie uliczne (solarne słupy 

oświetleniowe 10 szt.) 
30 000,00 7 000,00 

23,33 

3. Budowa oświetlenia ulicznego (ul. 

Zamojska, ul. Szewska) 
98 000,00 2 000,00 

2,04 

4. Budowa miejsca rekreacji przy ul. 

Ciesielczuka w Hrubieszowie 
2 000,00 1 841,70 

92,09 

926 Kultura fizyczna 12 353 210,00 7 183 602,38 58,15 

  

1. Kryta pływalnia przy Szkole 

Podstawowej Nr 2 
12 310 000,00 7148 664,23  

58,07 

2. Budowa sali gimnastycznej wraz z 

nadbudową części istniejącej i 

przebudową zaplecza sanitarno-

szatniowego przy Szkole Podstawowej 

nr 1 w Hrubieszowie 

10 000,00 1 728,15 

 

 

17,28 

 3. Zakup kosiarki wrzecionowej 33 210,00 33 210,00 100 

RAZEM 35 380 474,77 22 318 752,55 65,75% 

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020r . 

 

3. Zadania nie objęte Wieloletnią Prognozą Finansową  

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

Hrubieszów na lata 2020 - 2034, w roku 2020 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. Inwestycja została zrealizowana 20.12.2020 r. Całkowita wartość 

zadania 366 967,56 zł. 
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Rysunek 15. Przebudowa, remont i adaptacja lokali usługowych położonych w Hrubieszowie  

przy ul. Rynek „Sutki” 15 i 17 – dokumentacja fotograficzna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów 

 

 

 

Budowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 1522 ul. Diamentowa w Hrubieszowie  

Wykonanie drogi z warstw bitumicznych wraz ze zjazdami oraz utwardzonym poboczem  

wraz z budową kanalizacji burzowej. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 554 000,00 zł. Inwestycja 

została sfinansowana ze środków własnych. Droga została odebrana 28.12.2020 r. 

 

 
Rysunek 16. Budowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 1522 ul. Diamentowa w Hrubieszowie  

– dokumentacja fotograficzna. 
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Przebudowa drogi powiatowej: 3475 L ul. Podzamcze w Hrubieszowie - na odcinku od skrzyżowania 

z ul. Staszica do końca drogi powiatowej i drogi powiatowej nr 3486 L ul. Wspólna - od skrzyżowania 

z ul. Zamojską do skrzyżowania z ul. Podzamcze. 

Projekt przebudowy prowadzony był w ramach porozumienia Powiatu Hrubieszowskiego z Gminą 

Miejską Hrubieszów. W trakcie realizacji wykonano opaski i chodniki z kostki betonowej, zjazdy, 

regulację wysokościową elementów uzbrojenia podziemnego, ułożono nawierzchnię. Pomoc 
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finansowa udzielona ze środków budżetu miejskiego wyniosła 248 944,31 zł, czyli 50% kosztów 

inwestycji. 

 
Rysunek 17. Przebudowa drogi powiatowej: 3475 L ul. Podzamcze w Hrubieszowie - na odcinku  

od skrzyżowania z ul. Staszica do końca drogi powiatowej i drogi powiatowej nr 3486 L ul. Wspólna  

- od skrzyżowania z ul. Zamojską do skrzyżowania z ul. Podzamcze – 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. 

Zmiany Regulaminu budżetu obywatelskiego. 

Dotychczasowy Regulamin budżetu obywatelskiego został zmieniony uchwałą nr XIX/154/2020 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt 

budżetu obywatelskiego dla Gminy Miejskiej Hrubieszów. Nowy regulamin wprowadził zasadnicze 

zmiany w procesie wdrażania budżetu obywatelskiego: 

• zmianę wieku osób składających projekt oraz głosujących - od 16 roku życia, 

• uszczegółowienie rodzaju zadań, jakie mogą być realizowane, 

• uszczegółowienie zasad ogólnodostępności, 

• zmianę formularza zgłaszania projektu oraz karty głosowania, 

• wprowadzenie formularza zgody na udostępnienie obiektu uwzględnionego w projekcie 

złożonym w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Hrubieszów. 

Budżet obywatelski 2021 

W 2020 r. ze względu na stan epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 nie przeprowadzono procedury 

budżetu obywatelskiego na rok 2021. 
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W 2020 r. w wyniku głosowania 
mieszkańców Miasta zaplanowano 
do realizacji w ramach budżetu 
obywatelskiego cztery zadania  
o łącznej wartości 91 500,00 zł: 
 

„Centrum Multimedialne dla społeczności miasta” 

Zadanie zrealizowane zostało w wysokości zaplanowanej,  

tj. 25 000,00 zł przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Hrubieszowie – 

zakupiono 17 komputerów do pracowni multimedialnej 

„Plac manewrowy pod mini miasteczko ruchu drogowego 

przy Szkole Podstawowej nr 3 w Hrubieszowie” 

Zadanie zrealizowane zostało w wysokości zaplanowanej,  

tj. 25 000,00 zł przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Hrubieszowie - 

wykonany został plac manewrowy przy SP Nr 3 

„Laboratorium językowe dla wszystkich” 

Zadanie zrealizowane zostało w wysokości zaplanowanej,  

tj. 25 000,00 zł przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Hrubieszowie. 

Zakupiono wyposażenie pracowni językowej 

 

„Zielona mobilna wyspa na Deptaku w Hrubieszowie”  

Wydatki na to zadanie zaplanowano w wysokości 16 500,00 zł. 

Projekt nie został zrealizowany z uwagi na negatywną opinię 

Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie 

delegatura w Zamościu. Miejsce lokalizacji jest objęte nadzorem 

konserwatora zabytków 
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4.2. Fundusz sołecki 

Realizacja funduszu soleckiego w 2020 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 soleckiego Sołectwa Sławęcin w 2020 roku wydatkowano kwotę 35 498,38 zł,  

z zaplanowanych 35 500,00 zł tj. prawie 100 % planu. Szczegółowe wydatki zrealizowano zgodnie  

z poniższą tabelą. 

Tabela 6. Zestawienie wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w Sołectwie Sławęcin w roku 

2020. 

Lp. Zadanie 
Wydatek w roku 

2020 - kwota [zł] 

1 Remont i doposażenie boiska osiedlowego oraz placu zabaw 25 698,40 zł 

2 Aktywizacja osób starszych i integracja międzypokoleniowa 3 600,00 zł 

3 Zakup siłowni zewnętrznej 5 599,99 zł 

4 Remont zjeżdżalni 599,99 zł 

RAZEM 35 498,38 zł 

Źródło: Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Hrubieszów za rok 2020. 

 

Rysunek 18. Fotografie z realizacji funduszu sołeckiego w Sołectwie Sławęcin w 2020 roku – remont i doposażenie 

boiska osiedlowego oraz placu zabaw, zakup siłowni zewnętrznej i remont zjeżdżalni. 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów 
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W 2020 r. w ramach funduszu 
sołeckiego Sołectwa Sławęcin 
zaplanowano do realizacji cztery 
zadania o łącznej wartości 
35 498,38 zł: 
 

„Remont i doposażenie boiska osiedlowego oraz placu 

zabaw” 

Zadanie zrealizowane zostało w wysokości zaplanowanej,  

tj. 25 698,40 zł. W ramach zadania sfinansowano: 

• opracowanie projektu technicznego - 700,00 zł,  

• zakup masy mineralno-asfaltowej wraz z jej ułożeniem  

- 12 398,40 zł,  

• zakup urządzeń na plac zabaw wraz z montażem - 11 600,00 

zł, 

• malowanie linii na boisku do koszykówki – 1 000,00 zł. 

„Zakup siłowni zewnętrznej” 

Zadanie zrealizowane zostało w wysokości zaplanowanej,  

tj. 5 599,99  zł  

 

„Remont zjeżdżalni”  

Zadanie zrealizowane zostało w kwocie 599,99 zł 

 

„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 

3 600 zł. 
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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 2020 r. grunty stanowiące przedmiot własności Gminy Miejskiej Hrubieszów 

wynosiły ogółem 328,3340 ha, przy czym gminny zasób nieruchomości stanowi powierzchnię 260,6838 

ha na które składa się 265 nieruchomości w znaczeniu wieczystoksięgowym. 

Na podstawie Informacji o Stanie Mienia Gminy Miejskiej Hrubieszów za 2020 rok, stan mienia 

komunalnego na dzień 31 grudnia 2020 roku w stosunku do prawa własności zaprezentowano  

w poniższej tabeli. 

Tabela 7. Informacja o stanie mienia gruntowego Gminy Miejskiej Hrubieszów w roku 2020. 

Wyszczególnienie Stan mienia gruntowego 
Powierzchnia 

[ha] 

1 Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste  67,6502 ha 

2 
Nieruchomości przekazane w trwały zarząd jednostkom 

budżetowym 
83,1723 ha 

3 Nieruchomości będące w dzierżawie 90,0206 ha  

4 

Grunty stanowiące zasób mieszkaniowy administrowany  

przez PGKiM Spółka z o.o., wspólnoty mieszkaniowe  

oraz w bezpośrednim zarządzie gminy 

74,4774 ha 

RAZEM 328,3340 ha 

Źródło: Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 486/2021 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 31 marca 2020 r. Stan Mienia 

Gminy Miejskiej Hrubieszów za 2020 rok. 
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Nieruchomości - Budynki 

Gmina Miejska Hrubieszów jest właścicielem 158 budynków, według następującej typologii. 

 

Tabela 8. Struktura typów budynków będących we własności Gminy Miejskiej Hrubieszów w roku 2020. 

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 19 

4 Budynki w dzierżawie 14 

5 Budynki w użytkowaniu, użyczeniu i w administrowaniu 3 

6 

Budynki stanowiące zasób mieszkaniowy: 

• 38 budynków wielorodzinnych powyżej 4 lokali mieszkalnych, 

• 32 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 lokali socjalnych); 

96 

RAZEM 161 

Źródło: Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 486/2021 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 31 marca 2021 r. Stan Mienia 

Gminy Miejskiej Hrubieszów za 2020 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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Zmiany w stanie mienia komunalnego, w zakresie prawa własności oraz innych praw,  

w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. 

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. do gminnego zasobu nabyto grunty o łącznej  

pow. 0,3505 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 1,6312 ha. 

Dochody uzyskiwane przez Miasto Hrubieszów w 2020 roku osiągnęły poziom 1.653.540,50 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 9. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności przez Gminę Miejską Hrubieszów w roku 

2020. 

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

1 przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 104.452,99  

2 opłaty roczne za nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste 208.640,43 

3 

opłaty za nieruchomości gruntowe oddane w trwały zarządu na rzecz 

gminnych jednostek organizacyjnych  

i z tytułu ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności 

55.834,27 

4 sprzedaż nieruchomości gruntowych i lokalowych 493.883,70 

5 najem i dzierżawa 699.158,01 

6 wpływy z różnych dochodów i rozliczeń z lat ubiegłych 91.571,10 

RAZEM 1.653.540,50 

Źródło: Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 486/2021 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 31 marca 2020 r. Stan Mienia 

Gminy Miejskiej Hrubieszów za 2020 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 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 19. 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 2020). 

 

Tabela 10. Poziom realizacji w roku 2020 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 2020 r.; - brak wykonania wskaźnika w 2020 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 2020 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 
 

Tabela 11. Poziom realizacji w roku 2020 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 2020 r.; - brak wykonania wskaźnika w 2020 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 2020 r. 

PRIORYTET STRATEGICZNY 2  
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Cele operacyjne Wskaźnik/Opis zrealizowanych działań 
Realizacja 

wskaźnika 2020 r. 

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 

Tabela 12. Poziom realizacji w roku 2020 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 2020 r. 

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,  
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Cele operacyjne Wskaźnik/Opis zrealizowanych działań 
Realizacja 

wskaźnika 2020 r. 

3.2. Cyfryzacja administracji i rozwój e-

usług dla społeczeństwa 

• 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). 

 

 

3.3. 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 programem 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 2017 r.   

 

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. 

 

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  

 

 

5 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Hrubieszowa na lata 2017-2023 
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w uporządkowanej, estetycznej przestrzeni publicznej, o odnowionej infrastrukturze oraz rozwój 

potencjału gospodarczego i ograniczenie niskiej emisji. 

 

 

Rysunek 20. Podstawowe projekty planowane do realizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji 

w obszarze Centrum Hrubieszowa. 

Źródło: Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Hrubieszowa na lata 2017 - 2023 

„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 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 

 

 

6 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Hrubieszowa na lata 2017 - 2023 
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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 2020.   

Tabela 13. Wykaz przedsięwzięć w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Hrubieszowa na lata 2017 - 2023 

wraz z informacją dotyczącą ich realizacji w roku 2020 r. 

L.p. 
Numer projektu w 

LPR 
Nazwa przedsięwzięcia 

Realizacja zadania  

w 2020 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  

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   

 

 

7 Tamże  
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L.p. 
Numer projektu w 

LPR 
Nazwa przedsięwzięcia 

Realizacja zadania  

w 2020 r. 

TAK/NIE 

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 

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 
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L.p. 
Numer projektu w 

LPR 
Nazwa przedsięwzięcia 

Realizacja zadania  

w 2020 r. 

TAK/NIE 

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 
 

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 
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L.p. 
Numer projektu w 

LPR 
Nazwa przedsięwzięcia 

Realizacja zadania  

w 2020 r. 

TAK/NIE 

39 P.3.3.5 

Przebudowa i modernizacja ulic oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze 

rewitalizacji 
 

LEGENDA: + wykonano wskaźnik w 2020 r.; - brak wykonania wskaźnika w 2020 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 2020 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 2017 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 

Biblioteki 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 2020 roku prowadzono roboty budowlane murarskie, dekarskie, instalacyjne wew. 

elektryczne, wymieniono stolarkę okienną, wykonano elewację. Planowany termin 

zakończenia całego projektu (budowa wraz działaniami miękkimi) to grudzień 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. W 2020 roku zadanie zostało uwzględnione i złożone do Kompletnej 

Propozycji Projektu w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego ze środków 

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego 2014 – 2021 roku (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 
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Hrubieszowa". 

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

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

w 2020 roku - dla 15 uczestników zostały przeprowadzone spotkania polegające na 

wzmocnieniu zasobów ludzkich, wzmocnieniu kompetencji społecznych, wsparciu dla rodzin 

dysfunkcyjnych, treningi zdolności manualnych, przeprowadzono warsztaty stolarskie zajęcia 

hobbistyczne. Przeprowadzono dla 8 osób szkolenia zawodowe na pracownika gospodarczego 

i biurowego. Następnie dla 8 osób były zorganizowane praktyki zawodowe i dla 4 osób staże. 

Wartość projektu wynosi 813 961,24 zł w tym dofinansowanie 691 867,05 zł i wkład własny 

122 094,19 zł. Termin realizacji od 01.10.2019 r. do 31.10.2022 r. 

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 01.03.2021 r. do 30.06.2023 r. 

 

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 

podmiot wybrany w ramach Procedury Zamówień Publicznych. 

 

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 podmiot 

wybrany w ramach Procedury Zamówień Publicznych. 

 

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 w 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.  

W 2020 roku przeprowadzono działania projektowe Małe Ojczyzny. Przedsięwzięcie było 

możliwe dzięki współpracy z Centrum Archiwistyki Społecznej z Warszawy w partnerstwie  

z Ośrodkiem KARTA. Kwota dofinansowania projektu wyniosła 10 000 zł. 
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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 podmiot 

wybrany w ramach Procedury Zamówień Publicznych. 

 

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”. 

W 2020 roku działanie było kontynuowane w ramach projektu „Lubelski Szlak Bitwy 

Warszawskiej”. Organizatorem tego przedsięwzięcia było Miasto Hrubieszów i Ministerstwo 

Obrony Narodowej. Malarzem i koordynatorem projektu był dr Mateusz Rokicki. Wynikiem 

prac było przygotowanie murala przedstawiającego 4 obrazy związane z rokiem 1920  

w mieście Hrubieszów. 

 

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). Działanie nie mogło być realizowane w 2020 roku, ze względu na ograniczenia 

związane z pandemią Covid-19. 

 

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. W 2020 roku 

utworzono pomieszczenie do zajęć sensorycznych, ze względu na ograniczenia związane 

pandemią Covid-19 zajęcia nie mogły być realizowane. 
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11. Kultura obrazkowa – zajęcia z edukacji filmowej/ dyskusyjny klub filmowy 

W lipcu 2020 w ramach Akademii Filmu zorganizowano cztery spotkania dla dzieci i młodzieży 

dotyczące filmu, podczas których zostały przeprowadzone dyskusje:  

1. „Zielona Szkoła” - temat zajęć „Świat wokół nas, czyli o roli natury w życiu człowieka”, 

2. „Liliana pędziwiatr” - temat zajęć „Każdy dar jest szczególny, czyli jak dbać o talenty” 

3. „Kapitan Morten i Królowa pająków”  - temat zajęć „Czym jest strach i w jaki sposób sobie 

z nim radzić”, 

4. Kacper i Emma szukają skarbu – temat zajęć „Czy można miło spędzić czas bez mediów? 

Sposoby na nudę”. 

 

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. W 2020 roku zadanie zostało uwzględnione i złożone w Kompletnej Propozycji 

Projektu w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu 

Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego 2014 – 2021. Projekt jest w fazie oceny merytorycznej. 

 

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.) W 2020 roku zadanie zostało uwzględnione  

i złożone w Kompletnej Propozycji Projektu w ramach Programu „Rozwój Lokalny” 

finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021. Projekt jest w fazie oceny 

merytorycznej. 

 

14. „Pamiątka z Hrubieszowa” 

Pamiątki z Hrubieszowa to rękodzieło artystyczne inspirowane poezją Leśmiana oraz 

krajobrazem i architekturą miasta.  

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.  

Przy Hrubieszowskim Domu Kultury działa punkt w którym można zakupić pamiątki. Pod okiem 

instruktorów powstają obrazy wełną malowane, obrazy akwarelowe, anioły oraz szydełkowe 

przypinki i maskotki. W 2020 roku  (ze względu na pandemię Covid-19) został uruchomiony 

sklep internetowy, który od grudnia 2020 działa pod adresem https://sklep.hdk-

hrubieszow.pl/ 

W 2020 został wyremontowany lokal przy ul. Rynek Sutki, w którym będzie prowadzona 

stacjonarna sprzedaż pamiątek. Obecnie są one sprzedawane poprzez stronę internetową. 

 

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 
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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. W 2020 roku 

działanie nie mogło być realizowane, ze względu na ograniczenia związane z pandemią Covid-

19. 

  

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 roku przeprowadzono remont dachu budynku. Właściciele pozyskali 

ten cel środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 

17. Granty na rozwój hrubieszowskiej przedsiębiorczości w obszarze rewitalizacji  

Projekt nie jest realizowany. 

 

18. Prowadzenie „Mini Inkubatora Przedsiębiorczości” 

Projekt nie jest realizowany. W 2020 roku zadanie zostało uwzględnione i złożone  

w Kompletnej Propozycji Projektu w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego ze 

środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021. Obecnie jest w fazie oceny merytorycznej. 

 

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.  W 2020 roku zamontowano szyldy między innymi w Punkcie Informacji 

o Rewitalizacji  Centrum Rewitalizacji. 

 

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

Wykonano ocieplenie dachu. Projekt zrealizowany przez Wspólnotę w 2019 roku. W 2020 roku 

prace nie były prowadzone. 

 

21. Wykonanie opaski odwadniającej i odgrzybienie budynku Wspólnoty Mieszkaniowej, 

ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem wraz z pomalowaniem elewacji  

- przy ul. Kilińskiego 15. 

W 2020 wykonano częściowo odgrzybianie i częściowo opaskę odwadniającą. 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.  
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W ramach projektu nastąpiło podłączenie budynku Wspólnoty Mieszkaniowej do sieci gazowej 

(zadanie zrealizowane we wcześniejszych latach). W 2020 roku zadanie nie było realizowane. 

 

23. Wymiana pokrycia dachowego, docieplenie zewnętrznych ścian budynku Wspólnoty 

Mieszkaniowej wraz z pomalowaniem elewacji – przy ul. Partyzantów 14 

Projekt nie został zrealizowany. W 2020 roku zadanie nie było realizowane. 

 

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). W 2020 roku 

wykonano remont ścian piwnicy. 

 

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). W 2020 

roku wykonano odwodnienie. 

 

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. W 2020 roku wykonano instalację elektryczną. 

 

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 

Zadanie nie zostało realizowane (częściowo wykonano prace dotyczące remontu kominów 

 i części placu). Projekt wykonywany ze środków własnych Wspólnoty. W 2020 roku wykonano 

remont kominów. 

 

29. Wymiana pokrycia dachowego, ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem wraz  

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

Projekt nie został zrealizowany. W 2020 roku zadanie nie było realizowane. 

 

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. W 2020 roku zadanie nie było realizowane. 

 

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. W 2020 roku na budynkach przy ul. Partyzantów  

1 i oraz Narutowicza 56 prowadzone były prace polegające na czyszczeniu rynien poziomych  
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i pionowych, hydroizolacji daszków kominów wentylacyjnych, izolacji połączeń dachowych, 

naprawie cokołów okiennych od strony ulicy. 

 

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.  

W 2020 zrealizowano postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych oraz 

podpisano umowę z wykonawcą. Wyłoniono również inspektora nadzoru i podpisano umowę 

na nadzór inwestorski. 

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.  

 

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

Lokalnej i mieszkania chronione 

Projekt nie został zrealizowany. W 2020 roku zadanie zostało uwzględnione i złożone  

w Kompletnej Propozycji Projektu w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego  

ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021. Obecnie jest w fazie oceny merytorycznej. 

 

34. Głęboka termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego - Lokalizacja projektu: 

ul. Górna 31. 

W 2020 roku prowadzono roboty budowlane. 

 

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

blacharskich 

Projekt nie został zrealizowany. 

 

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. W 2020 roku zadanie nie było realizowane. 

 

37. Utworzenie domu dziennego pobytu „Hrubieszowski Senior” 

Projekt nie został zrealizowany. W 2020 roku zadanie zostało uwzględnione i złożone  

w Kompletnej Propozycji Projektu w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego  

ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021. Obecnie jest w fazie oceny merytorycznej. 
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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. Zadanie zostało zrealizowane. W 2020 r. nie podejmowano działań. 

 

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 zrealizowano następujące zadania: 

• 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 

opracowano PFU (Program Funkcjonalno- Użytkowy) dla tego terenu.  

• opracowano dokumentację techniczną 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. W roku 2020 zostały zakończone prace 

budowlane lokali 15 i 17 na kwotę 354 902,50 zł oraz koszty nadzoru 28 967,56 zł. 
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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 poniższej tabeli wraz z informacją statusie realizacji. 

 

 

8 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Hrubieszów na lata 2015 – 2020 
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Tabela 14. Wykaz działań zaplanowanych w PGN dla Gminy Miejskiej Hrubieszów. 

L.p. Zakres działania 

Realizacja zadania  

w 2020 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 2020 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 2020 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 2020 r.; - brak wykonania wskaźnika w 2020 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 2020, należały: 

1. Monitoring jakości powietrza, realizowany poprzez zamontowanie kolejnego, trzeciego 

czujnika jakości powietrza. Sensor przekazany został przez Veolia Wschód Sp. z o.o.  

i został umieszony przy ul. Zamojskiej 16 w Szkole Podstawowej Nr 3 w Hrubieszowie. Dzięki 

sensorowi możliwe jest zbieranie, przetwarzanie i interpretowanie danych w czasie 

rzeczywistym. Czujnik przez całą dobę monitoruje stan powietrza w naszym mieście. Sensor 

pobiera następujące dane pomiarowe: temperaturę powietrza wyrażoną w stopniach 

Celsjusza, wilgotność, ciśnienie, stężenie pyłów zawieszonych, PM1, PM2.5 oraz PM10. 

Aktualne dane o jakości powietrza można śledzić na stronie https://airly.org/map/pl/.  

Po przeanalizowaniu raportu pomiaru jakości powietrza przy ul. Zamojskiej 16 za okres od 20 

lutego do 31 grudnia 2020 r. stwierdzono wystąpienie przekroczeń poziomów dopuszczalnych 

pyłu zawieszonego PM10 w ilości 12 dób. 

2. Efektywność energetyczna, sukcesywna wymiana oświetlenia ulicznego  

na energooszczędne. W ramach działań inwersyjnych przeprowadzona została realizacja 

działań polegająca na budowie lub wymianie oświetlenia ulicznego na energooszczędne 

latarnie solarne i hybrydowe w następujących projektach: 

• budowa oświetlenia w ramach zadania dotyczącego budowy drogi gminnej - boczna 

ul. Gródeckiej, 

• budowa oświetlenia ulicznego na ul. Zamojskiej i ul. Szewskiej, 

• wykonanie oświetlenia iluminacyjnego budynku użyteczności publicznej – (zadanie na 

lata 2020 i 2021); 

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 prowadzono termomodernizację budynków Urzędu Miasta oraz Starostwa 

Powiatowego. 

https://airly.org/map/pl/
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4. W ramach działań inwestycyjnych zostały przeprowadzone projekty budowy  

oraz modernizacji dróg gminnych i powiatowych: 

• Przebudowa drogi gminnej (boczna ul. Gródeckiej) w Hrubieszowie Budowa drogi w ul. 

Lipowej 

• II etap budowy dróg gminnych na Osiedlu Basaja w Hrubieszowie – ul. Storczykowa, 

Konwaliowa, Tulipanowa (dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych 

nabór II)  

• Budowa drogi wewnętrznej – boczna ul. Żeromskiego w Hrubieszowie. 

 

Działania nieinwestycyjne: 

 
5. Projekt edukacyjny „Sprzątanie świata”  

Głównymi uczestnikami akcji były dzieci i młodzież z terenu naszego miasta. Celem Akcji 

była promocja i wsparcie segregacji odpadów w naszym mieście, tak aby przyczynić się do 

zwiększenia poziomu odzysku i recyklingu odpadów. Jej celem było również promowanie 

nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się 

nasz negatywny wpływ na środowisko oraz wzrost świadomości ekologicznej 

społeczeństwa. Koszty poniesione w ramach akcji „Sprzątania Świata 2020”:   

• plakaty 20,00 zł, 

• worki do segregacji odpadów 295,20 zł, 

• rękawice 116,00 zł, 

• odbiór odpadów zebranych w ramach akcji 101,95 zł. 

6.  „Wrastaj w Hrubieszów”  

Akcja zainicjowana w 2019 roku przez Burmistrz Miasta Hrubieszowa Martę Majewską 

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. Drzewka będą przypominać dzieciom, że Hrubieszów jest ich 

miejscem na ziemi i bezpieczną przystanią. Stąd pochodzą i tu zawsze mogą wrócić. 

W 2020 roku  ze względów pandemicznych edycja programu 2020 została przesunięta  

na 2021 rok. Miasto powróci do kontynuacji akcji w przypadku zmiany sytuacji 

pandemicznej. Jak wynika z danych ewidencji ludności za 2020 rok planowanych  

do nasadzenia będzie ponad 90 drzew ("jedno dziecko, jedno drzewo").  

7. Projekt nasadzeń drzew w Mieście Hrubieszów: 

• 200 szt. drzew z gat. głóg dwuszyjkowy „Paul’s Scarlet” nasadzonych w pasie 

drogowym przy ul. Żeromskiego, środki własne – 14 580,00 zł, środki WFOŚiGW 

w Lublinie – 14 580,00 zł, 

• 620 szt. drzew z gat. daglezja zielona i świerk pospolity nasadzonych na terenie szkół 

podstawowych i przedszkoli miejskich, sadzonki podarowane przez Nadleśnictwo 

Strzelce, 

• drzewo z gat. dąb szypułkowy - Jubileuszowy Dąb Hrubieszowski „RUBIESZ” 1400-2020 

nasadzony przy Szkole Podstawowej Nr 3, drzewo podarowane przez Nadleśnictwo 

Strzelce. 

• W roku 2020 zapoczątkowano proces sadzenia łąk kwietnych oraz promocję 

inicjatywy kwitnących kolorowych kwiatów w Mieście. Od 2020 roku wiosną i latem 

mieszkańcy Hrubieszowa mogą cieszyć oczy widokiem kwitnących kolorowych 

kwiatów. Przy ulicy Piłsudskiego powstała miejska łąka kwietna, która poprawia 
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estetykę miasta i daje możliwość bliższego obcowania z naturą, jednak przede 

wszystkim wzbogaca ekosystem.  Ma także wszechstronne korzystne działanie 

ekologiczne na środowisko oraz naturalnie oczyszczanie powietrze. Łąka w mieście 

to dla zwierząt znakomite warunki do życia, a dla miejskiego budżetu – oszczędności. 

Rośliny łąkowe nie wymagają tak częstego podlewania jak trawnik, nie potrzebują też 

ani nawożenia, ani częstego koszenia – robi się to zaledwie dwa razy lub raz w sezonie. 
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Rysunek 21. Podsumowanie wydarzeń ekologicznych zorganizowanych przez Urząd Miasta w 2020 roku  

– dokumentacja fotograficzna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów 
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Działania związane z Programem Ograniczenia Niskiej Emisji oraz utrzymaniem 

infrastruktury miejskiej w Hrubieszowie 

Jednostka budżetowa pod nazwą Miejska Służba Drogowa realizuje działania związane z inwestycjami 

oraz utrzymaniem infrastruktury miejskiej. Na podstawie Sprawozdania z działalności Miejskiej Służby 

Drogowej za 2020 r. zestawiono kluczowe elementy infrastruktury miejskiej, która jest w obszarze 

zarządzania MSD. 

Obszary działalności 

 - łączna powierzchnia do utrzymania 59,94 ha  

Drogi publiczne gminne:  

• 47 odcinków o łącznej długości 19,531 km, w tym drogi nieutwardzone: 9 odcinków łącznej 

długości 1,276 km,  

• łączna powierzchnia pasów drogowych: 268256 m² tj. 26,83 ha, 

• utrzymanie drzew 26 szt., żywopłotów 428mb/315m², zieleńców 119720 m², 

• utrzymanie porządku i czystości na jezdni 104677 m² i chodnikach 25179 m², 

• zimowe utrzymanie dróg: jezdnia 18.327 km, chodniki 25179 m². 

Drogi wewnętrzne i ciągi piesze:  

• 129 odcinków o łącznej długości 51,457 km, w tym drogi nieutwardzone 96 odcinków 

• łącznej długości 50700 mb  

• łączna powierzchnia pasów drogowych / działek / 331. 103 m² tj. 33,11 ha 

Tereny zlecone przez Urząd Miasta do bieżącego utrzymania  

• 41 odcinków o łącznej powierzchni 74,094 m² tj. 7,41 ha 

Teren parku „Solidarności”. 

 Łączna powierzchnia 13,954 m² tj. 1,39 ha 

Nasadzenia kwiatów – 8 szt. wieże kwiatowe duże + 6 szt. małe, ponad 30 szt. donic wiszących 

Herb Miasta Hrubieszowa i nasadzenia kwiatów w parku Solidarności 

Place zabaw i siłownie – 15 szt.  

Przystanki komunikacyjne, których właścicielem bądź zarządzającym jest gmina miejska  

• Hrubieszów - 16 szt. 

Tablice i słupy ogłoszeniowe na terenie miasta Hrubieszowa – 20 szt. 

Kładki dla pieszych – 7 szt.  

• ul. Piłsudskiego – ul. Krucza 25 mb x 1,30 m, 

• ul. Krucza – ogrody działkowe 12 mb x 1,60 m, 

• ul. Ceglana – Oś. Jagiellońskie 26 mb x 1,00 m, 

• ul. Wodna – ul. Rubinowa 2 szt 43 mb x 1,00 m i 8 mb x 1,50 m, 

• ul. Podzamcze – ul. 3-go Maja 30 mb x 3,10 m, 

• ul. Działkowa – ul. 3-go Maja 12 mb x 1,60 m 
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4. Program Ochrony Środowiska 

4.1 Priorytety, sposoby realizacji 

 

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Hrubieszowa został przyjęty uchwałą  

Nr XXIX/238/2020 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia 

„Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Hrubieszów”.  

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  

• Różnorodność biologiczna i krajobrazowa  

• Gospodarka odpadami 

• Edukacja ekologiczna   

 
 

4.2 Sposoby realizacji - obszary, cele, kierunki interwencji 

 

W ramach głównych obszarów dotyczących ochrony środowiska Miasto Hrubieszów 

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

przedstawione w działaniach realizowanych w Programie Gospodarki Niskoemisyjnej. 

 

Do głównych zadań inwestycyjnych, które zostały przyjęte do realizacji w 2020 roku należą 

działania wpisane do „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  

i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2019 - 2024”, którego aktualizacja została przyjęta Uchwałą  

nr XIX/153/2020 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 27 lutego 2020 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 2020 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  

 

 

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

za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 
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dla celów bytowo gospodarczych oraz przeciwpożarowych, zlokalizowanych na obszarze objętym 

inwestycją oraz zasilającej w wodę dalsze części miasta Hrubieszowa. W ramach pierwszego etapu 

prac zakończonych w maju 2019 roku odebrano 1540 m sieci wodociągowej, w drugim etapie  

w grudniu 2019 r. 1676,5 m sieci wodociągowej, natomiast w trzecim etapie w 2020 r. 1 416,00 m. 

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

i zakończono 30 października 2020 r. 

 

 

Rysunek 22. Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Zamojskiej - dokumentacja fotograficzna. 

 

  

 

 

 

 

 

 

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

 

 

2. Modernizacja/przebudowa sieci wodociągowej w ul. Basaja 

Inwestycja stanowi część przedsięwzięcia polegającego na modernizacji/przebudowie sieci 

wodociągowej obejmującej ul. Zamojską, Leśmiana, Piłsudskiego, Basaja, Kolejową. Celem 

inwestycji jest modernizacja/przebudowa istniejącej sieci wodociągowej wykonanej z rur żeliwnych 

i rur azbestocementowych doprowadzającej wodę do budynków zlokalizowanych na obszarze 

objętym inwestycją oraz zasilającej w wodę dalsze części miasta Hrubieszowa. Pierwszy etap prac 

odebrano w październiku 2020 roku, odbiór drugiego etapu nastąpi do 31 października 2022 r. 

Wartość pierwszego etapu wyniosła 113 612,78 zł. Zamierzenie inwestycyjne obejmuje 886,00 m 

sieci wodociągowej. Całkowita wartość robót budowlanych: 1 573 042,59 zł. 
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Rysunek 23. Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Basaja - dokumentacja fotograficzna. 

 

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

 

3. Modernizacja/przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Piłsudskiego od ulicy Zamojskiej  

do skrzyżowania z ulicą Mickiewicza łącznie z zaprojektowaniem zasilenia wodociągów  

w ulicach Podzamcze i Czerwonego Krzyża w miejscowości Hrubieszów.  

Inwestycja stanowi część przedsięwzięcia polegającego na modernizacji/przebudowie sieci 

wodociągowej obejmującej ul. Zamojską, Leśmiana, Piłsudskiego, Basaja, Kolejową. Celem 

inwestycji jest modernizacja/przebudowa istniejącej sieci wodociągowej. Wybudowana sieć 

wodociągowa zapewnia dostawę wody dla celów bytowo-gospodarczych oraz przeciwpożarowych. 

Do budowanego wodociągu włączono istniejący wodociąg w ul. Podzamcze, Czerwonego Krzyża  

i Ludnej. Sieć wodociągowa została również połączona z nowo wybudowanym wodociągiem  

w ul. Zamojskiej. Zamierzenie inwestycyjne obejmuje 547,0 m sieci wodociągowej. I etap inwestycji 

ukończono do 30 października 2020 r., natomiast II etap należy ukończyć do dnia 29 października 

2021 r. Całkowita wartość projektu: 1 108 161,33 zł brutto. 

 

4. Dostawa urządzeń do zdalnego odczytu wodomierzy  

Zadanie realizowane jest u indywidualnych odbiorców, na wodomierzach, sukcesywnie nakładane 

są nakładki do zdalnego odczytu wodomierzy. W roku 2020 zakupiono 180 szt. urządzeń  

do zdalnego odczytu wodomierzy. Wartość zadania: 50 400,00 zł netto. 
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Rysunek 24. Dostawa urządzeń do zdalnego odczytu wodomierzy - dokumentacja fotograficzna. 

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

 

 

 

 

Sieci kanalizacyjne 

5. Przebudowa / modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Narutowicza, Prusa,  

27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK i Pogodnej w Hrubieszowie.  

Zakres inwestycji został podzielony na dwa etapy obejmujące odcinki sieci kanalizacji sanitarnej: 

w ul. Bolesława Prusa od budynków wielorodzinnych 3 i 5 do ulicy 3-go Maja. Wybudowano ok 118 

m sieci kanalizacyjnej za kwotę 85 276,29 zł - (II etap) zadanie zrealizowano do 19 marca 2020 r.  

• w ul. Narutowicza od budynku wielorodzinnego nr 31 do kolektora sanitarnego  
w ul. Narutowicza. Wybudowano 35,8 m sieci kanalizacyjnej za wartość 28 975,20 zł.  
- (I etap) zadanie zrealizowano do 30 października 2019 r.  

• w ul. Pogodnej i 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK od ulicy Prusa do ulicy Partyzantów. 
Wybudowano 188,1 m sieci kanalizacyjnej za wartość 155 475,56 zł.  

• Dodatkowo koniecznym było wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej z budynku 
wielorodzinnego przy ul. Pogodnej 7 do nowej sieci kanalizacyjnej - wartość  
7 933,67 zł - (II etap) zadanie zrealizowano do 19 marca 2020 r. 
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Rysunek 25. Przebudowa / modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Narutowicza, Prusa, 27 Wołyńskiej 

Dywizji Piechoty AK i Pogodnej w Hrubieszowie- dokumentacja fotograficzna. 

 

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

 

 

 

 

6. Modernizacja i remonty przepompowni ścieków 

W roku 2020 w ramach drugiego etapu prac w ramach umowy nr PGKiM/ZP/01/03/2019 polegających 

na modernizacji przepompowni ścieków (wymienionych poniżej) wydatkowano kwotę 59 470,00 zł: 

• Zamontowano szafę sterowniczą wraz z monitoringiem na Przepompowni Ścieków 

przy ulicy Nowej. Wyposażono szafę sterowniczą układu dwupompowego w oparciu  

o moduł telemetryczny GSM/GPRS. Wartość inwestycji: 14 990, 00 zł netto, 

• Zamontowano szafę sterowniczą wraz z monitoringiem na Przepompowni Ścieków 

przy ulicy Czerwonego Krzyża. Wyposażono szafę sterowniczą układu dwupompowego 

w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS. Wartość inwestycji: 14 500, 00 zł netto, 

• Zamontowano szafę sterowniczą wraz z monitoringiem na Przepompowni Ścieków 

przy ulicy Żeromskiego (Targowica). Wyposażono szafę sterowniczą układu 

dwupompowego w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS. Wartość inwestycji 

14 990, 00 zł netto, 

• Zamontowano szafę sterowniczą wraz z monitoringiem na Przepompowni Ścieków 

przy ulicy Prostej. Wyposażono szafę sterowniczą układu dwupompowego w oparciu 

o moduł telemetryczny GSM/GPRS. Wartość inwestycji: 14 990,00 zł netto; 
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Rysunek 26. Modernizacja i remonty przepompowni ścieków, wymiana szafy sterowniczej -dokumentacja 

fotograficzna.  

   

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

 

7. Modernizacja AKPiA w przepompowni ścieków przy ul. Grunwaldzkiej w Hrubieszowie. 

We wrześniu 2020 r. nastąpił odbiór końcowy inwestycji polegającej na wymianie aparatury 

kontrolno - pomiarowej i automatyki w przepompowni ścieków przy ul. Grunwaldzkiej  

w Hrubieszowie (zamontowano nową szafę sterowniczą i połączoną ją z istniejącą rozdzielnią). 

Wartość zadania wyniosła 48 680,00 zł 

 

Rysunek 27. Modernizacja Aparatury Kontrolno - Pomiarowej i Automatyki w przepompowni ścieków przy ul. 

Grunwaldzkiej w Hrubieszowie - dokumentacja fotograficzna.  

   

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

 

8. Zakup ładowarki teleskopowej do osadów 

Pod koniec listopada 2020 r. po przeprowadzeniu procedury przetargowej do Spółki dostarczono nową 

ładowarkę teleskopową wraz z osprzętem. Głównym powodem, dla którego zakupiono sprzęt za 410 

780,00 zł netto są zadania realizowane przez Zakład Oczyszczania Ścieków t. j. praca przy gospodarce 

osadowej.  

Rysunek 28. Dostawa nowej ładowarki teleskopowej wraz z osprzętem do PGKiM Spółka z o. o. w Hrubieszowie 

- dokumentacja fotograficzna. 

 

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

 

 

9. Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno – ściekowej w Hrubieszowie 

z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz usprawnieniem zarządzania majątkiem 

sieciowym Nr POIS.02.03.00-00-0001/17. 

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

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 2020 roku realizowano poniższe zadania: 

1. Budowa elektrowni fotowoltaicznej na terenie Stacji Uzdatniania Wody  

przy ul. Teresówka 14a w Hrubieszowie  

Dnia 12 lutego 2020 roku nastąpił odbiór końcowy inwestycji polegającej na wybudowaniu  

na terenie Stacji Uzdatniania Wody elektrowni fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 
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równej 200 kWp. Wyprodukowana w niej energia wykorzystywana jest w całości  

na potrzeby własne Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Teresówka 14a w Hrubieszowie. 

Wartość całej inwestycji, która była realizowana od sierpnia 2019 roku do lutego 2020 roku 

wyniosła 712 538,61 zł netto. 

 

 

Rysunek 29. Budowa elektrowni fotowoltaicznej na terenie Stacji Uzdatniania Wody - dokumentacja 

fotograficzna. 

 

 

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

 

2. Zakup zestawu hydroforowego na SUW 

W dniu 27 listopada 2020 r. zakończyły się prace związane z dostawą i montażem nowego 

zestawu hydroforowego na terenie Stacji Uzdatniana Wody przy ul. Teresówka 14a  

w Hrubieszowie. Zestaw hydroforowy przeznaczony jest do tłoczenia, podwyższania oraz 

utrzymywania ciśnienia wody. Aparatura została wyposażona w inteligentny sterownik 

umożliwiający pracę zestawu zgodnie z przyjętymi algorytmami. Wartość inwestycji 

wyniosła 138 000,00 zł netto. 

 

Rysunek 30. Zakup zestawu hydroforowego na Stację Uzdatniania Wody w Hrubieszowie. 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. 
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3. Wdrożenie systemu informacji przestrzennej GIS wraz z modelem hydraulicznym  

i hydrodynamicznym sieci wodociągowej oraz dostawą sprzętu i oprogramowania 

Wdrożenie powyższego systemu stanowi kontynuację dotychczasowych działań 

Przedsiębiorstwa zmierzających do usprawnienia procesu zarządzania infrastrukturą 

wodociągowo-kanalizacyjną oraz obniżania kosztów ich funkcjonowania. Łączna wartość 

zadania 425 200,00 zł netto, w tym wartość pierwszego etapu: 85 040,00 zł. Planowany 

termin zakończenia prac przypada na 15 września 2021 roku. 

 

Rysunek 31. Wdrożenie systemu informacji przestrzennej GIS – dokumentacja fotograficzna. 

 

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

 

 

4. Modernizacja przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie miasta 

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

modernizacje przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie miasta Hrubieszowa 

polegające na wymianie (w zależności od potrzeb) armatury, szaf sterowniczych, pomp 

oraz podłączeniu przepompowni do systemu monitoringu i wizualizacji w technologii 

GSM/GPRS. Łącznie na ten cel w projekcie przewidziano blisko 900 tys. zł. Na modernizacje 

w roku 2020, a dokładnie na zakup pomp w ramach umowy nr PGKiM/ZP/01/04/2019 

wydatkowano kwotę 260 034,00 zł. 

Odpady 

10. Dostawa nowego samochodu dostawczego o dmc do 3,5 tony ze skrzynią ładunkową wywrotną 

typu krata  

W listopadzie 2020 roku nastąpiła dostawa nowego samochodu dostawczego do selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych. Wartość zadania wynosi 162 250,00 zł netto. 
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Rysunek 32. Dostawa nowego samochodu dostawczego o dmc do 3,5 tony ze skrzynią ładunkową wywrotną 

typu krata. 

 

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

5. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie miasta Hrubieszowa w 2020 roku  

 

5.1 Priorytety, sposoby realizacji 

Zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 638) 

Rada Gminy wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 11 a  określa, w drodze uchwały, corocznie 

do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt. 

Kwestie dotyczące opieki i ochrony zwierząt na terenie Miasta Hrubieszów zostały uregulowane 

Uchwałą Nr XX/159/2020 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia 

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

miasta Hrubieszowa w 2020 roku (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2020 r. poz. 2239) oraz Uchwałą  

Nr XXI/165/2020 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w 

sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie miasta Hrubieszowa w 2020 roku (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2020 r. poz. 2669). 

Program obejmuje: 
1)zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy; 
2) zapewnienie schronienia zwierzętom bezdomnym poprzez umieszczanie zwierząt domowych  
w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Zamościu ul. Braterstwa Broni 16, 22 – 400 Zamość, z którym 
Gmina zawarła umowę, a zwierząt gospodarskich –w gospodarstwie rolnym położonym przy ulicy 
 M. Konopnickiej nr 87 w Hrubieszowie. 
3) odławianie z terenu Gminy bezdomnych zwierząt, 
4) zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, 
5) aktywne poszukiwanie osób chętnych do adoptowania zwierząt bezdomnych, 
6) zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym na wypadek następstw zdarzeń 
drogowych, 
7) usypianie ślepych miotów, 
8) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez  ich sterylizację i kastrację; 
9) edukacja społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach psów  
i kotów, 
10) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt. 
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5.2 Sposoby realizacji - obszary, cele, kierunki interwencji 

W ramach realizacji działań związanych z opieką i ochroną zwierząt została podjęta Uchwała  

Nr XXI/160/2020 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 29 kwietnia 2020 r.  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na utrzymanie schroniska dla bezdomnych 

psów, zgodnie z zawartą umową w kwocie 18 000 zł. 

Inne wydatki związane z polityką ochrony zwierząt kształtowały się następująco: 

• zakup karmy dla bezdomnych kotów przeznaczono kwotę 1 950,00 zł, 

• zakup środków farmakologicznych zastosowanych w leczeniu bezdomnych zwierząt  

- kwota 7 286,00 zł, 

• umieszczenie bezpańskich psów w schronisku dla zwierząt w Zamościu - kwota 23 985,00 zł, 

• sterylizacja 69 szt. i kastracja 24 szt. zwierząt - kwota 18 198,00 zł, 

• transport zwierząt do schroniska - kwota 3 247,20 zł; 7) na pozostałe usługi weterynaryjne 

takie jak leczenie bezdomnych zwierząt poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, 

odrobaczanie i odpchlanie - kwota 15 865,90 zł. 

 

6. Ład przestrzenny - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Hrubieszów oraz miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego 

 

6.1 Priorytety, sposoby realizacji 

 

Uwarunkowania przestrzenne na obszarze Miasta Hrubieszów, reguluje Studium Uwarunkowań  

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowe Plany Zagospodarowania 

Przestrzennego. W roku objętym raportem nie było zmian dotyczących ilości obowiązujących 

dokumentów planistycznych. 

Obowiązujące na terenie Miasta Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Hrubieszów zostało przyjęte Uchwałą Nr LIV/352/2014  

Rady 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 

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. 

  

 

 

10 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Hrubieszów 
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6.2 Sposoby realizacji - obszary, cele, kierunki interwencji 
 

Rysunek 33. Główne parametry dotyczące zrealizowanej w 2020 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 2020 roku – 66,8%. Plany obejmują 

powierzchnię 2207 ha. 

Rysunek 34. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszów - stan na 

31.12.2020 r. 
 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów 

 

 

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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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 31.12.2020 rok. 

 

 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów 

W ramach realizacji zadań będących w kompetencjach Wydziału Nieruchomości i Planowania 

Przestrzennego, w roku 2020 kontynuowano działania rozpoczęte w 2019 roku w zakresie 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa „Józefa 

Piłsudskiego - Wyzwolenia”. 

Tabela 15. Zestawienie dokumentów planistycznych będących w trakcie procedury uchwalania Miejscowych 

Planów Zagospodarowania Przestrzennego w Mieście Hrubieszów. 

Nazwa dokumentu  

Nr uchwały/ 

data/ 

Numer dz. urzęd. 
 

Plany w trakcie procedury sporządzania MPZP w 2020 roku 

Kontynuacje procedury 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.  

Uchwała  

Nr X/87/2019 r.  

z dn. 26.06.2019 r. 
 

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. 
 

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. 

Sporządzony został projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z 

prognozą oddziaływania na środowisko, które przesłano do uzgodnień i opinii  

z instytucjami wymienionymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

Procedura zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Hrubieszów 

Rozpoczęto procedurę zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Hrubieszów. Tereny objęte zmianą to zgodnie z uchwałą 

XXVIII/224/2020 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszów  

• teren położony przy ul. Kolejowej i ul. Nowej stanowiący własność w części 

Parafii Rzymskokatolickiej pw. Ducha Świętego o powierzchni około 20,00 

ha; zmiana studium w związku z wnioskiem Parafii, który dotyczy 

poszerzenia terenu po cmentarz parafialny. 

• teren położony przy ul. Wesołej w przeważającej części stanowiący własność 

Gminy Miejskiej Hrubieszów będący w trwałym zarządzie Hrubieszowskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji o powierzchni około 10,30 ha, zmiana 

podyktowana jest planowaną na tym terenie lokalizacją zbiornika wodnego 

retencyjnego wraz z miejscem wypoczynku i rekreacji związanym ze 

zbiornikiem. 

• teren położony przy ul. Kolejowej stanowiący własność prywatnych 

właścicieli, niezainwestowany, o powierzchni około 60,00 ha; planowane 

przeznaczenie terenu pod zabudowę wielofunkcyjną tj. zabudowę 

mieszkaniową i usługową 

Uchwała Nr 

XXVIII/224/2020 z 

dnia 30.11.2020 r.  

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów 
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Rysunek 35. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszów 

- terenu położonego przy ul. Kolejowej i ul. Nowej w części Parafii Rzymskokatolickiej pw. Ducha Świętego. – 

prezentacja graficzna. 

 

 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów 

Rysunek 36. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszów 

- terenu położonego przy teren położony przy ul. Wesołej. – prezentacja graficzna. 

 
Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów 
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Rysunek 37. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszów 

- terenu położonego przy teren położony teren położony przy ul. Kolejowej – prezentacja graficzna. 

 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów 

W 2020 r. dla nieruchomości nieobjętych planem miejscowym ze względu na brak wniosków nie wydano decyzji o 

warunkach zabudowy. Wydana została jedna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.  

Dla nieruchomości objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego wydano: 

• 91 szt. wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 

• 227 szt. zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w planach zagospodarowania 

przestrzennego. 

W ramach kluczowych działań w zakresie planowania przestrzennego zrealizowanych przez Urząd 

Miasta Hrubieszów w 2020 r. należy zaliczyć wdrożenie e-usług 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. 

Dzięki wdrożeniu mieszkańcy i przedsiębiorcy mają możliwość uzyskania wypisów i wyrysów z mpzp, 

zaświadczeń drogą elektroniczną. Mieszkańcy mają też możliwość drogą elektroniczną złożenia 

wniosku o zmianę dokumentów planistycznych, o wydanie warunków zabudowy czy decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Rysunek 38. Cyfrowy Urząd w Twoim domu - Elektroniczna administracja blisko Mieszkańców Miasta Hrubieszów 

- wykorzystanie platformy informatycznej w obszarze e-Usługi nieruchomości i planowanie przestrzenne. 

 

  

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów 
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Tabela 16. 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 

gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 

6,3 Mpa. (symbol planu: 01 IG; 02 KS; 

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

Dziennik Urzędowy 

Województwa Lub. 

Nr 78 poz. 1163 z 

dnia 26 września 

2001 roku (wchodzi 

w życie 14 dni od 

dnia publikacji) 

Uchwała Nr 

XXX(363)2001 Rady 

Miejskiej  

w Hrubieszowie z dnia 

24 sierpnia 2001 roku 

Uchwałą nr 

XXIII/166/2012 

Rady Miejskiej  

w Hrubieszowie  

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 

Uchwała nr 

LI/467/2010 

Rady Miejskiej  

w Hrubieszowie z dnia 
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L. p. Nazwa dokumentu 
Okres 

obowiązywania 

Uchwalona/zatwier

dzona aktem 
Uwagi 

roku (wchodzi  

w życie 30 dni od 

dnia publikacji) 

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 

publikacji) 

 

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 

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 

Uchwała nr 

XIV/98/2011 Rady 

Miejskiej  

w Hrubieszowie z dnia 
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L. p. Nazwa dokumentu 
Okres 

obowiązywania 

Uchwalona/zatwier

dzona aktem 
Uwagi 

2011 roku (wchodzi 

w życie 30 dni od 

dnia publikacji) 

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 

publikacji) 

 

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 

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 

Uchwała Nr 

LV/365/2014 Rady 

Miejskiej w 

Hrubieszowie z dnia 

30 czerwca 2014 roku 

 



              RAPORT O STANIE MIASTA HRUBIESZÓW ZA ROK 2020 

95 

L. p. Nazwa dokumentu 
Okres 

obowiązywania 

Uchwalona/zatwier

dzona aktem 
Uwagi 

publikacji)   

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 

publikacji)  

Uchwała Nr 

XXXIX/273/2017 Rady 

Miejskiej w 

Hrubieszowie z dnia 

30 marca 2017 roku 

 

 

 

 

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 NrV/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 
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Rysunek 39. Plany Miejscowe Zagospodarowania Przestrzennego w Mieście Hrubieszów - stan  

na 31.12.2020 r. 

 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów 
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7. Mieszkaniowy zasób Gminy Miejskiej Hrubieszów 

7.1 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.  

 

7.2  Sposoby realizacji - omówienie 

 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. mieszkaniowy zasób Gminy obejmował 425 lokali 
usytuowanych w 91 budynkach, a jego wielkość oraz struktura przedstawiała się następująco: 

• 53 budynków komunalnych, w których mieściło się 321 lokali komunalnych, 

• 104 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 17. Stan infrastruktury technicznej mieszkaniowych zasobów gminy wg stan na 31 grudnia 2020 roku. 

Wyszczególnienie 

Zasoby mieszkaniowe wyposażone 

wodociąg kanalizacja centralne 

ogrzewanie 

Ogółem  425 425 126 

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 2020 r. wynosiła  

16 osób. 

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

Liczba (odsetek) niezamieszkanych lokali gminnych (tzw. pustostanów) w 2020 r. wynosiła  

8. Pustostany to lokale pozyskane w wyniku tzw. „naturalnego ruchu ludności”, oczekujące na remont 

przed ponownym zasiedleniem. Ponadto w zasobie Gminy występują 4 budynki (pustostany) 

przy ul. Pl. Wolności 8, ul. Piłsudskiego 28, ul. Jatkowa 11, ul. Partyzantów 37, w których łącznie 

usytuowanych jest 12 lokali. Z uwagi na zły stan techniczny budynek przy ul. Piłsudskiego 28 

przeznaczony został do rozbiórki, budynek przy ul. Pl. Wolności 8 – do rewitalizacji. Natomiast budynki 

przy ul. Jatkowa 11 i ul. Partyzantów 37 wyłączone zostały z użytkowania z uwagi na stan techniczny 

na podstawie decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W 2020 r. łączne wydatki na 

strefę mieszkań komunalnych 2020 r. wyniosły 286 418,06 zł 

 Wydatki na gospodarkę mieszkaniową: 

1. Remont lokali mieszkalnych przy ul. Szewskiej 11, Pobereżańskiej 18/36 oraz 20/48, Zamojskiej 

18b/11, Wyzwolenia14/39, Partyzantów - kwota 101 124,71 zł, 

2. Remont wentylacji w budynkach mieszkalnych Gminy Miejskiej - kwota 70 495,40zł; 

Łączne wydatki poniesione na gospodarkę mieszkaniową w 2020 roku wyniosły: 

 171 620,11 zł. 

Wydatki na remonty pojedynczych lokali komunalnych:   

1. Remont i naprawa pieców i trzonów kuchennych w mieszkaniach komunalnych Gminy 
Miejskiej Hrubieszów w 2020 r. na łączną kwotę 36 947,68 zł. 

2. Remont i naprawa instalacji co ul. Pobereżany i 3-go Maja - kwota 8 059,50 zł 

3. Pozostałe remonty (kwota 69 790,77 zł), w tym: 

• wymiana podłogi drewnianej złamanej w lokalu mieszkalnym komunalnym  
ul. Żeromskiego 24 - kwota 2 671,12 zł, 

• zabezpieczenie balkonu w lokalu GMH Piłsudskiego 80/15 - kwota 79,37 zł, 

• prace porządkowe w mieszkaniu socjalnym Gródecka 40 L - kwota 1 320,00 zł, 

• wymiana elementów instalacji elektrycznej w 29 lokalach, wykonanie pomiarów  
lub wymiana instalacji w lokalach mieszkalnych - kwota 24 270,18 zł, 

• zabezpieczenie budynku mieszkalnego Partyzantów 13 - kwota 24 254,68 zł, 

• remont zadaszenia ul. Partyzantów 13 - kwota 4 296,47 zł, 

• wykonanie łazienki ul. Wyzwolenia 18/15 - kwota 9 557,33 zł, 

• Montaż czujek oświetlenia korytarza Zamojska 18b- kwota 682,17zł, 

• wymiana drzwi ul. Pobereżańska - kwota 900,83zł, 

• udrożnienie rur odprowadzających ścieki Gródecka 40/5, 40/4 - kwota 1 000,00 zł 
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• rozbiórka i utylizacja kontenera sanitarnego ul. Wyzwolenia - kwota 500,00 zł 

• wymiana wodomierzy kwota 258,62 zł. 

Łączne wydatki w kwocie 114 797,95 zł.   

 

8. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 

8.1 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 

 

8.2 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 2020 oraz 

potrzeby w zakresie pomocy społecznej”, stanowiącego załącznik do Uchwały  

Nr XXXIII/265/2020 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 25 marca 2021 r. oraz  

 

 

11 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Hrubieszowa na lata 2015 -  2020. 
12 Tamże 
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• „Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Miejskiej Hrubieszów za 2020 rok”, stanowiącego 

załącznik do Uchwały nr XXXIV/278/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie  

z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

 

Rysunek 40. Główne parametry dotyczące zrealizowanej w 2020 roku polityki społecznej.  

 

 

 

- 

Źródło: Opracowanie własne 

Plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na rok 2020 przyjęty został na poziomie  

27 427 119,09 zł, co stanowiło 24,34% budżetu Gminy Miejskiej Hrubieszów, tj. z kwoty 113 692 552,04 

zł. Zrealizowane wydatki to kwota 27 196 995,94 zł (99,16% przyjętego planu). Wypracowano dochody 

na ogólną kwotę 463 044,40 zł (70,27% planu). 

Ze świadczeń pomocy społecznej skorzystały 393 rodziny (liczące 698 osób) z terenu miasta, w postaci, 

m.in. zasiłków stałych, zasiłków okresowych, zasiłków celowych, usług opiekuńczych. W 2020 roku  

1 dziecko zostało objęte pomocą w postaci posiłku realizowanego w szkole. Pozostałym dzieciom 

rodzice zapewnili posiłek w szkole lub w przedszkolu ze środków finansowych otrzymywanych  

w ramach świadczenia wychowawczego „500+”. 

Największą liczbowo grupą objętą w 2020 r. pomocą Ośrodka, stanowią rodziny, w których 

najważniejszym problemem socjalnym było bezrobocie (196 rodzin). 

Innymi problemami społecznymi, obok wyżej opisywanego bezrobocia, jest niepełnosprawność (158 

rodzin), długotrwała choroba (75 rodzin), alkoholizm (58 rodzin) jak również niezaradność w sprawach 

opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego (5 rodzin). 

Spośród 393 rodzin korzystających z pomocy społecznej, wsparciem przez asystentów rodziny objęto 

łącznie 32 rodziny, w tym 50 małoletnich dzieci. W wyniku rocznej pracy asystentów rodziny, 49 dzieci 

w rodzinach objętych wsparciem asystentów, udało się pozostawić w ich biologicznych rodzinach. 

W roku 2020 w pieczy zastępczej przebywało ogółem 35 dzieci z terenu miasta Hrubieszowa, za które 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie ponosił odpłatność (z czego 8 dzieci zostało 

umieszczonych w pieczy w roku 2020). W trakcie roku 2020 troje dzieci przebywających w rodzinie 

zastępczej zostało następnie umieszczonych w placówce opiekuńczo- wychowawczej. 

MOPS wypłacał również świadczenie 500+ dla 971 rodzin, przy czym dla 554 rodzin wypłacono 

świadczenie na pierwsze dziecko oraz 417 rodzinom według pozostałych kryteriów.  

Z udostępnionego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie sprawozdania  

za rok 2020 wynika, iż głównym powodem ubiegania się o pomoc były: ubóstwo, długotrwała lub ciężka 

choroba, niepełnosprawność, bezrobocie. 

 

 

I. Wydatki na pomoc 

społeczną w 2020 r. 

27,19 mln zł  

 

 

II. Liczba mieszkańców 

objęta pomocą 

społeczną: 

698 z  393 rodzin 

 

 

III. Budżet Miasta 

przeznaczony 

 na pomoc społeczną 

24,34% 
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9. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie  

 

9.1 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. 

• 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. 

 

9.2 Priorytety, sposoby realizacji 

 
Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  

(tj. 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 2020. W roku 2020 wykonano następujące działania: 

W 2020 r. założono 85 formularzy „Niebieskich Kart”, w tym 83 karty zostały założone przez 

funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie, 2 karty założone przez Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie. Członkowie Grup Roboczych Zespołu 

Interdyscyplinarnego sporządzili łącznie 2 formularze „Niebieskich Kart C i D”. 

W celu realizacji procedury „Niebieskie Karty” w roku 2020 utworzono łącznie 55 Grup Roboczych 

Zespołu Interdyscyplinarnego, które odbyły 119 posiedzeń. 

Ogółem pomocą Grup Roboczych objęto 195 osób, w tym: 87 kobiet, 101 mężczyzn i 7 dzieci. 

W 2020 r. zakończono 40 procedur „Niebieskie Karty” na skutek ustania przemocy w rodzinie  

i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie  

oraz 24 procedury „Niebieskie Karty” na skutek rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania 

działań. 

W ramach działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie w roku 2020,  

89 osób skorzystało z poradnictwa socjalnego. 
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10. Program z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 

 

 

10.1 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 2020, przyjętego uchwałą XXXIII/266/2021 Rady Miejskiej Hrubieszów z dnia 25 marca 2021 r. 

w sprawie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej  

za rok 2021.  

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 

opieki jest zapewnienie pomocy rodzinie polegającej na wyeliminowaniu groźby odebrania dziecka 

rodzinie lub szybki powrót dziecka do rodziny po okresowym pobycie w pieczy zastępczej.  

 

10.2 Sposoby realizacji - obszary, cele, kierunki interwencji 

Miasto Hrubieszów wobec rodzin przeżywających trudności opiekuńczo wychowawcze podejmuje 

działania zmierzające do zapewnienia wsparcia, które polega w szczególności na :  

• analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie, 

• wzmocnieniu roli i funkcji rodziny, 

• rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, 

• podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny, 

• pomocy w integracji rodziny, 

• przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny 

• dążeniu do reintegracji rodziny. 

 

Wspieranie rodziny jest prowadzone - za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem 
zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego - w formie: 

1) pracy z rodziną, 

2) pomocy w opiece i wychowaniu dziecka. 

 

W 2020 roku, spośród 393 rodzin korzystających z pomocy społecznej, wsparciem przez asystentów 

rodziny objęto łącznie 32 rodziny, w tym 50 małoletnich dzieci. W trakcie 2020 roku z 5 rodzinami 

współpraca została zakończona, w tym z 3 rodzinami ze względu na zaprzestanie współpracy przez 

rodziny (rodziny, z których dzieci zostały wcześniej umieszczone w pieczy zastępczej), z 2 rodzinami  

ze względu na osiągnięcie wyznaczonych celów, dzięki czemu rodziny są w stanie funkcjonować  

bez wsparcia asystenta rodziny. 

W wyniku rocznej pracy asystentów rodziny, 49 dzieci w rodzinach objętych wsparciem asystentów, 

udało się pozostawić w ich biologicznych rodzinach. opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego (5 rodzin). W roku 2020 w pieczy zastępczej przebywało ogółem 35 dzieci  
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z terenu miasta Hrubieszowa, za które Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie ponosił 

odpłatność (z czego 8 dzieci zostało umieszczonych w pieczy w roku 2020). W trakcie roku 2020 troje 

dzieci przebywających w rodzinie zastępczej zostało następnie umieszczonych w placówce opiekuńczo 

- wychowawczej. 
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11. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku 

 

11.1 Priorytety, sposoby realizacji 

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii w 2020 roku - stanowił Załącznik do Uchwały 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. 

Koordynatorem Programu w 2020 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 2020 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.  

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 Problem 3 – Szkody zdrowotne 

i psychospołeczne spowodowane nadużywaniem i uzależnieniem od alkoholu i innych 

środków psychoaktywnych. Założono realizacje ww. problemu poprzez poprawę stanu 

psychofizycznego i społecznego funkcjonowania osób nadużywających i uzależnionych  

od alkoholu i innych środków psychoaktywnych. 

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. Wsparcie działań inwestycyjnych, organizacji pozarządowych i osób 

fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii. 

 

 

 

13 Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii  

w 2020 roku 
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Adresatami Programu byli mieszkańców Miasta Hrubieszowa. Program realizowany był przy 

współpracy z jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz organizacjami pozarządowymi działającymi  

na jego terenie. 

11.2 Priorytety, sposoby realizacji 

W 2020 roku odbyło się 12 posiedzeń Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Komisja przyjęła 53 nowe zgłoszenia w sprawie skierowania wniosków o zastosowanie obowiązku 

leczenia w zakładzie lecznictwa odwykowego. 

MKRPA w 2020 roku zaopiniowała wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

W 2020 r. wydano następujące zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 

• na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwo - 12, 

• na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 4,5% do 18% z wyjątkiem 

piwa - 11, 

• na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18% - 6. 

W roku 2020 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  
29 dyżurów udzielając 56 porad. Główna tematyka porad to: prawo rodzinne – sprawy rozwodowe, 
alimenty, władza rodzicielska, kontakty rodzicielskie. Psycholog pełnił 18 dyżurów udzielając 32 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 

• 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  

działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach  

opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych, 

• wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej  

rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

• wsparcie działań inwestycyjnych, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących 

rozwiązywaniu problemów narkomanii. 

 

Na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r. zaplanowano kwotę 380.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 
290.000,58 zł. Ze względu na pandemię Covid-19, zgodnie z wytycznymi Państwowej Agencji 
Rozwiazywania Problemów Alkoholowych plan zmniejszono o 72.658,80 zł, kwotę tę przeznaczono na 
zadania związane z pandemią. 
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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 roku o samorządzie gminnym, Burmistrz Miasta 

Hrubieszowa jest organem wykonawczym gminy, do którego zadań należy m.in. wykonywanie uchwał 

Rady Miejskiej w Hrubieszowie. 

W roku 2020 odbyło się 17 sesji Rady Miejskiej w Hrubieszowie, podjętych zostało ogółem 103 uchwał, 

w tym dokonano także 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 

Publicznej, zaś uchwały stanowiące akty prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubelskiego. 

Przedmiotowy zakres podjętych uchwał został przedstawiony w poniższym zestawieniu  

  

 

 

14 Statut Gminy Miejskiej Hrubieszów 
15 art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn zm.) 
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Rysunek 41. Podmiotowy zakres uchwał podjętych przez Radę Miejską w Hrubieszowie. 

 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów 

 

Poniższa tabela zestawia rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Hrubieszowie od dnia 1.01.2020 roku  

do dnia 31.12.2020 roku. 

Lp. Numer, data i tytuł uchwały Wykonanie formalne 

 

Wykonanie merytoryczne 

 

1. 

Uchwała Nr XVIII/136/2020 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

24 stycznia 2020 r. w sprawie 

ogłoszenia roku 2020 rokiem 

obchodów Jubileuszu 620-lecia 

Nadania Praw Miejskich Miastu 

Hrubieszów 

sprawy społeczne uchwała zrealizowana w części (z 

uwagi na stan pandemii) 

2. 

Uchwała Nr XVIII/137/2020 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

24 stycznia 2020 r. w sprawie 

odwołania Skarbnika Miasta 

prawo i administracja  akt jednorazowy 
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Lp. Numer, data i tytuł uchwały Wykonanie formalne 

 

Wykonanie merytoryczne 

 

3. 

Uchwała Nr XVIII/138/2020 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

24 stycznia 2020 r. w sprawie 

powołania Skarbnika Miasta 

prawo i administracja  akt jednorazowy 

4. 

Uchwała Nr XVIII/139/2020 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

24 stycznia 2020 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie uchwały 

budżetowej na rok 2020 (Dz. Urz. 

Woj. Lubelskiego z 2020 r. poz. 

894) 

finanse i budżet *1) 

5. 

Uchwała Nr XVIII/140/2020 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

24 stycznia 2020 r. w sprawie 

wyrażenia zgody Burmistrzowi 

Miasta Hrubieszowa na sprzedaż 

lokalu mieszkalnego przy ul. 

wspólnej 6/1 w Hrubieszowie z 

jednoczesną sprzedażą udziału w 

gruncie 

sprawy majątkowe gminy uchwała zrealizowana, zawarto 

notarialną umowę sprzedaży 

6. 

Uchwała Nr XVIII/141/2020 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

24 stycznia 2020 r. w sprawie 

wyrażenia zgody Burmistrzowi 

Miasta Hrubieszowa na sprzedaż 

nieruchomości gruntowej 

sprawy majątkowe gminy uchwała częściowo zrealizowana 

– zawarto jedną notarialną 

umowę sprzedaży 

7. 

Uchwała Nr XVIII/142/2020 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

24 stycznia 2020 r. w sprawie 

przyjęcia planów pracy stałych 

komisji Rady Miejskiej na rok 

2020 

prawo i administracja  uchwała w trakcie realizacji 

8. 

Uchwała Nr XVIII/143/2020 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

24 stycznia 2020 r. w sprawie 

przyjęcia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej na 2020 rok 

prawo i administracja  uchwała w trakcie realizacji 

9. 

Uchwała Nr XIX/144/2020 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

27 lutego 2020 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Hrubieszowskiemu 

finanse i budżet uchwała została zmieniona 

uchwałą Nr XXVI/198/2020 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

30 września 2020 r.; uchwała 

została wykonana; udzielono 

dotacji Powiatowi 

Hrubieszowskiemu w kwocie 248 

944,31 zł na zadanie pn. 

"Przebudowa drogi powiatowej 

nr 3475L ul. Podzamcze w 

Hrubieszowie (na odcinku od 

skrzyżowania z ul. Staszica do 

końca drogi i drogi powiatowej 

nr 3486L ul. Wspólna od 

skrzyżowania z ul. Zamojską do 

skrzyżowania z ul. Podzamcze)". 
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Lp. Numer, data i tytuł uchwały Wykonanie formalne 

 

Wykonanie merytoryczne 

 

Zadanie zostało zrealizowane, a 

dotacja rozliczona 

10. 

Uchwała Nr XIX/145/2020 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

27 lutego 2020 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej 

Miastu Chełm 

sprawy społeczne uchwała została zrealizowana, 

przekazano dotację Miastu 

Chełm przeznaczoną na 

funkcjonowanie Ośrodka 

Pomocy Osobom Uzależnionym 

11. 

Uchwała Nr XIX/146/2020 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

27 lutego 2020 r. w sprawie 

określenia średniej ceny paliwa 

w Gminie Miejskiej Hrubieszów 

w roku szkolnym 2019/2020 (Dz. 

Urz. Woj. Lubelskiego z 2020 r. 

poz. 1756) 

Oświata uchwała zrealizowana - w 

oparciu o zapisy uchwały 

naliczano kwotę zwrotu kosztów 

dowozu uczniów 

niepełnosprawnych do placówek 

edukacyjnych w roku szkolnym 

2019/2020  

12. 

Uchwała Nr XIX/147/2020 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

27 lutego 2020 r. w sprawie 

ustalenia wysokości i zasad 

wypłacania diet 

przewodniczących organów 

wykonawczych jednostek 

pomocniczych Gminy Miejskiej 

Hrubieszów 

prawo i administracja  uchwała w trakcie realizacji 

13. 

Uchwała Nr XIX/148/2020 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

27 lutego 2020 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie 

szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za 

usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi, oraz 

szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od opłat, jak również 

trybu ich pobierania (Dz. Urz. 

Woj. Lubelskiego z 2020 r. poz. 

1757) 

pomoc społeczna uchwała jest realizowana - na 

podstawie określonej w w/w 

uchwale ceny za 1 godz. usług 

opiekuńczych i specjalistycznych 

usług opiekuńczych na kwotę 

20,50 zł, ustalano w 2020 r. 

odpłatność za usługi opiekuńcze   

14. 

Uchwała Nr XIX/149/2020 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

27 lutego 2020 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie uchwały 

budżetowej na rok 2020 (Dz. Urz. 

Woj. Lubelskiego z 2020 r. poz. 

1758) 

finanse i budżet *1) 

15. 

Uchwała Nr XIX/150/2020 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

27 lutego 2020 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie wieloletniej 

finanse i budżet *2) 
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Lp. Numer, data i tytuł uchwały Wykonanie formalne 

 

Wykonanie merytoryczne 

 

prognozy finansowej na lata 

2020 - 2034 

16. 

Uchwała Nr XIX/151/2020 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

27 lutego 2020 r. w sprawie 

wyrażenia zgody Burmistrzowi 

Miasta Hrubieszowa na sprzedaż 

lokalu mieszkalnego przy ul. 3-go 

Maja 16/35 z jednoczesną 

sprzedażą udziału w gruncie 

sprawy majątkowe gminy uchwała zrealizowana, zawarto 

notarialną umowę sprzedaży 

17. 

Uchwała Nr XIX/152/2020 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

27 lutego 2020 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości 

na okres 10 lat i odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia tej umowy 

sprawy majątkowe gminy uchwała zrealizowana, zawarto 

notarialną umowę dzierżawy 

18. 

Uchwała Nr XIX/153/2020 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

27 lutego 2020 r. w sprawie 

przyjęcia „Wieloletniego planu 

rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i 

kanalizacyjnych na lata 2019 - 

2024” 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 

zbiorowe odprowadzanie 

ścieków 

uchwałę przekazano do PGKiM 

Sp. z o.o. w Hrubieszowie celem 

wykonania 

19. 

Uchwała Nr XIX/154/2020 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

27 lutego 2020 r. w sprawie 

wymagań jakie powinien 

spełniać projekt budżetu 

obywatelskiego dla Gminy 

Miejskiej Hrubieszów (Dz. Urz. 

Woj. Lubelskiego z 2020 r. poz. 

1759) 

sprawy społeczne uchwała w trakcie realizacji 

zgodnie z harmonogramem 

Budżetu Obywatelskiego na rok 

2022  

20. 

Uchwała Nr XIX/155/2020 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

27 lutego 2020 r. w sprawie 

wykonywania obywatelskiej 

inicjatywy uchwałodawczej (Dz. 

Urz. Woj. Lubelskiego z 2020 r. 

poz. 1760) 

sprawy społeczne w 2020 r. inicjatywa nie była 

wykonywana 

21. 

Uchwała Nr XX/156/2020 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

27 marca 2020 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie emisji 

obligacji komunalnych oraz 

określenia zasad ich zbycia i 

wykupu 

finanse i budżet uchwała została zrealizowana, 

zawarta została umowa w 

sprawie emisji obligacji, obligacje 

zostały wyemitowane w 2020 r. 

22. 
Uchwała Nr XX/157/2020 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

27 marca 2020 r. zmieniająca 

finanse i budżet *1) 
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Lp. Numer, data i tytuł uchwały Wykonanie formalne 

 

Wykonanie merytoryczne 

 

uchwałę w sprawie uchwały 

budżetowej na rok 2020 (Dz. Urz. 

Woj. Lubelskiego z 2020 r. poz. 

2214) 

23. 

Uchwała Nr XX/158/2020 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

27 marca 2020 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej na lata 

2020 - 2034 

finanse i budżet *2) 

24. 

Uchwała Nr XX/159/2020 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

27 marca 2020 r. w sprawie 

przyjęcia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie miasta 

Hrubieszowa w 2020 roku (Dz. 

Urz. Woj. Lubelskiego z 2020 r. 

poz. 2239) 

opieka nad zwierzętami uchwała została wykonana. 

Wydatkowano kwotę 72 332,10 

zł.  
 

25. 

Uchwała Nr XXI/160/2020 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

29 kwietnia 2020 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej 

Miastu Zamość 

opieka nad zwierzętami uchwała została wykonana; 

Burmistrz Miasta Hrubieszowa 

podpisał z Prezydentem Miasta 

Zamość umowę o udzielenie 

pomocy; przekazana dotacja w 

kwocie 1800 zł (na 

współfinansowanie kosztów 

funkcjonowania Schroniska) 

kwota została rozliczona 

26. 

Uchwała Nr XXI/161/2020 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

29 kwietnia 2020 r. w sprawie 

udzielenia pomocy rzeczowej 

województwu Lubelskiemu w 

zakresie opracowania 

dokumentacji technicznej 

finanse i budżet uchwała nie została wykonana w 

2020 r. w związku ze zmianą 

przez Zarząd Dróg Wojewódzkich 

w Lublinie warunków 

technicznych. Konieczne było 

aneksowanie terminu wykonania 

dokumentacji oraz jej kosztów, 

które zgodnie z podjętą Uchwałą 

Nr XXX/240/2021 Rady Miejskiej 

w Hrubieszowie z dnia 28 

stycznia 2021 r. wynoszą 33 

886,50 zł. Pomoc rzeczowa na 

podstawie Uchwały zmieniającej 

zostanie przekazana w 2021 r. 

27. 

Uchwała Nr XXI/162/2020 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

29 kwietnia 2020 r. w sprawie 

wprowadzenia zwolnień z 

podatku od nieruchomości oraz 

przedłużenia terminu płatności 

rat podatku od nieruchomości 

grupom przedsiębiorców, 

których płynność finansowa 

uległa pogorszeniu w związku z 

finanse i budżet uchwała została przekazana do 

stosowania do merytorycznego 

wydziału UM 
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Lp. Numer, data i tytuł uchwały Wykonanie formalne 

 

Wykonanie merytoryczne 

 

ponoszeniem negatywnych 

konsekwencji ekonomicznych z 

powodu COVID-19 (Dz. Urz. Woj. 

Lubelskiego z 2020 r. poz. 2631) 

28. 

Uchwała Nr XXI/163/2020 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

29 kwietnia 2020 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie uchwały 

budżetowej na rok 2020 (Dz. Urz. 

Woj. Lubelskiego z 2020 r. poz. 

2668) 

finanse i budżet *1) 

29. 

Uchwała Nr XXI/164/2020 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

29 kwietnia 2020 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej na lata 

2020 - 2034 

finanse i budżet *2) 

30. 

Uchwała Nr XXI/165/2020 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

29 kwietnia 2020 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie przyjęcia 

Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie miasta 

Hrubieszowa w 2020 roku (Dz. 

Urz. Woj. Lubelskiego z 2020 r. 

poz. 2669) 

opieka nad zwierzętami Uchwała została wykonana 

31. 

Uchwała Nr XXI/166/2020 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

29 kwietnia 2020 r. w sprawie 

sprawozdania z realizacji zadań z 

zakresu wspierania rodziny i 

systemu pieczy zastępczej za rok 

2019 

wspieranie rodziny i system 

pieczy zastępczej 

uchwała nie wymagała 

merytorycznego wykonania 

32. 

Uchwała Nr XXI/167/2020 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

29 kwietnia 2020 r. w sprawie 

sprawozdania z działalności 

Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Hrubieszowie za 

2019 rok oraz przedstawienia 

potrzeb w zakresie pomocy 

społecznej 

pomoc społeczna uchwała nie wymagała 

merytorycznego wykonania 

33. 

Uchwała Nr XXI/168/2020 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

29 kwietnia 2020 r. w sprawie 

oceny zasobów pomocy 

społecznej Gminy Miejskiej 

Hrubieszów za 2019 r. 

pomoc społeczna uchwała nie wymagała 

merytorycznego wykonania 

34. Uchwała Nr XXII/169/2020 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

finanse i budżet uchwałę wykonano, ogłoszono 

nabór wniosków na udzielenie 
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Lp. Numer, data i tytuł uchwały Wykonanie formalne 

 

Wykonanie merytoryczne 

 

28 maja 2020 r. w sprawie 

przyjęcia zasad i trybu 

postępowania przy udzielaniu 

spółkom wodnym dotacji 

celowej z budżetu Gminy 

Miejskiej Hrubieszów oraz 

sposobu jej rozliczania (Dz. Urz. 

Woj. Lubelskiego z 2020 r. poz. 

3104) 

dotacji. Przekazano dotację w 

wysokości 10 000,00 zł Spółce 

Wodnej "Żeromskiego". Po 

wykonaniu inwestycji spółka 

rozliczyła się z otrzymanej kwoty 

35. 

Uchwała Nr XXII/170/2020 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

28 maja 2020 r. w sprawie 

ustalenia wysokości dopłat do 

taryfy dla wszystkich grup 

odbiorców usług zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzania 

ścieków 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 

zbiorowe odprowadzanie 

ścieków 

uchwałę przekazano do PGKiM 

Sp. z o.o. w Hrubieszowie celem 

wykonania 

36. 

Uchwała Nr XXII/171/2020 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

28 maja 2020 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie uchwały 

budżetowej na rok 2020 (Dz. Urz. 

Woj. Lubelskiego z 2020 r. poz. 

3219)  

finanse i budżet *1) 

37. 

Uchwała Nr XXII/172/2020 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

28 maja 2020 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej na lata 

2020 - 2034 

finanse i budżet *2) 

38. 

Uchwała Nr XXII/173/2020 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

28 maja 2020 r. w sprawie 

wystąpienia ze Związku 

Międzygminnego pod nazwą 

Związek Gmin Ziemi 

Hrubieszowskiej 

współpraca i działalność na rzecz 

organizacji pozarządowych 

wystąpiono ze ZGZH z 

31.12.2020 r. 

39. 

Uchwała Nr XXII/174/2020 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

28 maja 2020 r. w sprawie 

wystąpienia ze Stowarzyszenia o 

nazwie Związek Gmin 

Lubelszczyzny 

współpraca i działalność na rzecz 

organizacji pozarządowych 

wystąpiono ze ZGL z 31.12.2020 

r. 

40. 

Uchwała Nr XXII/175/2020 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

28 maja 2020 r. w sprawie 

dodatkowych oznaczeń 

taksówek na terenie Gminy 

Miejskiej Hrubieszów (Dz. Urz. 

Woj. Lubelskiego z 2020 r. poz. 

3220)  

sprawy społeczne uchwała wprowadziła 

obowiązkowe oznaczenia dla 

taksówek na terenie Gminy 

Miejskiej Hrubieszów. 

Poinformowano przedsiębiorców 

o wejściu w życie uchwały i 

nadano oznaczenia pojazdów dla 

poszczególnych licencji. Uchwała 

została wykonana 
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41. 

Uchwała Nr XXII/176/2020 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

28 maja 2020 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnych umów dzierżawy 

sprawy majątkowe gminy uchwała zrealizowana, 

podpisano umowy dzierżaw 

42. 

Uchwała Nr XXII/177/2020 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

28 maja 2020 r. w sprawie 

wyrażenia zgody Burmistrzowi 

Miasta Hrubieszowa na zawarcie 

kolejnej umowy najmu na czas 

oznaczony do 3 lat, z 

dotychczasowym najemcą 

sprawy majątkowe gminy uchwała zrealizowana, 

podpisano umowę najmu 

43. 

Uchwała Nr XXII/178/2020 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

28 maja 2020 r. w sprawie 

wyrażenia zgody Burmistrzowi 

Miasta Hrubieszowa na sprzedaż 

lokalu mieszkalnego przy ul. 

Adama Mickiewicza 22/15 w 

Hrubieszowie z jednoczesną 

sprzedażą udziału w gruncie 

sprawy majątkowe gminy uchwała zrealizowana, zawarto 

notarialną umowę sprzedaży 

44. 

Uchwała Nr XXII/179/2020 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

28 maja 2020 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na utworzenie 

dwóch miejsc okazjonalnie 

wykorzystywanych do kąpieli 

(Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2020 

r. poz. 3015)  

sprawy majątkowe gminy ze względu na stan epidemii 

MOK nie zostały utworzone 

45. 

Uchwała Nr XXII/180/2020 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

28 maja 2020 r. w sprawie 

przyjęcia sprawozdania 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 

współpraca i działalność na rzecz 

organizacji pozarządowych 

uchwała nie wymagała 

merytorycznego wykonania 

46. 

Uchwała Nr XXII/181/2020 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

28 maja 2020 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie uchwalenia 

regulaminu udzielania pomocy 

materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy 

Miejskiej Hrubieszów (Dz. Urz. 

Woj. Lubelskiego z 2020 r. poz. 

3221) 

oświata uchwała w stałej realizacji - w 

oparciu o zapisy regulaminu 

udzielane są stypendia i zasiłki 

szkolne 
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47. 

Uchwała Nr XXIII/182/2020 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

3 lipca 2020 r. w sprawie 

udzielenia Burmistrzowi Miasta 

Hrubieszowa wotum zaufania 

finanse i budżet uchwała zrealizowana 

48. 

Uchwała Nr XXIII/183/2020 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

3 lipca 2020 r. w sprawie 

rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz 

ze sprawozdaniem Burmistrza 

Miasta Hrubieszowa z wykonania 

budżetu za 2019 rok 

finanse i budżet uchwała nie wymagała 

merytorycznego wykonania 

49. 

Uchwała Nr XXIII/184/2020 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

3 lipca 2020 r. w sprawie 

udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Miasta z tytułu 

wykonania budżetu za 2019 rok 

finanse i budżet uchwała nie wymagała 

merytorycznego wykonania 

50. 

Uchwała Nr XXIII/185/2020 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

3 lipca 2020 r. w sprawie 

określenia średniej ceny paliwa 

w Gminie Miejskiej Hrubieszów 

w roku szkolnym 2020/2021 (Dz. 

Urz. Woj. Lubelskiego z 2020 r. 

poz. 3822) 

oświata uchwała w realizacji - w oparciu 

o zapisy uchwały naliczana jest 

kwota zwrotu kosztów dowozu 

uczniów niepełnosprawnych do 

placówek edukacyjnych w roku 

szkolnym 2020/2021  

51. 

Uchwała Nr XXIII/186/2020 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

3 lipca 2020 r. w sprawie 

zwolnienia w części z opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na terenie Gminy 

Miejskiej Hrubieszów (Dz. Urz. 

Woj. Lubelskiego z 2020 r. poz. 

3823) 

podatki i opłaty uchwałę wykonano, przekazano 

mieszkańcom miasta informację 

dotyczącą możliwości odliczenia 

od opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi kwoty 1 

zł 50 groszy od osoby w 

przypadku posiadania 

kompostownika na odpady bio. 

52. 

Uchwała Nr XXIII/187/2020 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

3 lipca 2020 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie uchwały 

budżetowej na rok 2020 (Dz. Urz. 

Woj. Lubelskiego z 2020 r. poz. 

3910) 

finanse i budżet *1) 

53. 

Uchwała Nr XXIII/188/2020 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

3 lipca 2020 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej na lata 

2020 - 2034 

finanse i budżet *2) 

54. 
Uchwała Nr XXIII/189/2020 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

3 lipca 2020 r. w sprawie 

sprawy majątkowe gminy uchwała zrealizowana, zawarto 

notarialną umowę sprzedaży 
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wyrażenia zgody Burmistrzowi 

Miasta Hrubieszowa na sprzedaż 

nieruchomości gruntowej 

55. 

Uchwała Nr XXIII/190/2020 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

3 lipca 2020 r. w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy 

Miejskiej Hrubieszów (Dz. Urz. 

Woj. Lubelskiego z 2020 r. poz. 

3824) 

prawo i administracja  uchwałę wykonano. Regulamin 

utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Miejskiej 

Hrubieszów regulujący 

podstawowe zasady zbierania 

odpadów komunalnych oraz 

utrzymywania ładu i porządku na 

terenie gminy, w tym m.in., w 

jakie pojemniki na odpady należy 

wyposażyć nieruchomość, jaka 

będzie częstotliwość odbioru 

odpadów, jakie wymagania 

obowiązują w zakresie 

odśnieżania nieruchomości i 

wiele innych został przekazany 

mieszkańcom do stosowania 

poprzez publikację na stronie 

internetowej 

www.miasto.hrubieszow.pl 

56. 

Uchwała Nr XXIII/191/2020 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

3 lipca 2020 r. w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o 

wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości oraz 

warunków i trybu składania 

deklaracji za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej (Dz. 

Urz. Woj. Lubelskiego z 2020 r. 

poz. 3825) 

prawo i administracja  uchwałę wykonano, określono 

wzór deklaracji dla podmiotów 

ponoszących opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, deklarację składa 

się w wersji papierowej w 

Urzędzie Miasta, lub za pomocą 

środków komunikacji 

elektronicznej 

57. 

Uchwała Nr XXIII/192/2020 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

3 lipca 2020 r. w sprawie 

nadania statutu 

Hrubieszowskiego Domu Kultury 

w Hrubieszowie (Dz. Urz. Woj. 

Lubelskiego z 2020 r. poz. 3826) 

prawo i administracja  uchwała jest realizowana - HDK 

działa w oparciu o nowy statut 

58. 

Uchwała Nr XXIII/193/2020 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

3 lipca 2020 r. w sprawie 

rozpatrzenia petycji 

prawo i administracja  uchwała została dostarczona 

podmiotowi wnoszącemu 

petycję 

59. 

Uchwała Nr XXIV/194/2020 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

6 sierpnia 2020 r. w sprawie 

udzielenia pomocy rzeczowej 

Powiatowi Hrubieszowskiemu 

finanse i budżet uchwała zrealizowana, na 

podstawie zawartej umowy  

60. Uchwała Nr XXIV/195/2020 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

sprawy społeczne *1) 
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6 sierpnia 2020 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie uchwały 

budżetowej na rok 2020 (Dz. Urz. 

Woj. Lubelskiego z 2020 r. poz. 

4193) 

61. 

Uchwała Nr XXIV/196/2020 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

6 sierpnia 2020 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej na lata 

2020 - 2034 

finanse i budżet *2) 

62. 

Uchwała Nr XXV/197/2020 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

14 września 2020 r. w sprawie 

nadania honorowego 

obywatelstwa miasta 

sprawy społeczne akt jednorazowy; nadano tytuł 

śp. Jerzemu Krzyżewskiemu 

63. 

Uchwała Nr XXVI/198/2020 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

30 września 2020 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Powiatowi 

Hrubieszowskiemu 

sprawy społeczne uchwała zmieniająca uchwałę Nr 

XIX/144/2020 Rady Miejskiej w 

Hrubieszowie z dnia 27 lutego 

2020 r.; uchwała została 

wykonana; udzielono dotacji 

Powiatowi Hrubieszowskiemu w 

kwocie 248 944,31 zł na zadanie 

pn. "Przebudowa drogi 

powiatowej nr 3475L ul. 

Podzamcze w Hrubieszowie (na 

odcinku od skrzyżowania z ul. 

Staszica do końca drogi i drogi 

powiatowej nr 3486L ul. 

Wspólna od skrzyżowania z ul. 

Zamojską do skrzyżowania z ul. 

Podzamcze)". Zadanie zostało 

zrealizowane, a dotacja 

rozliczona 

64. 

Uchwała Nr XXVI/199/2020 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

30 września 2020 r. w sprawie 

przyjęcia „Aktualizacji 

wieloletniego Planu Rozwoju i 

Modernizacji Urządzeń 

wodociągowych i 

Kanalizacyjnych na lata 2019 - 

2024” 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 

zbiorowe odprowadzanie 

ścieków 

uchwałę przekazano do PGKiM 

Sp. z o.o. w Hrubieszowie celem 

wykonania 

65. 

Uchwała Nr XXVI/200/2020 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

30 września 2020 r. w sprawie 

projektu Regulaminu 

dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków na 

terenie Gminy Miejskiej 

Hrubieszów 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 

zbiorowe odprowadzanie 

ścieków 

uchwałę przekazano do PGKiM 

Sp. z o.o. w Hrubieszowie celem 

wykonania 
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66. 

Uchwała Nr XXVI/201/2020 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

30 września 2020 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na 

przeniesienie pomnika profesora 

Wiktora Zina 

nazwy ulic i placów będących 

drogami publicznymi, a także 

wznoszenia pomników 

Przygotowano dokumentację 

projektową i uzyskano 

pozwolenie na budowę; pomnik 

przeniesiono w 2021 r. 

67. 

Uchwała Nr XXVI/202/2020 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

30 września 2020 r. uchylająca 

uchwałę w sprawie określenia 

zasad sprzedaży lokali 

mieszkalnych w budynkach 

wielomieszkaniowych, 

przekazanych na rzecz gminy, 

będących dotychczas w 

posiadaniu PKP lub PKP SA oraz 

przekazania w użytkowanie 

wieczyste udziału w gruncie 

niezbędnym do racjonalnego 

korzystania z tych domów (Dz. 

Urz. Woj. Lubelskiego z 2020 r. 

poz. 4884) 

sprawy majątkowe gminy uchwałę przekazano do realizacji 

68. 

Uchwała Nr XXVI/203/2020 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

30 września 2020 r. w sprawie 

wyrażenia zgody Burmistrzowi 

Miasta Hrubieszowa na sprzedaż 

lokalu mieszkalnego przy ul. 

Listopadowej 7/1 w 

Hrubieszowie z jednoczesną 

sprzedażą udziału w gruncie 

sprawy majątkowe gminy Uchwała zrealizowana, zawarto 

notarialną umowę sprzedaży 

69. 

Uchwała Nr XXVI/204/2020 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

30 września 2020 r. w sprawie 

wyrażenia zgody Burmistrzowi 

Miasta Hrubieszowa na sprzedaż 

nieruchomości gruntowej 

sprawy majątkowe gminy uchwała w części zrealizowana - 

zawarto trzy notarialne umowy 

sprzedaży 

70. 

Uchwała Nr XXVI/205/2020 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

30 września 2020 r. w sprawie 

wyrażenia zgody Burmistrzowi 

Miasta Hrubieszowa na sprzedaż 

nieruchomości gruntowej 

sprawy majątkowe gminy uchwała niezrealizowana - brak 

ofert 

71. 

Uchwała Nr XXVI/206/2020 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

30 września 2020 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie uchwały 

budżetowej na rok 2020 (Dz. Urz. 

Woj. Lubelskiego z 2020 r. poz. 

5029) 

finanse i budżet *1) 

72. 
Uchwała Nr XXVI/207/2020 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

30 września 2020 r. zmieniająca 

finanse i budżet *2) 
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uchwałę w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej na lata 

2020 – 2034 

73. 

Uchwała Nr XXVI/208/2020 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

30 września 2020 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie uchwalenia 

Statutu Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Hrubieszowie 

(Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2020 

r. poz. 4883) 

prawo i administracja  uchwała jest realizowana - ŚDS 

działa w oparciu  

o zaktualizowany statut 

74. 

Uchwała Nr XXVII/209/2020 

Rady Miejskiej w Hrubieszowie z 

dnia 28 października 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

udzielenia pomocy rzeczowej 

Powiatowi Hrubieszowskiemu 

finanse i budżet uchwała zrealizowana na 

podstawie zawartego w dniu 

18.11.2020 r aneksu nr 1 do 

umowy z dnia 8.09.2021 r. 

(wykazanej w lp. 59). 

75. 

Uchwała Nr XXVII/210/2020 

Rady Miejskiej w Hrubieszowie z 

dnia 28 października 2020 r. w 

sprawie wyrażenia zgody 

Burmistrzowi Miasta 

Hrubieszowa na sprzedaż 

nieruchomości gruntowej 

położonej w Hrubieszowie obręb 

Śródmieście przy ul. 

Partyzantów, oznaczonej 

numerem działki 226/4 

sprawy majątkowe gminy uchwała niezrealizowana - brak 

ofert 

76. 

Uchwała Nr XXVII/211/2020 

Rady Miejskiej w Hrubieszowie z 

dnia 28 października 2020 r. w 

sprawie wyrażenia zgody 

Burmistrzowi Miasta 

Hrubieszowa na sprzedaż lokalu 

mieszkalnego przy ul. Rynek 9/3 

w Hrubieszowie z jednoczesną 

sprzedażą udziału w gruncie 

sprawy majątkowe gminy uchwała zrealizowana, zawarto 

notarialną umowę sprzedaży 

77. 

Uchwała Nr XXVII/212/2020 

Rady Miejskiej w Hrubieszowie z 

dnia 28 października 2020 r. w 

sprawie wyrażenia zgody 

Burmistrzowi Miasta 

Hrubieszowa na sprzedaż 

nieruchomości gruntowej 

położonej w Hrubieszowie obręb 

Podgórze przy ul. Zamojskiej, 

oznaczonej numerem działki 

1153/2 

sprawy majątkowe gminy uchwała zrealizowana, zawarto 

notarialną umowę sprzedaży 

78. 
Uchwała Nr XXVII/213/2020 

Rady Miejskiej w Hrubieszowie z 

dnia 28 października 2020 r. w 

współpraca i działalność na rzecz 

organizacji pozarządowych 

Miasto przyjęte w poczet 

członków z dniem 16.12.2020 r. 
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sprawie przystąpienia do 

Stowarzyszenia Samorządów 

Euroregion "Roztocze" 

79. 

Uchwała Nr XXVII/214/2020 

Rady Miejskiej w Hrubieszowie z 

dnia 28 października 2020 r. w 

sprawie przystąpienia do 

Stowarzyszenia Instytut Rozwoju 

Samorządu Terytorialnego 

Województwa Lubelskiego 

współpraca i działalność na rzecz 

organizacji pozarządowych 

Miasto przyjęte w poczet 

członków z dniem 28.10.2020 r. 

80. 

Uchwała Nr XXVII/215/2020 

Rady Miejskiej w Hrubieszowie z 

dnia 28 października 2020 r. w 

sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od 

nieruchomości na rok 2021 (Dz. 

Urz. Woj. Lubelskiego z 2020 r. 

poz. 5312) 

podatki i opłaty uchwała została przekazana  

do stosowania - wydział 

merytoryczny UM 

81. 

Uchwała Nr XXVII/216/2020 

Rady Miejskiej w Hrubieszowie z 

dnia 30 października 2020 r. w 

sprawie określenia wysokości 

rocznych stawek podatku od 

środków transportowych na rok 

2021 (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 

2020 r. poz. 5320) 

podatki i opłaty uchwała została przekazana do 

stosowania do merytorycznego 

wydziału UM 

82. 

Uchwała Nr XXVII/217/2020 

Rady Miejskiej w Hrubieszowie  

z dnia 28 października 2020 r. w 

sprawie obniżenia średniej ceny 

skupu żyta przyjmowanej do 

obliczenia podatku rolnego na 

rok 2021 (Dz. Urz. Woj. 

Lubelskiego z 2020 r. poz. 5313) 

podatki i opłaty uchwała została przekazana do 

stosowania do merytorycznego 

wydziału UM 

83. 

Uchwała Nr XXVII/218/2020 

Rady Miejskiej w Hrubieszowie z 

dnia 28 października 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwały budżetowej na rok 2020 

(Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2020 

r. poz. 5367) 

finanse i budżet *1) 

84. 

Uchwała Nr XXVII/219/2020 

Rady Miejskiej w Hrubieszowie z 

dnia 28 października 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej 

na lata 2020 – 2034 

finanse i budżet *2) 

85. 

Uchwała Nr XXVII/220/2020 

Rady Miejskiej w Hrubieszowie z 

dnia 28 października 2020 r. w 

sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie porozumienia 

pomoc społeczna 18.11.2020 r. zawarto 

porozumienie międzygminne 
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międzygminnego w zakresie 

pomocy społecznej polegającej 

na objęciu mieszkańców Gminy 

Werbkowice usługami 

świadczonymi przez 

Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Hrubieszowie 

86. 

Uchwała Nr XXVIII/221/2020 

Rady Miejskiej w Hrubieszowie z 

dnia 30 listopada 2020 r. w 

sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnych umów 

dzierżawy 

sprawy majątkowe gminy uchwała zrealizowana, zawarto 

umowy dzierżaw 

87. 

Uchwała Nr XXVIII/222/2020 

Rady Miejskiej w Hrubieszowie z 

dnia 30 listopada 2020 r. w 

sprawie wyrażenia zgody 

Burmistrzowi Miasta 

Hrubieszowa na sprzedaż lokalu 

mieszkalnego przy ul. Polnej 

10/15 w Hrubieszowie z 

jednoczesną sprzedażą udziału w 

gruncie 

sprawy majątkowe gminy uchwała zrealizowana, zawarto 

notarialną umowę sprzedaży 

88. 

Uchwała Nr XXVIII/223/2020 

Rady Miejskiej w Hrubieszowie z 

dnia 30 listopada 2020 r. w 

sprawie wyrażenia zgody 

Burmistrzowi Miasta 

Hrubieszowa na sprzedaż 

nieruchomości gruntowej 

położonej w Hrubieszowie, 

oznaczonej numerami działek 

1183/24 obręb Śródmieście oraz 

3226/2, 3226/4, 3226/5 i 3226/7 

obręb Podgórze 

sprawy majątkowe gminy uchwała zrealizowana, zawarto 

notarialną umowę sprzedaży 

89. 

Uchwała Nr XXVIII/224/2020 

Rady Miejskiej w Hrubieszowie z 

dnia 30 listopada 2020 r. w 

sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

Hrubieszów 

planowanie przestrzenne uchwała w realizacji 

90. 

Uchwała Nr XXVIII/225/2020 

Rady Miejskiej w Hrubieszowie z 

dnia 30 listopada 2020 r. w 

sprawie ustalenia miesięcznej 

kwoty dotacji na działalność 

Centrum Integracji Społecznej w 

Mienianach w 2021 roku 

finanse i budżet wykonanie uchwały planowane 

w 2021 r.  

91. 
Uchwała Nr XXVIII/226/2020 

Rady Miejskiej w Hrubieszowie z 

współpraca i działalność na rzecz 

organizacji pozarządowych 

uchwała realizowana w 2021 r. 
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Lp. Numer, data i tytuł uchwały Wykonanie formalne 

 

Wykonanie merytoryczne 

 

dnia 30 listopada 2020 r. w 

sprawie Programu współpracy 

Gminy Miejskiej Hrubieszów z 

organizacjami pozarządowymi i 

innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2021 rok 

(Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2020 

r. poz. 6365) 

92. 

Uchwała Nr XXVIII/227/2020 

Rady Miejskiej w Hrubieszowie z 

dnia 30 listopada 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwały budżetowej na rok 2020 

(Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2020 

r. poz. 6366) 

finanse i budżet *1) 

93. 

Uchwała Nr XXVIII/228/2020 

Rady Miejskiej w Hrubieszowie z 

dnia 30 listopada 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej 

na lata 2020 - 2034 

finanse i budżet *2) 

94. 

Uchwała Nr XXVIII/229/2020 

Rady Miejskiej w Hrubieszowie z 

dnia 30 listopada 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

określenia kryteriów 

postępowania rekrutacyjnego do 

przedszkoli prowadzonych przez 

Gminę Miejską Hrubieszów, 

przyznania im punktacji oraz 

określenia niezbędnych 

dokumentów do potwierdzenia 

tych kryteriów (Dz. Urz. Woj. 

Lubelskiego z 2020 r. poz. 6591) 

oświata uchwałę przekazano dyrektorom 

miejskich przedszkoli celem 

stosowania; od 2021 r. w oparciu 

o zapisy uchwały 

przeprowadzane jest 

postępowanie rekrutacyjne do 

przedszkoli miejskich 

95. 

Uchwała Nr XXVIII/230/2020 

Rady Miejskiej w Hrubieszowie z 

dnia 30 listopada 2020 r. w 

sprawie uznania skargi na 

działalność Burmistrza Miasta 

Hrubieszowa za bezzasadną 

prawo i administracja  uchwała została dostarczona 

skarżącemu 

96. 

Uchwała Nr XXIX/231/2020 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

30 grudnia 2020 r. w sprawie 

Miejskiego programu 

profilaktyki, rozwiązywania 

problemów alkoholowych i 

przeciwdziałania narkomanii na 

rok 2021 

sprawy społeczne uchwała realizowana 

sukcesywnie w 2021 r. 

97. 

Uchwała Nr XXIX/232/2020 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

30 grudnia 2020 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie uchwały 

finanse i budżet *1) 
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Lp. Numer, data i tytuł uchwały Wykonanie formalne 

 

Wykonanie merytoryczne 

 

budżetowej na rok 2020 (Dz. Urz. 

Woj. Lubelskiego z 2021 r. poz. 

336) 

98. 

Uchwała Nr XXIX/233/2020 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

30 grudnia 2020 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej na lata 

2020 - 2034 

finanse i budżet *2) 

99. 

Uchwała Nr XXIX/234/2020 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

30 grudnia 2020 r. w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej 

na lata 2021 - 2034 

finanse i budżet uchwała do realizacji w roku 

2021 

100. 

Uchwała Nr XXIX/235/2020 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

30 grudnia 2020 r. w sprawie 

uchwały budżetowej na rok 2021 

(Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2021 

r. poz. 218) 

finanse i budżet uchwała do realizacji w roku 

2021 

101. 

Uchwała Nr XXIX/236/2020 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

30 grudnia 2020 r. w sprawie 

wyznaczenia obszaru i granic 

aglomeracji Hrubieszów (Dz. Urz. 

Woj. Lubelskiego z 2021 r. poz. 

184) 

uchwałę przesłano do organu 

nadzoru, wpisano do rejestru 

uchwał, podano do publicznej 

wiadomości (publikacja  

w BIP) 

uchwała realizowana w 2020 r. 

102. 

Uchwała Nr XXIX/237/2020 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

30 grudnia 2020 r. w sprawie 

Regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków na 

terenie Gminy Miejskiej 

Hrubieszów (Dz. Urz. Woj. 

Lubelskiego z 2021 r. poz.185) 

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 

103. 

Uchwała Nr XXIX/238/2020 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

30 grudnia 2020 r. w sprawie 

przyjęcia "Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Miejskiej 

Hrubieszów" 

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 2020, został Uchwałą  

Nr XVI/120/2019 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 28 listopada 2019 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 2020 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 2020” przyjętego Uchwałą Nr XXXIV/277/2021 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 29 kwietnia 2021 roku. 

 

 

 

16 Program współpracy Miasta Hrubieszów z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 
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Wartość zaplanowanej dotacji przekazanej organizacjom pozarządowym na realizację zadań w 2020 

r. wyniosła 1 178 491 zł, w tym: 

• 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 2020 znalazły się zadania wyspecyfikowane w poniższym zestawieniu. 

Tabela 18. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań publicznych w ramach realizacji założeń Programu 

współpracy Miasta Hrubieszowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2020. 

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 2020. 

Polski Czerwony Krzyż 

Lubelski Zarząd Okręgowy  

w Lublinie Zarząd Rejonowy 

 w Hrubieszowie 

528 052,50 zł 

1a 
Umowa zawarta z PCK nie objęta konkursem 

ofert na realizację usług opiekuńczych na rok 

2020. 

Polski Czerwony Krzyż 

Lubelski Zarząd Okręgowy  

w Lublinie Zarząd Rejonowy 

 w Hrubieszowie 

49 545,00 zł 

2 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi z terenu Miasta 

Hrubieszowa na rok 2020 

Polski Czerwony Krzyż 

Lubelski Zarząd Okręgowy  

w Lublinie Zarząd Rejonowy 

 w Hrubieszowie 

257 138,00 zł 

2a 

Umowa zawarta z PCK poza konkursem ofert 

na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi na rok 2020 

Polski Czerwony Krzyż 

Lubelski Zarząd Okręgowy  

w Lublinie Zarząd Rejonowy 

 w Hrubieszowie 

23 856,00 zł 

II. 
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach „Miejskiego Programu Profilaktyki 

 i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020” 

1 

Prowadzenie działań wspierających dla osób 

uzależnionych od alkoholu i ich rodzin w 

ramach klubu abstynenta oraz innych 

stowarzyszeń propagujących ideę trzeźwości 

w społeczności Hrubieszowa 

Stowarzyszenie 

Trzeźwościowe „LUMEN 
10 000,00 zł 

2 

Organizacja czasu wolnego dzieci, młodzieży, 

dorosłych w ramach profilaktyki uzależnień – 

uczestnictwo  

w zajęciach kulturalnych i sportowych 

Miejski Klub Sportowy „Unia” Konkurs został 

unieważniony ze 

względu na 

pandemię COVID-

19y 

3 
Wsparcie działalności Centrum Integracji 

Społecznej w Mienianach 

Centrum Integracji Społecznej 

w Mienianach 
117 600,00 zł 

III. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w mieście Hrubieszowie 



 RAPORT O STANIE MIASTA HRUBIESZÓW ZA ROK 2020 

128 

Strefa zadań publicznych 
Nazwa Organizacji 

Pozarządowej 

Kwota rozliczonej 

dotacji na 

podstawie 

złożonego 

sprawozdania 

1 
Działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej 

w mieście Hrubieszowie 

Miejski Klub Sportowy „Unia” 

Hrubieszów 
302 000,00 zł 

2 

Upowszechnianie modelarstwa lotniczego, 

stołowego oraz gier Zespołowych 

mieszkańców miasta Hrubieszów. 

Uczniowski Klub 

Sportowy „Jedynka” 

 

18 000,00 zł 

3 

Racketlon (tenis stołowy, tenis ziemny, 

badmin-ton i squash) i koszykówka, 

dyscypliny sportowe dla wszystkich 

Uczniowski Klub Sportowy 

„Ogólniak” 
3 000,00 zł 

4 
Organizacja zawodów kolarskich na terenie 

Hrubieszowa – rezygnacja z przyznanej dotacji 

Stowarzyszenie „Hrubieszów 

na Rowerach” 
0,00 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 2020. 

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w drodze pominięcia otwartego konkursu ofert 

zlecono wykonywanie zadań publicznych dla następujących Organizacji. 

Tabela 19. Wykaz organizacji pozarządowych, którym zlecono wykonywanie zadań publicznych w drodze 

pominięcia otwartego konkursu. 

Lp. Nazwa zadania Nazwa organizacji 

Wysokość 

wsparcia 

finansowego 

[zł] 

1 

Rehabilitacja warunkiem 

powrotu do zdrowia 

pacjentów 

onkologicznych 

Stowarzyszenie Amazonki 6 500,00 zł 

2 
Samodzielni  

w środowisku 
Polski Związek Niewidomych 3 500,00 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 przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 20. 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  

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. 

Ponadto Burmistrz Miasta Hrubieszów zarządzeniem nr 263/2020 z dnia 25 marca 2020 r. przekazał 

nieodpłatnie na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia Przeciwdziałania Patologiom Społecznym „KRES” 

w Hrubieszowie drewno pozyskane z wycinki drzew rosnących na działce nr 67/8, położonej  

w Hrubieszowie obręb Śródmieście przy ul. Żeromskiego 29, stanowiącej własność Gminy Miejskiej 

Hrubieszów z przeznaczeniem na opał. 

Nietypową formą współpracy z organizacjami pozarządowymi była zbiórka środków pieniężnych  

na zakup środków ochrony indywidualnej dla służb z terenu miasta włączonych w walkę z wirusem  

i dbających o bezpieczeństwo mieszkańców miasta przeprowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz 

Dzieci i Młodzieży "JESTEM" im Św. Jana Bosko w Hrubieszowie we współpracy i przy wsparciu Urzędu 

Miasta Hrubieszów. Za pośrednictwem strony zrzutka.pl oraz indywidualnego konta bankowego 

zebrano 7 011 zł. 

Działania na rzecz Seniorów  

Jednym z priorytetów polityki społecznej i rozwoju obywatelskiego w 2020 były działania na rzecz 
seniorów. Do najważniejszych z nich należały: 
 
Ogólnopolska Karta Seniora 
 
W 2019 roku Miasto Hrubieszów przystąpiło do realizacji programu – Miasto Przyjazne Seniorom  
i Ogólnopolska Karta Seniorów. W 2020 roku wydano 180 Kart Seniora. 
27 czerwca 2020 r. w sali widowiskowej Hrubieszowskiego Domu Kultury odbyła się inauguracja 
Ogólnopolskiej Karty Seniora – wydanie lokalne, będąca pokłosiem porozumienia zawartego pomiędzy 
Gminą Miejską Hrubieszów a Stowarzyszeniem MANKO z Krakowa, na mocy którego miasto Hrubieszów 
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przystąpiło do Programu Miasto Przyjazne Seniorom i Ogólnopolska Karta Seniora. Uroczystość  
ze względu na obowiązujące obostrzenia sanitarne miała charakter kameralny. 
Podczas uroczystości Burmistrza Miasta Hrubieszowa odebrała Certyfikat Gminy Przyjaznej Seniorom 
dla Miasta Hrubieszów. Jednocześnie nastąpiło oraz obustronne podpisanie Deklaracji o przystąpieniu 
Miasta Hrubieszów do kampanii społecznej „Solidarni z Seniorami – Razem Damy Radę!”, a także 
wręczenie pierwszych Kart Seniora. Podczas uroczystości lokalnym przedsiębiorcom – Partnerom 
Programu, zostały wręczone certyfikaty poświadczające udział firmy w Programie Ogólnopolskiej Karty 
Seniora. 
 
Rysunek 42. Ogólnopolska Karta Seniora – dokumentacja fotograficzna. 

 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów 

 

 

W 2020 r. do Programu przystąpiło 18 lokalnych firm i instytucji: 

• Katarzyna Tabaka – Salon Kosmetyczny 

• Foto-Video Art. Sławomir Kędziera 

• NOVA TAXI Łukasz Kucy 

• Salon Optyczny - Agnieszka Kucyk 

• Świat Sportu (siłownia) Justyna Tywoniuk 

• Pensjonat i Restauracja Magistrat 

• Hrubieszowski Dom Kultury 

• Salon kosmetyczny Anna Ząbek 

• Kawiarnia z Cukiernią „Lalka” (budynek Gracji) 

• Kraina Ciast i Tortów Agnieszka Strzelecka 

• Marta Kopiel Optyk 

• Kazan BUS Usługi przewozowe 

• Kwiaciarnia "Niezapominajka" 

• Foto-Video Agnieszka Zdun 

• PIT Plus Monika Panasiewicz 

• FINES Hrubieszów 

• TRANSWAY Usługi Przewozowe 

• ELPODO Gabinet Podologiczny. 
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https://pl-pl.facebook.com/fotovideoart.hrubieszow/
https://pl-pl.facebook.com/pg/novataxipl
https://www.facebook.com/swiatsportu
https://www.facebook.com/restauracjamagistrat/
https://www.facebook.com/HrubieszowskiDomKultury/
https://www.facebook.com/LaBeauteAnnaZabek/
https://www.facebook.com/Kawiarnia-Lalka-107522867504448/
https://www.facebook.com/krainaciastitortow/
https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Cargo---Freight-Company/Bus-Kazan-547825788701419/
https://pl-pl.facebook.com/hrubieszow.kwiaciarnia.niezapominajka
https://www.facebook.com/Foto-Wrzos-308668969180752/
https://www.facebook.com/kredytyagatazatorska/
https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Cargo---Freight-Company/Transway-Us%C5%82ugi-Przewozowe-Hunkiewicz-490982794390549/
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Rysunek 43. Podsumowanie spotkania dotyczącego Ogólnopolskiej Karty Seniora – dokumentacja fotograficzna. 
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Urząd Miasta Hrubieszów 

 
 
 
 
Działalność rad 
 
I. Hrubieszowska Rada Seniorów 
W roku 2020 ze względu na ogłoszony stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2, nie odbyło się żadne 
posiedzenie Rady. 
 
W lutym 2020 r. z inicjatywy Hrubieszowskiej Rady Seniorów, podjętej jeszcze grudniu w 2019 r., 
zakupiono 6 ławek. Zostały zamontowane w miejscach wskazanych przez jej członków Rady  
po uwzględniając głosy mieszkańców. 
ul. Basaja – 2 ławki, 
ul. Wyzwolenia – 1 ławka , 
ul. Listopadowa – 1 ławka, 
ul. Piłsudskiego – 1 ławka oraz na trakcie pieszym pomiędzy ul. Wodną i ul. Rubinową – 1 ławka. 
 
W czerwcu 2020 r. Burmistrz Miasta Hrubieszowa przekazała członkom Hrubieszowskiej Rady Seniora 
„Pakiety Wsparcia dla Seniora”, które Miasto otrzymało od Stowarzyszenia MANKO - partnera Programu 
Gmina Przyjazna Seniorom i Ogólnopolska Karta Seniora.  
W ramach akcji „Solidarni z Seniorami” Stowarzyszenie przekazało 100 takich Pakietów, w których 
znajdowały się m.in. książki i numer magazynu „Głos Seniora”. Pozostałe 75 pakietów zostało 
przekazanych seniorom przy odbieraniu Karty Seniora. 
 

Rysunek 44. Podsumowanie spotkania dotyczącego Ogólnopolskiej Karty Seniora – dokumentacja fotograficzna. 

 

 

 

 

 

II. Młodzieżowa Rada Miejska 
 
W 2020 r. odbyła się jedna sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Hrubieszowie, podczas której zostało 
przedstawione sprawozdanie z działalności Rady za rok 2019. 
Podczas sesji radni podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia Młodzieżowej Rady Miejskiej  
w Hrubieszowie do programu „PoMOC i marzenia! Zoom na młodych Hrubieszowian” który otrzymał 
dofinansowanie w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse 2019. 
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W związku z wygaśnięciem dwóch mandatów radnego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Hrubieszowie 
wskutek: 
• zrzeczenia się mandatu przez jednego z radnych (okręg wyborczy nr 2), 
• zmiany szkoły przez radnego (okręg wyborczy nr 1), 
zgodnie z § 33 ust. 2 i 3 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Hrubieszowie w okręgach tych zostały 
przeprowadzone wybory uzupełniające, 24 lutego 2020 r. (okręg wyborczy nr 2) oraz 27 lutego 2020 r. 
(okręg wyborczy nr 1). 
W związku sytuacją epidemiologiczną i zawieszeniem od dnia 12 marca 2020 r. zajęć dydaktyczno-
wychowawczych w szkołach do końca kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej nie odbywały się sesje. 
Na podstawie pozytywnej opinii dyrektorów hrubieszowskich szkół w sprawie możliwości 
przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Hrubieszowie podczas trwającego nadal 
stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV 2 we wrześniu rozpoczęto procedurę 
wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej kadencji 2020/2021, której nie ukończono ze względu  
na ponowne zamknięcie szkół. 
 

Rysunek 45. Posiedzenie II sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Hrubieszowie– dokumentacja fotograficzna. 
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III. Hrubieszowska Rada Kobiet 
 
Burmistrz Miasta zarządzeniem Nr 232/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. określiła zasady wyboru  
i funkcjonowania Hrubieszowskiej Rady Kobiet, natomiast zarządzeniem nr 252/2020 z dnia 2 marca 
2020 r. zmienionego zarządzeniem nr 339/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r. powołała skład osobowy rady. 
Rada stanowi kolegialny organ pomocniczy Burmistrza o charakterze opiniodawczym i doradczym  
w zakresie polityki rodzinnej, społecznej oraz spraw związanych z sytuacją kobiet w Hrubieszowie.  
W skład rady wchodzi 21 kobiet. 
Do zadań Rady należy: 

• inicjowanie, współorganizowanie i wspieranie wydarzeń o charakterze społecznym, 

• współpraca z innymi podmiotami i instytucjami działającymi na rzecz kobiet oraz innych grup 
społecznych, 

• diagnozowanie sytuacji oraz potrzeb kobiet i rodzin w Mieście 

• monitorowanie działań Miasta pod kątem realizowania polityki rodzinnej, społecznej 
(m .in. udzielonego wsparcia, dostępności żłobków, przedszkoli, przemocy wobec kobiet, itp.), 

• inne działania dotyczące spraw kobiet. 
Ze względu na ogłoszony stan epidemii pierwsze posiedzenie Hrubieszowskiej Rady Kobiet odbyło się 
dopiero 28 sierpnia 2020 r. w Hrubieszowskim Domu Kultury, podczas którego Burmistrz Miasta 
Hrubieszowa wręczyła Akty powołania. 
Rada wybrała ze swojego grona w głosowaniu tajnym Prezydium Rady, w skład którego weszły: 

• Anna Wiśniewska – przewodnicząca 

• Małgorzata Bocheńska - wiceprzewodnicząca 

• Aneta Hołuj - sekretarz. 
 
Rysunek 46. Posiedzenie Hrubieszowskiej Rady Kobiet - dokumentacja fotograficzna. 
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IV. Pełnomocnik Burmistrza ds. Młodzieży 
 
Burmistrz Miasta chcąc podnieść rozwój partycypacji i aktywności młodych hrubieszowian w życie 
Miasta, zarządzeniem Nr 287/2020 z dnia 12 maja 2020 r. powołała Małgorzatę Pitus  
na Pełnomocnika Burmistrza Miasta Hrubieszowa ds. Młodzieży. 
Do zadań Pełnomocnika należy: 

• współpraca z Młodzieżową Radą Miejską i jej koordynatorem; 

• inicjowanie działań kierowanych do młodzieży na terenie Hrubieszowa; 

• współdziałanie przy tworzeniu i realizacji miejskich programów dotyczących młodzieży; 

• inicjowanie rozwiązań mających na celu tworzenie dobrych warunków do współpracy organów 
Gminy Miejskiej Hrubieszów z młodzieżą, a także zwiększanie udziału młodzieży w procesach 
związanych z rozwojem miasta; 

• wsparcie działań realizowanych w zakresie promocji Miasta Hrubieszów jako miejsca 
atrakcyjnego dla ludzi młodych; 

• współpraca z przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej organizacjami 
młodzieżowymi, organizacjami i samorządami uczniowskimi, organizacjami pozarządowymi  
i innymi podmiotami, w tym grupami nieformalnymi, w zakresie dotyczącym rozwoju miasta 
Hrubieszów a jako miejsca przyjaznego dla młodzieży; 

• współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta i jednostkami organizacyjnymi miasta 
Hrubieszów w zakresie spraw dotyczących młodzieży; 

• reprezentowanie Burmistrza Miasta podczas wydarzeń związanych z realizacją polityki 
młodzieżowej, a także wydarzeń organizowanych przez środowiska młodzieżowe  
lub skierowanych do młodych ludzi, w zakresie uzgodnionym z Burmistrzem; 

• przedstawianie Burmistrzowi Miasta i Radzie Miejskiej inicjatyw zgłaszanych przez młodzież. 
 Pełnomocnik jest pośrednikiem w kontaktach między władzami miasta a młodymi ludźmi,  
do którego będą mogli swobodnie zgłaszać się ze swoimi pomysłami i problemami. 
 

 
 

 

Rysunek 47. Powołanie Pełnomocnika Burmistrza ds. Młodzieży w Hrubieszowie– dokumentacja fotograficzna. 
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V. Gminna Rada Pożytku Publicznego 
 
Gminna Rada Pożytku Publicznego (GRPP) powstała na wniosek organizacji pozarządowych złożony  
w dniu 15 stycznia 2016 r. 
Rada stanowi organ inicjatywny i opiniodawczo-doradczy samorządu w zakresie działalności pożytku 
publicznego oraz współpracy z NGO. 
Podstawę prawną działania Rady stanowi Uchwała Nr XIX/149/2016 Rady Miejskiej Hrubieszów  
z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia trybu powoływania członków oraz organizacji i sposobu 
działania Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Hrubieszowie. 
W skład Rady wchodzi: 

• dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej w Hrubieszowie, 

• dwóch przedstawiciele Burmistrza Miasta Hrubieszowa, 

• sześciu przedstawicieli organizacji pozarządowych; 
 
W 2020 r. Gminna Rada Pożytku Publicznego zebrała się na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2020 r.   
w celu zaopiniowała projektu uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu 
obywatelskiego dla Gminy Miejskiej Hrubieszów. 
Kolejne posiedzenie ze względu na sytuację epidemiczną w kraju odbyło się online w dniu 6 listopada  
i dotyczyło wydania opinii na temat projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na rok 2021.   
 
 
Rysunek 48. Posiedzenie Gminna Rada Pożytku Publicznego w Hrubieszowie - dokumentacja fotograficzna. 
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VI. Miejska Rada Sportu 
 
Miejska Rada Sportu stanowi kolegialny organ pomocniczy Burmistrza o charakterze opiniodawczym  
i doradczym w zakresie kultury fizycznej. 
Do zadań Rady należy m. in.: 

• wydawanie opinii w sprawach dotyczących kultury fizycznej; 

• inspirowanie działań w sferze kultury fizycznej oraz doradztwo przy organizowaniu imprez 
sportowych i rekreacyjnych na terenie miasta; 

• propagowanie przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych. 
Podstawę prawną funkcjonowania Rady stanowi zarządzenie Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia  
12 grudnia 2018 r. w sprawie składu i zasad powoływania członków oraz ustalenia regulaminu działania 
Miejskiej Rady Sportu w Hrubieszowie, zmienionego zarządzeniem Nr 70/2019 Burmistrza Miasta 
Hrubieszowa z dnia 15 kwietnia 2019 r. oraz zarządzenia Nr 71/2019 Burmistrza Miasta Hrubieszowa  
z dnia 15 kwietnia 2019 r. 
W skład rady wchodzi 21 osób, zgłoszonych przez statutowe organy klubów sportowych i instytucji 
realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej oraz wskazanych przez Burmistrza spośród osób 
zajmujących się sprawami w obszarze kultury fizycznej, rekreacji i wypoczynku. 
W 2020 r. odbyło się jedno posiedzenie Miejskiej Rady Sportu w którym uczestniczyła Burmistrz Miasta 
Hrubieszowa Pani Marta Majewska. Członkowie Rady obradowali na temat organizacji podsumowania 
sezonu sportowego 2019 oraz wydania rocznika sportowego za rok 2019. Podczas posiedzenia, 
wręczono Pani Burmistrz podziękowanie za wsparcie finansowe Powiatowego Szkolnego Związku 
Sportowego mającego na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży. 
Niestety z powodu sytuacji epidemicznej w kraju zamierzenia Rady na dany rok nie zostały 
zrealizowane. 
 
Rysunek 49. Posiedzenie Miejskiej Rada Sportu w Hrubieszowie– dokumentacja fotograficzna. 
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DZIAŁ VII. Współpraca z innymi podmiotami  

 

Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym "W celu wspierania idei 

samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów, gminy mogą tworzyć stowarzyszenia, w 

tym również z powiatami i województwami.". Podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z 

innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku należy do wyłącznej właściwości 

rady miejskiej. 

Miasto Hrubieszów jest obecnie członkiem: 

• Stowarzyszenia Samorządów Euroregion Bug (od 2001 r.) 

• Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania (od 2007 r.)  

• Lokalnej Organizacji Turystycznej Gotania (od 2016 r.) 

• Związku Miast Polskich (od 2020 r.) 

• Stowarzyszenia Samorządów Euroregion „Roztocze” (od 2020 r.) 

• Instytutu Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego (od 2020 r.). 

 

W 2020 roku w zakresie współdziałania z innymi gminami w ramach stowarzyszeń,  

po przeanalizowaniu wymiernych efektów współpracy, podjęto następujące decyzje:  

o wystąpieniu ze: 

• Związku Międzygminnego pod nazwą „Związek Gmin Ziemi Hrubieszowskiej” 

Miasto wystąpiło ze Związku z dniem 31 grudnia 2020 r. na podstawie Uchwały  

Nr XXII/173/2020 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wystąpienia 

ze Związku Międzygminnego pod nazwą Związek Gmin Ziemi Hrubieszowskiej. 

 

• Stowarzyszenia o nazwie „Związek Gmin Lubelszczyzny”  

Miasto wystąpiło ze Związku z dniem 31 grudnia 2020 r. na podstawie Uchwały  

Nr XXII/174/2020 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wystąpienia 

ze Stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Lubelszczyzny. 

 

o przystąpieniu do: 

• Stowarzyszenia Samorządów Euroregion „Roztocze”  

Miasto przystąpiło do Stowarzyszenia na podstawie Uchwały Nr XXVII/213/2020 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 28 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do 

Stowarzyszenia Samorządów Euroregion "Roztocze". Członkiem Euroregionu „Roztocze”  

jest od 16 grudnia ub. roku. 

Celem Stowarzyszenia Samorządów Euroregion „Roztocze” jest wspieranie idei samorządności  

i reprezentowanie interesów stowarzyszonych jednostek oraz podejmowanie wspólnych 

działań na rzecz rozwoju regionu Roztocza. Euroregion stanowi narzędzie, które daje 

możliwość dofinansowania różnego rodzaju przedsięwzięć podnoszących atrakcyjność obszaru 

Roztocza: infrastruktury turystycznej, przedsiębiorczości, rolnictwa, infrastruktury drogowej, 

ochrony środowiska. 
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Obecnie Stowarzyszenie współpracuje ze Stowarzyszeniem na Rzecz Zrównoważonego 

Rozwoju Polski oraz z Instytutem Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa 

Lubelskiego. 

 

• Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego 

Miasto przystąpiło do Stowarzyszenia na podstawie Uchwały Nr XXVII/214/2020 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 28 października 2020 r. w sprawie przystąpienia  

do Stowarzyszenia Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego. 

Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego z siedzibą w Lublinie 

jest stowarzyszeniem zrzeszającym jednostki samorządu terytorialnego, którego celem  

jest inspirowanie, wspomaganie i koordynacja współpracy jednostek, społeczności lokalnych 

oraz organizacji pozarządowych z terenu województwa lubelskiego. Misją Instytutu  

jest popularyzowanie idei samorządności, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji 

jednostek samorządowych a także wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie modelowych 

rozwiązań w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego. Stowarzyszenie skupia 

kilkudziesięciu przedstawicieli województwa, powiatów i gmin.  

 

Miasto Hrubieszów jest członkiem Związku Miast Polskich 

Od 1 stycznia 2020 r. Miasto Hrubieszów jest członkiem Związku Miast Polskich (na podstawie 

Uchwały Nr XV/109/2019 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie 

przystąpienia do Związku Miast Polskich). Związek Miast Polskich to najstarsza polska organizacja 

samorządowa o tradycji sięgającej czasów II Rzeczpospolitej. Jest największą tego typu organizacją 

w Polsce, skupiającą ponad 330 miast, w których mieszka ponad 73% miejskiej ludności kraju. ZMP 

jest stowarzyszeniem miast, mającym na celu wspieranie idei samorządu terytorialnego  

oraz dążenie do gospodarczego i społeczno-kulturalnego rozwoju miast polskich. 

 

Przedstawiciele Miasta aktywnie działają na forum ZMP. Burmistrz Miasta Marta Majewska  

i Zastępca Burmistrza Paweł Wojciechowski są członkami stałych komisji tematycznych Związku 

(komisje to gremia doradcze Związku; do ich zakresu działania należy m.in.: opiniowanie  

i przygotowanie stanowisk i wniosków dotyczących projektów aktów prawnych, wymiana 

doświadczeń, a także analizowanie stanu danej dziedziny; stanowiska komisji są prezentowane  

na posiedzeniach Zarządu, który na ich podstawie przyjmuje niektóre stanowiska Związku). 

 

W ramach współpracy przedstawiciele Miasta bezpłatnie uczestniczyli w licznych seminariach  

i warsztatach, konferencjach, sieciach wymiany doświadczeń, itp. organizowanych przez Związek. 

W minionym roku w ramach Programu "Rozwój lokalny", współfinansowanego ze środków 

Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 Miasto 

Hrubieszów przy wsparciu doradców Związku Miast Polskich przygotowało kompletną propozycję 

projektu pn. "Rozwój lokalny Hrubieszowa - od partycypacji do realizacji".  

 

 

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. 
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W roku 2020 Miasto realizowało kolejny etap projektu - 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). W ramach tego 

etapu Burmistrz Miasta wraz innymi samorządowcami odbyła wizytę studyjną do Norwegii w marcu 

2020 roku, celem pogłębienia doświadczeń związanych z opracowaniem projektu. 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). 

 

Rysunek 50. Wizyta studyjna w Norwegii - dokumentacja fotograficzna. 
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DZIAŁ VIII. Istotne działania Burmistrza  

W roku oku 2020 Miasto Hrubieszów rozpoczęło kilka inicjatyw mających na poprawę jakości życia 

mieszkańców. W ramach programu zrealizowano w roku 2020 szereg działań skierowanych do różnych 

grup mieszkańców, które obejmowały między innymi: 

1. Hrubieszów powitał Nowy Rok 2020 

Tradycyjnie mieszkańcy Hrubieszowa przywitali Nowy Rok na imprezie plenerowej zorganizowanej  

na placu przed Hrubieszowskim Domem Kultury. 

Od godz. 22.00 gości bawił DJ Robi największymi hitami lat ’80 i ’90 oraz współczesnymi przebojami. 

Jako gwiazda wieczoru zagrał zespół SOLARIS. 

O północy Burmistrz Miasta Hrubieszowa Pani Marta Majewska oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej 

Pani Anna Naja złożyły wszystkim mieszkańcom miasta najserdeczniejsze życzenia noworoczne – wielu 

radosnych chwil, spełnienia marzeń oraz wszelkiej pomyślności w realizacji osobistych i zawodowych 

planów, obdarowując jednocześnie uczestników sylwestra kalendarzami miejskimi na 2020 rok. 

 

 

Rysunek 51. Powitanie Nowego Roku 2020– dokumentacja fotograficzna. 
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2. 28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

W styczniu Burmistrz Miasta wzięła aktywny udział w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

wystawiając na licytację wspólne gotowanie oraz kolację z mieszkańcem miasta, który zaoferował 

najwyższą wpłatę na rzecz zbiórki. 
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Rysunek 52. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – dokumentacja fotograficzna. 
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3. Pierwsza mieszkanka naszego miasta urodzona w 2020 r. 

W styczniu Burmistrz Miasta Hrubieszowa Pani Marta Majewska odwiedziła, rodzinę która  

wraz z Nowym Rokiem powitała nowego członka rodziny. Hania, była pierwszym mieszkańcem naszego 

miasta urodzonym w 2020 r., dziewczynka przyszła na świat w Hrubieszowskim szpitalu 1 stycznia 2020 

r. Szczęśliwym rodzicom Pani Burmistrz przekazała list gratulacyjny i wyprawkę, w której znalazły  

się między innymi miejska maskotka, śliniaczek z logo Hrubieszowa oraz body, które Pani Burmistrz 

wylicytowała na 28 finale WOŚP. 

 

Rysunek 53. Pierwsza mieszkanka naszego miasta urodzona w 2020 – dokumentacja fotograficzna. 
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4. Promowanie czytelnictwa wśród najmłodszych mieszkańców naszego miasta 

Pani Burmistrz wsparła dwie akcje promujące czytelnictwo wśród najmłodszych mieszkańców naszego 

miasta. Pierwsza z nich „Czytam. Nie przeszkadzać!” odbyła się w styczniu w Szkole Podstawowej  

nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie w klasach drugich Pani Burmistrz czytała dzieciom 

fragmenty książki „Akademia pana Kleksa” Jana Brzechwy. 

Druga to „Hrubieszowskie dobranocki” - akcja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie  

dla najmłodszych i tych nieco starszych mieszkańców Hrubieszowa. Trzy razy w tygodniu dzieci mogły 
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posłuchać wierszy lokalnej poetki Małgorzaty Skowron czytanych przez Panią Burmistrz. Akcja 

połączona była z konkursami dla dzieci, a zakończona rozdaniem nagród. 

 

Rysunek 54. Promowanie czytelnictwa wśród najmłodszych mieszkańców naszego miasta– dokumentacja 

fotograficzna. 
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5. Akcja charytatywna #Hot16Challenge2 

 

Burmistrz Miasta bardzo chętnie angażuje się w różnego rodzaju akcje charytatywne. Nietypową akcją, 

a zarazem dużym wyzwaniem, był #Hot16Challenge2, którego celem była zbiórka funduszy na rzecz 

służby zdrowia w czasie walki z pandemią koronawirusa. Wyzwanie polegało na zarapowaniu  

16-wersowego tekstu i nominowaniu kolejnych osób, które w ciągu 72 godzin musiały wyemitować  

na kanale YouTube swój teledysk. Tekst do hrubieszowskiego #Hot16Challenge2 nawiązujący zarówno 

do historii naszego miasta jak i aktualnie prowadzonych inwestycji napisała Sekretarz Miasta, Monika 

Podolak. Teledysk odwiedziło 48,8 tysiąca osób. W Akcji wzięły również udział inne jednostki miejskie: 

Przedszkole Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 1 i Nr 3 oraz HDK. 

 

Rysunek 55. Akcja charytatywna #Hot16Challenge2 – dokumentacja fotograficzna. 
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6. Festyn charytatywny pod honorowym patronatem Burmistrza. 

 

W dniu 2 sierpnia na terenie Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbył  

się Charytatywny Festiwal Disco Polo. 

W festiwalu wystąpili: Shantel, Energy Girls, Malibu, Nokaut, Miglanc, DJ Domin, DJ Ardi, DJ Nielo, 

 a gwiazdami koncertu był Miły Pan i zespół MEJK. 

Kwota 10 100 zł, zebrana podczas koncertów, została przeznaczona na leczenie i rehabilitację dla 

jednego z mieszkańców powiatu hrubieszowskiego, który uległ poważnemu wypadkowi w 2019 roku. 

 

Rysunek 56. Festyn charytatywny pod honorowym patronatem Burmistrza – dokumentacja fotograficzna. 
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7. Akcja charytatywna #dalejwyżejrazem 

Burmistrz Miasta objęła patronatem honorowym akcję społeczną zorganizowaną przez nieformalną 

grupę Rowerowe Dobro, której celem była zbiórka środków finansowych na doposażenie Oddziału 

Dziecięcego hrubieszowskiego szpitala, a dokładnie na zakup wyposażenia świetlicy oddziału w nowe 

certyfikowane meble, zabawki i sprzęt multimedialny, a także, o ile pozwolą na to zebrane środki, 

zlecenie wymalowania na ścianach ulubionych bohaterów dziecięcych bajek. 

Akcja składała się z 3 etapów: DALEJ, WYŻEJ, RAZEM 

Burmistrz Miasta wraz z pracownikami Urzędu Miasta, jednostek podległych, instytucji 

funkcjonujących w mieście, przyłączyli się do etapu RAZEM i 22 sierpnia 2020 r. pokonali trasę litery Ó, 

która w napisie tworzyła serce. 

Ideą wyzwania RAZEM było zaangażowanie jak największej ilości osób w utworzenie ze śladu GPS na 

mapie województwa lubelskiego napisu HRUBIESZÓW m.in. dla podkreślenia jubileuszu 620-lecia 

nadania praw miejskich naszemu miastu. Każda literka to odrębna trasa wyznaczona w terenie, którą 

należało pokonać w wyznaczonym terminie pieszo, rowerem, motorem, konno itp. 
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Rysunek 57. Akcja charytatywna #dalejwyżejrazem – dokumentacja fotograficzna. 
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8. Konkurs "Najpiękniejsze posesje i balkony - Hrubieszów 2020". 

W sierpniu został ogłoszony dla mieszkańców Hrubieszowa konkurs na "Najpiękniejsze posesje  
i balkony - Hrubieszów 2020". 

Celem Konkursu było: 

1. wyłonienie najładniejszych aranżacji w następujących kategoriach: 

• Najpiękniejszy balkon 2020 r.; 

• Najpiękniejsza posesja 2020 r.; 

2. promowanie dbałości o własną zieloną przestrzeń i estetykę miasta; 

3. promowanie pomysłowości i rozwiązań, które pozytywnie wpływają na poprawę jakości przestrzeni 
miejskiej; 

4. tworzenie miejsc przyjaznych pszczołom poprzez wprowadzanie roślin dającym im pożywienie. 

Konkurs został rozstrzygnięty poprzez głosowanie internetowe. Laureatami konkursu zostali 
uczestnicy, którzy uzyskali największą liczbę głosów w każdej z kategorii. 

 

Rysunek 58. Najpiękniejsze posesje i balkony – dokumentacja fotograficzna. 
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9. Ogólnopolska akcji #sadziMY 

We września Burmistrz Miasta oraz Szkoły Podstawowe Nr 1 i Nr 3 wzięły udział w ogólnopolskiej akcji 

pod nazwą #sadziMY. Drzewka otrzymane od Nadleśnictwa Strzelce zostały posadzone na placach 

wokół budynków szkolnych. Dodatkowo przy Szkole Podstawowej Nr 3 Pani Burmistrz posadziła 

jubileuszowy dąb 620- lecia nadania praw miejskich naszemu miastu, który otrzymał imię „Rubiesz”. 

 

Rysunek 59. Ogólnopolska akcji #sadziMY – dokumentacja fotograficzna.  
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10. Iluminacje w Parku Miejskim 

W październiku z inicjatywy Burmistrza Miasta Hrubieszowa Pani Marty Majewskiej, goście oraz 

mieszkańcy miasta mieli okazję oglądać próbę instalacji świetlnej rozmieszczonej w kilku punktach 

Parku Miejskiego im Solidarności. Przez kilka godzin drzewostan oraz znajdujący się na terenie parku 

pomnik Bolesława Prusa można było oglądać w zupełnie innej niż dotychczas odsłonie. 

Został również ogłoszony konkurs dla mieszkańców "Hrubieszów w nowym świetle" na najlepszą nocną 

fotografię z pokazu iluminacji. Laureatom Burmistrz miasta wręczyła zestawy prezentowe oraz 

oprawione w ramki zwycięskie zdjęcia. 

   

 
 Rysunek 60. Iluminacje w Parku Miejskim – dokumentacja fotograficzna. 
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11. Wymiana ciepła 

W 2020 r. Hrubieszów po raz drugi przystąpił do ogólnopolskiej społecznej akcji pomocowej - 

WYMIANA CIEPŁA zainicjowanej w 2019 r. przez Burmistrza Miasta. Akcja prowadzona była  

przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Hrubieszowskim Domem Kultury. 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. Akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców 

naszego miasta. 

 

Rysunek 61. Wymiana ciepła – dokumentacja fotograficzna. 
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12. Społeczna lodówka 

W listopadzie przy Hrubieszowskim Domu Kultury stanęła społeczna lodówka.  

Z lodówki może korzystać każdy, kto tego potrzebuje, każdy mieszkaniec miasta może jedzeniem  

się podzielić. Dzięki temu zamiast wyrzucać nadmiar jedzenia, można podzielić się nim z osobami,  

które tego naprawdę potrzebują. 

 

 

Rysunek 62. Społeczna lodówka – dokumentacja fotograficzna. 
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13. Serca do zbiórki nakrętek 

W listopadzie z inicjatywy Burmistrza Miasta przed budynkiem Urzędu Miasta w Hrubieszów  

oraz na skrzyżowaniu ulic Ludnej i Prostej pojawiły się czerwone pojemniki w kształcie serca służące  

do zbierania plastikowych nakrętek. 

Akcja zbierania nakrętek to jedna z popularnych form niesienia pomocy innym. Są one surowcem 

wtórnym, który można ponownie wykorzystać. Do hrubieszowskich serduszek zbierane są nakrętki  

dla mieszkanki Hrubieszowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kosztownej rehabilitacji. Zbiórka 

nakrętek przynosi wymierne korzyści. Dochód uzyskany z ich sprzedażny po rocznej zbiórce w rożnych 

miejscach, pozwala sfinansować jeden turnus rehabilitacyjny. Planowany jest zakup kolejnych 

pojemników. 

 

Rysunek 63. Serca do zbiórki nakrętek - dokumentacja fotograficzna. 
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14. Miasto Hrubieszów wsparło lokalnych przedsiębiorców 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i wprowadzonymi obostrzeniami związanymi  

z zamknięciem cmentarzy w dniach 1 i 2 listopada, co uniemożliwiło lokalnym sprzedawcom 

i handlowcom sprzedaż towaru - Miasto Hrubieszów wsparło przedsiębiorców poprzez zakup 

chryzantem, które zostały ustawione na terenie miasta. 

 

 

Rysunek 64. Miasto Hrubieszów wsparło lokalnych przedsiębiorców - dokumentacja fotograficzna. 
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15. Usługa „Mobilny Urzędnik” 

Burmistrz Miasta Hrubieszów wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom mieszkańców 

wprowadził usługę „Mobilny Urzędnik”, polegającą na obsłudze Klientów poza siedzibą Urzędu. 

Usługa skierowana jest do osób zamieszkałych w granicach administracyjnych Miasta Hrubieszów, które 

z powodu niepełnosprawności ruchowej lub z racji starszego wieku mają problemy w poruszaniu  

się w stopniu uniemożliwiającym im samodzielną wizytę w Urzędzie Miasta Hrubieszów. 

Zasady oraz zakres usług świadczonych w ramach usługi „Mobilny Urzędnik” określony  

jest w Regulaminie usługi stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 222/2020 Burmistrza Miasta 

Hrubieszowa z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia usługi „Mobilny Urzędnik”. 

 

 

 

Rysunek 65. Miasto Hrubieszów wsparło lokalnych przedsiębiorców - 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 2020 (podpisano umowy  

o dotację oraz rozpoczęto proces realizacji projektów), znalazły się zadania wyszczególnione  

w poniższym zestawieniu. 

Wybrane działania zrealizowane w Mieście Hrubieszów w 2020 roku 

 

I. Nagrody za wysokie wyniki sportowe 

W 2020 r. Burmistrz Miasta na podstawie Uchwały Nr IV/17/2011 Rady Miejskiej w Hrubieszowie  

z dnia 31 stycznia 2011 r., przyznała 15 nagród za wysokie wyniki sportowe zawodnikom i trenerom 

Miejskiego Klubu Sportowego „Unia Hrubieszów” sekcji podnoszenia ciężarów oraz lekkiej atletyki   

na łączną kwotę 19 500,00 zł. 
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Rysunek 66. Wysokie wyniki sportowe – dokumentacja fotograficzna. 
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Imprezy sportowe zorganizowane pod patronatem Burmistrza 

Burmistrz Miasta wspiera sport i chętnie udziela swojego patronatu wydarzeniom sportowym 

organizowanym na terenie miasta oraz Polski. 

1. XIII Ogólnopolskie Zawody Modeli Szybowców Halowych klasy F1N 

1 lutego 2020 r. w hali Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyły się XIII Ogólnopolskie 

Zawody Modeli Szybowców Halowych klasy F1N zaliczane do Pucharu Polski, zorganizowane przez 

Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”. 

W zawodach rywalizowali modelarze z Bierunia, Chełma, Chrzanowa, Gliwic, Krakowa, Wysokiego, 

Tarnobrzega, Stalowej Woli, Suwałk, Warszawy, Zamościa i Hrubieszowa w łącznej liczbie ponad 70 

zawodników. Przyznano puchary w następujących kategoriach: Młodzik, Młodzik Dziewczęta, Junior 

Młodszy, Junior, Senior oraz Open. 
 

 

Rysunek 67. XIII Ogólnopolskie Zawody Modeli Szybowców Halowych klasy F1N – dokumentacja fotograficzna. 
 

 

 

 

 

 

 

 Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów 

 

2. Bieg Tropem Wilczym 

1 marca Hrubieszów po raz kolejny dołączył do ogólnopolskiej akcji i uczcił pamięć Żołnierzy Wyklętych 

na sportowo. Bieg Tropem Wilczym odbył się na trasie Rynek - HOSiR. Dystans biegu wynosił 1963 m, 
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nawiązując do daty śmierci ostatniego z Wyklętych. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończyli bieg otrzymali 

pamiątkowe medale. W biegu wziął udział Zastępca Burmistrza Miasta Paweł Wojciechowski. Wszyscy 

uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale, a najlepszym Pan Burmistrz wręczył puchary. 

 
     

Rysunek 68. Bieg Tropem Wilczym – dokumentacja fotograficzna. 
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3. II edycja biegu Listtowie Siódemka w Hrubieszowie - bieg śladami Bolesława Leśmiana. 

10 października 2020 r. odbyła się druga edycja biegu „Listtowie Siódemka w Hrubieszowie” 

zorganizowanego przez Lokalną Organizację Turystyczną Gotania oraz Hrubieszowski Ośrodek Sportu  

i Rekreacji, pod patronatem Burmistrza Miasta Hrubieszowa Marty Majewskiej. Około 120 osób, w tym 

Burmistrz Miasta wraz z Zastępca Burmistrza, pokonało 7 kilometrową przełajową trasę położoną 

pomiędzy Hrubieszowem, Brodzicą i Wolicą. 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 naszym miastem -  

w Hrubieszowie mieszkał, pracował i tworzył. 

 

 
Rysunek 69. II edycja biegu Listtowie Siódemka w Hrubieszowie – dokumentacja fotograficzna. 
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4. XV Międzynarodowy Turniej w podnoszeniu ciężarów EURO-BUG i II Memoriał Andrzeja Greszety 

W dniach 13 -14 listopada 2020 r. się odbył się XV Międzynarodowy Turniej w podnoszeniu ciężarów 

EURO-BUG i II Memoriał Andrzeja Greszety - wybitnego zawodnika i szkoleniowca Unii Hrubieszów, 

zorganizowany przez Miejski Klub Sportowy „Unia” Hrubieszów, pod honorowym patronatem 

Burmistrza Miasta. 

 
 

Rysunek 70. XV Międzynarodowy Turniej w podnoszeniu ciężarów EURO-BUG - dokumentacja fotograficzna. 
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Pozyskane finansowanie zewnętrzne na inwestycje miejskie   
Mając na uwadze dobro uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Hrubieszowie, Marta 

Majewska - Burmistrz Miasta Hrubieszowa wyszła z inicjatywą zakupu samochodu przy wsparciu 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział w Lublinie. 20 lutego 2020 

roku Gmina Miejska Hrubieszów złożyła za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie 

wniosek do PFRON-u na zakup mikrobusa dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Hrubieszowie, 

w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D. Koszt całkowity 

Projektu wyniósł 129 644,00 zł. 

Projekt uzyskał dofinansowanie na całą wnioskowaną kwotę 90 000 zł, natomiast Miasto Hrubieszów 

zapewniło wkład własny w wysokości 39 644,00zł. W grudniu 2020 zakupiono zrealizowano 9-

osobowy samochód marki Renault Trafic w pełni przystosowany do przewozu osób 

niepełnosprawnych. Zakupiony bus w znacznym stopniu usprawnia funkcjonowanie placówki i służy 

zwiększeniu dostępu osób niepełnosprawnych do zajęć terapeutycznych świadczonych w ŚDŚ, 

podnosząc standard świadczonych usług. Zakupiony bus w znacznym stopniu usprawnia 

funkcjonowanie placówki i służy zwiększeniu dostępu osób niepełnosprawnych do zajęć 

terapeutycznych świadczonych w ŚDŚ, podnosząc standard świadczonych usług. 

Rysunek 71. Pozyskanie dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział  

w Lublinie na zakup auta Środowiskowego Domu Samopomocy w Hrubieszowie - dokumentacja fotograficzna. 
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W grudniu 2020 Miasto Hrubieszów uzyskało informację o dofinansowaniu do budowy sali 

gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w kwocie 1 938 300 zł, czyli 50% planowanych kosztów 

inwestycji. Dofinasowanie pozyskano z Ministerstwo Sportu. 

 

Rysunek 72. Pozyskanie dotacji z Ministerstwa Sportu na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej 

nr 1 - dokumentacja fotograficzna. 
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W 2020 roku Miasto Hrubieszów otrzymało decyzję Premiera o dodatkowym w tym roku 

dofinansowaniu dla Miasta w kwocie 2 500 000,00 zł do budowy krytej pływalni przy Szkole 

Podstawowej nr 2 z rezerwy budżetu państwa.  

 

Rysunek 73. Pozyskanie dofinansowana budowy pływalni z rezerwy budżetu państwa - dokumentacja 

fotograficzna. 
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DZIAŁ IX. Zarządzanie Miastem Hrubieszów 

1. Zarządzanie Miastem 

1.1 Rada Miejska w Hrubieszowie 

 

W 2020 r. działała Rada Miejska VIII kadencji (2018 - 2023), która od stycznia do grudnia 2020 r. odbyła 

17 sesji. Skład osobowy Rady Miejskiej w Hrubieszowie w 2020 roku przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 21. Skład Rady Miejskiej w 2020 roku. 

Lp. 
Skład Rady Miejskiej w Hrubieszowie w 2020 roku 

Kadencja 2018 - 2023 

1 
Naja Anna - Przewodniczący Rady 

Miejskiej   
9 Lebiedowicz Zbigniew 

2 
Danilczuk Artur - 

Wiceprzewodniczący 
10 Nowak Czesława 

3 
Kryszczuk Leszek Piotr - 

Wiceprzewodniczący 
11 Szulakiewicz Jan 

4 Bańka Wiesław 12 Świstowska Iwona 

5 Bojarczuk Józef 13 Tarnawski Leszek 

6 Cisło Marian 14 Wiech Ryszard 

7 Guz Andrzej 15 Wierzchowska Barbara 

8 Kowalska Danuta   

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów 

 

Rysunek 74. Sesje Rady Miejskiej – fotografie. 

 

Źródło: Urząd Miasta 
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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 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. Rada Miejska w Hrubieszowie powołała ją na to 

stanowisko od 29 stycznia 2020 r. Wcześniej funkcję Skarbnika Miasta pełniła Pani Halina Kuranc. 

Struktura organizacyjna w 2020 roku.  

Organizacja Urzędu Miasta wynika 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 dzień 31 grudnia 2020 r. 

przedstawia poniższy schemat. 

Rysunek 75. Struktura organizacyjna Urzędu Miasta Hrubieszów według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku. 

 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów 
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1.4 Jednostki pomocnicze  

W 2020 r. Miasto posiadało 11 jednostek pomocniczych (10 osiedli i 1 sołectwo). Nazwa Jednostki, 

teren działania oraz skład Zarządu przedstawia poniższa Tabela. 

Tabela 22. Jednostki pomocnicze Gminy Miejskiej Hrubieszów - stan na 31 grudnia 2020 r. 

Nazwa jednostki Teren działania Skład Zarządu 

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 

Osiedle Nr 2 „Polna” Adama Mickiewicza, Polna 

Przewodniczący: 
Tomasz Wojciech Antoniuk 
Członkowie: 
Irena Ligaj 
Bożena Florek  
Józef Pogwizd 
Dariusz Kuśmierek 

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 

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  

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 

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       
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Nazwa jednostki Teren działania Skład Zarządu 

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 

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 

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. 

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 

Osiedle Nr 
11 „Garnizon” 

Bloki przy ul. Dwernickiego  
i Żeromskiego 

Przewodniczący: 
Katarzyna Partyka                      
Członkowie:                             

Piotr Gawron 
Romuald Kaszyński     
Krzysztof Tondos 
Jerzy Sagadyn 

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 23. Jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Hrubieszów według stanu na 31 grudnia 2020 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: 

• wybór dyrektora Hrubieszowskiego Domu Kultury, którym została Pani Grażyna Temporowicz 
(zastąpiła Panią Emilię Felisiak, która przeszła na emeryturę) 

• powierzenie obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 Panu Marcinowi Mróz (zastąpił 
Pana Andrzeja Jurczyńskiego, który przeszedł na emeryturę). 

 



 RAPORT O STANIE MIASTA HRUBIESZÓW ZA ROK 2020 

162  



              RAPORT O STANIE MIASTA HRUBIESZÓW ZA ROK 2020 

163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów 

 

DZIAŁ X. Część analityczna - działania zrealizowane  

w roku 2020 

1. Gmina w rankingach 

Miasto Hrubieszów w 2020 roku zostało docenione w dwóch rankingach: 

1. Miasto Hrubieszów zajęło IX miejsce w kategorii miast powiatowych w Polsce 

w rankingu przygotowanym przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”, podsumowującym 

wydatki gmin ze środków unijnych w latach 2014 – 2019. 

Ranking „Wykorzystanie środków z funduszy Unii Europejskiej 2020” przygotował zespół prof. Pawła 

Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego a uroczyste wręczenie dyplomu odbyło się podczas gali 

w ramach XVIII Samorządowego Forum Kapitału i Finansów w Katowicach. 

 

 

Rysunek 76. Miasto Hrubieszów wyróżnione w Rankingu wykorzystania środków z funduszy europejskich  

– dokumentacja fotograficzna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubieszów „Gminą na 5”  

Gmina Hrubieszów w gronie laureatów konkursu organizowanego przez Instytut Przedsiębiorstwa 

Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Oznacza to, że w najwyższym stopniu spełnia standardy 

obsługi małych i średnich przedsiębiorstw. 

Przeanalizowano 681 jednostek samorządu terytorialnego, wyróżniono 46 w tym Miasto Hrubieszów,  

Wyróżnione jednostki samorządowe oceniane były na podstawie kilku czynników m.in. audytu stron 

internetowych, analizy kontaktu elektronicznego z gminami oraz badania metodą tajemniczego 

klienta. Miasto zostało docenione za " ściąganie inwestorów i tworzenie miejsc pracy"  
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Rysunek 77. Miasto Hrubieszów wyróżnione w Gmina na 5– dokumentacja fotograficzna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Rozwój gospodarczy 

1.1.Podmioty gospodarcze 

Na terenie Miasta Hrubieszów prowadzi działalność ok. 1200 przedsiębiorców, głównie w sektorze 

handlu i usług. 1159 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 Drączkowski - sklep i warsztat 

motoryzacyjny. 
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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. 
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1.2.Zrealizowane działania w zakresie rozwoju i wsparcia przedsiębiorczości 

 

W 2020 roku Urząd Miasta Hrubieszów zrealizował następujące działania mające pobudzić lokalną 

przedsiębiorczość oraz rozwój gospodarczy:  

 

1. Cykl spotkań z przedsiębiorcami oraz zaproszonymi gośćmi 

Z inicjatywy Marty Majewskiej Burmistrz Miasta Hrubieszowa w 2020 r. odbyły się trzy spotkania 

„Śniadania Biznesowe”, czyli cykliczne spotkanie władz Miasta Hrubieszowa z hrubieszowskimi 

przedsiębiorcami oraz zaproszonymi gośćmi. Spotkania były okazją do zacieśnienia kontaktów 

gospodarczo - biznesowych między przedsiębiorcami, a Gminą Miejską Hrubieszów, zbudowania 

silnych i pozytywnych relacji, a przede wszystkim wskazania przez przedsiębiorców oczekiwań 

i rozwiązań administracyjnych i edukacyjnych, jakie miasto może realizować na ich rzecz podejmując 

odpowiednie inicjatywy w tym zakresie.  

• Pierwsze spotkanie władz miasta z hrubieszowskimi przedsiębiorcami oraz zaproszonymi 

gośćmi - w tym przedstawicielem Tarnobrzeskiej Strefy Ekonomicznej, poświęcone rozwojowi 

przedsiębiorczości w mieście odbyło się 10 lipca 2020 r. Podczas spotkania przedstawiono 

wyniki diagnozy Hrubieszowa dokonanej w ramach programu Rozwój Lokalny  

oraz zaprezentowano założenia nowej ścieżki rozwoju miasta.  

 

• Drugie potkanie spotkanie władz z hrubieszowskimi przedsiębiorcami oraz zaproszonymi 

gośćmi, w tym Starostą Hrubieszowskim, Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy, Prezesem 

Zarządu PKP LHS w Zamościu, Naczelnikiem Sekcji Przewozów LHS w Hrubieszowie oraz 

przedstawicielami Tarnobrzeskiej Strefy Ekonomicznej, odbyło się 21 sierpnia 2020 r. 

Tematyka spotkania dotyczyła rozwoju hrubieszowskiego szkolnictwa. 

 

• Trzecie spotkanie władz Miasta z hrubieszowskimi przedsiębiorcami oraz zaproszonymi 

gośćmi, w tym Radnymi Rady Miejskiej w Hrubieszowie, Starostą Hrubieszowskim, Prezesem 

Zarządu PKP LHS w Zamościu, Naczelnikiem Sekcji Przewozów LHS w Hrubieszowie, 

Kierownikiem Agencji Celnej Trade Trans Sp. z o.o. w Hrubieszowie oraz Ekspertem ARP S.A. 

Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Lublinie, odbyło się 9 października br. Tematem spotkania 

był udział PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej w rozwoju Hrubieszowa. 
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Rysunek 78. Spotkania z przedsiębiorcami oraz zaproszonymi gośćmi zorganizowanie z inicjatywy Burmistrza 

Miasta – w ramach cyklu „Śniadania z biznesowe” w 2020 roku – dokumentacja fotograficzna. 
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2. Urząd Miasta Hrubieszów kontynuuje współpracę z organizacjami gospodarczymi 

Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK WISŁOSAN, w ramach wspierania 

przedsiębiorczości oraz promocji i rozwoju terenów inwestycyjnych. 

3. Urząd Miasta rozwija 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, aktualności biznesowe, 

wsparcie dla inwestora, dlaczego Hrubieszów, sukcesja firmy, działalność gospodarcza, oferta 

inwestycyjna”. 

 

4. Urząd kontynuuje rozwój Platformy dotyczącej 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hrubieszow.tuinwestuje.pl/
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Rysunek 79. Kompleksowa obsługa przedsiębiorcy i inwestora - dokumentacja fotograficzna. 

  

 
 

 
Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów 

 

5. Rozwój programu kompleksowej obsługi inwestorów i przedsiębiorców. 

W ramach rozwoju oferty do przedsiębiorców został opracowany serwis informacyjny na 

temat wydarzeń gospodarczych, webinarów, szkoleń - dostęp do serwisu poprzez: 

• stronę Aktualności biznesowe 

(https://www.miasto.hrubieszow.pl/page/aktualno%C5%9Bci-biznesowe)  

• stronę facebook „Przedsiębiorczy Hrubieszów” 
 (link:https://www.facebook.com/Przedsi%C4%99biorczy-Hrubiesz%C3%B3w-
101474431834292) 

 
 

Pracownicy Urzędu prowadzą wsparcie (Wydział Inwestycji i Rozwoju) i 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) 

 w zakładce INWESTOR/PRZEDSIĘBIORCA.   

Wydział Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miasta Hrubieszów 

• 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, 

https://www.miasto.hrubieszow.pl/page/aktualno%C5%9Bci-biznesowe
https://www.facebook.com/Przedsi%C4%99biorczy-Hrubiesz%C3%B3w-101474431834292
https://www.facebook.com/Przedsi%C4%99biorczy-Hrubiesz%C3%B3w-101474431834292
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• informuje o możliwościach pomocy dla przedsiębiorców w zakresie ulg 
podatkowych i innych zwolnień. 

 
 

6. Kontynuacja polityki zachęt inwestycyjnych  

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). 

7. 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  

oraz stronie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu https://baza.paih.gov.pl/. 

8. Podnoszenie standardów obsługi inwestora w urzędzie 

Pracownicy Urzędy Miasta kolejny rok kontynuują 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. 

9. Tereny inwestycyjne w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

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. 

10. Badania ankietowe wśród przedsiębiorców 

http://www.investlubelskie.pl/
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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, 

• podstawowych pytań dotyczących przedsiębiorczości. 

 

11. Prowadzenie Rejestru działalności gospodarczych w CEIDG. 

W 2020 r. dokonano w CEIDG 131 zmian wpisów, wprowadzono 43 przypadki zawieszenia 

działalności i 19 przypadków wznowienia działalności, zarejestrowano 50 podmiotów  

oraz wykreślono 35 podmiotów. 

 

12. Wydawanie zezwoleń na działalność reglamentowaną – sprzedaż, podawanie napojów 

alkoholowych. 

W 2020 r. wydane zostało 1 zezwolenie na sprzedaż alkoholu w punktach gastronomicznych 

oraz 33 zezwolenia na sprzedaż alkoholu w handlu detalicznym (sklepy)na terenie Miasta.  

Na koniec 2020 r. na terenie Miasta funkcjonowało 15 punktów sprzedaży alkoholu  

w gastronomii oraz 51 punktów sprzedaży alkoholu w handlu detalicznym. 

 

13. Planowane Projekty progospodarcze 

Gmina Miejska Hrubieszów w październiku 2020 roku złożyła Kompletną propozycję 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 utworzenie i rozwój usług Kreatywnego 

Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej (KCEiWG) - podmiot obejmujący swym zakresem 

sześć kluczowych obszarów działań tj.: 

• nowoczesna i kreatywna edukacja młodzieży, 

• integracja środowiska biznesowego w mieście, 

• dedykowane(szyte na miarę) wsparcie dla istniejących przedsiębiorców (informacja, 

doradztwo, szkolenia) 

• kreowanie rozwoju nowych przedsiębiorstw w mieście, 

• testowanie nowych modeli i rozwiązań, w tym różnych innowacji, 

• promocja gospodarcza miasta i przyciąganie inwestorów zewnętrznych. 

Jako jednostka organizacyjna będzie z jednej strony twórcą i inicjatorem zmian na nowej 

ścieżce rozwoju miasta, zaś z drugiej będzie swoistym centrum kompetencji w zakresie 

innowacyjnych form kształcenia młodzieży i inicjowania współpracy z biznesem. 
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3. Edukacja i oświata 

 

Dokument pn. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Hrubieszów w roku 

szkolnym 2019/2020, jest kompleksowym raportem, umożliwiającym dokonanie oceny działań Miasta 

Hrubieszów w zakresie wypełniania zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020. 

 

Rysunek 80. Zestawienie kluczowych parametrów liczbowych charakteryzujących system Edukacji w Gminie 

Miejskiej Hrubieszów wg stanu na 30.09.2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów 
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Liczba placówek oświatowych z podziałem na ich typy oraz placówki publiczne i niepubliczne 

Tabela 24. Stan organizacyjny placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Hrubieszów wg stanu na 

dzień 30.09.2020 rok (rok szkolny 2019/2020). 

Wyszczególnienie 
Liczba 

oddziałów 
Liczba 

uczniów 

1 
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie 
- ul. Listopadowa 12 

24 503 

2 
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  
w Hrubieszowie – ul. Żeromskiego 29 

22 462 

3 
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 
 w Hrubieszowie - ul. Zamojska 16. 

19 435 

RAZEM 65 1 400 

1 
Miejskie Przedszkole Nr 1 w Hrubieszowie z siedzibą  
przy ul. Piłsudskiego 59,  
a) filia przy ul. Gródeckiej 48 

7 159 

2 
Miejskie Przedszkole Nr 2 w Hrubieszowie z siedzibą przy ul. mjr. 
 H. Dobrzańskiego „Hubala” 11 

4 96 

3 
Miejskie Przedszkole Nr 3 w Hrubieszowie z siedzibą przy ul. Grotthusów 1 
a) filia przy ul. Dwernickiego 4 

5 108 

4 Miejskie Przedszkole Nr 5 w Hrubieszowie z siedzibą przy ul. Listopadowej 4 5 116 

RAZEM 21 479 

OGÓŁEM 86 1 879 

Źródło: System Informacji Oświatowej 

 

Tabela 25. 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  

Tabela 26. Liczba miejsc w żłobkach prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów wg stanu na 31.12. 

2020 roku. 

Wyszczególnienie Typ placówki 

Liczba miejsc oraz 
liczba dzieci 

uczęszczających do 
żłobka wg stanu na 

31.12.2020r 

1 Niepubliczny żłobek „Biedronka” w Hrubieszowie Żłobek niepubliczny  25  
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Wyszczególnienie Typ placówki 

Liczba miejsc oraz 
liczba dzieci 

uczęszczających do 
żłobka wg stanu na 

31.12.2020r 

2 
Niepubliczny żłobek Bajkowa Przystań  
w Hrubieszowie 

Żłobek niepubliczny 20  

RAZEM 45  

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów  

 

Zatrudnienie nauczycieli w szkołach samorządowych 

Tabela 27. Zatrudnienie nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Hrubieszów 

wg stanu na 30.09.2020r. 

Placówka 
Według stanu na 30.09.2020r. 

Liczba etatów Liczba osób 

1 
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Prusa 
w Hrubieszowie – ul. Listopadowa 12. 

47,06 48 

2 
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Hrubieszowie – ul. Żeromskiego 29 

40,11 41 

3 
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego 
„Hubala” w Hrubieszowie (wraz z oddziałami 
dotychczasowego gimnazjum) – ul. Zamojska 16 

47,17 49 

4 
Miejskie Przedszkole Nr 1 w Hrubieszowie z siedzibą przy 
ul. Piłsudskiego 59,  
a) filia przy ul. Gródeckiej 48 

13,36 16 

1 
Miejskie Przedszkole Nr 2 w Hrubieszowie z siedzibą przy  
ul. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” 11 

7,27 10 

2 
Miejskie Przedszkole Nr 3 w Hrubieszowie z siedzibą przy  
ul. Grotthusów 1,  
a) filia przy ul. Dwernickiego 4 

9,33 12 

3 
Miejskie Przedszkole Nr 5 w Hrubieszowie z siedzibą przy  
ul. Listopadowej 4 

8,20 10 

RAZEM 172,50 186 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów 
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Wydatki Miasta Hrubieszów na oświatę i edukację w stosunku do subwencji 

Tabela 28. Wydatki ogółem z budżetu Miasta Hrubieszów na oświatę wraz z wysokością subwencji oświatowej 

w 2020 roku. 

Wyszczególnienie Wartość [zł] 

Wysokość wydatków ogółem na oświatę w roku 2020 23 855 458 ,00 

Wysokość subwencji oświatowej na edukację szkolną w roku 2020 12 932 910 

Dotacja z budżetu Skarbu Państwa na organizację wychowania przedszkolnego 578 136 

Wysokość wydatków z budżetu Miasta na oświatę w roku 2020 10 344 412,00 

Łączna kwota subwencji i dotacji 13 079 227 

Kwota środków własnych Miasta Hrubieszów na finansowanie kosztów oświaty 
10 344 412,00 

 

Wartość % wydatków na oświatę finansowaną ze środków własnych Miasta 

Hrubieszów 
43% 

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. Zdalny tryb nauki 

W roku 2020 w okresie od 12 marca do 26 czerwca (tj. do zakończenia zajęć edukacyjnych) 

oraz od 26 października do 31 grudnia miejskie szkoły i przedszkola funkcjonowały w sposób 

ograniczony, realizując zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

 

2. Miasto Hrubieszów uzyskało granty na zakup laptopów umożliwiających prowadzenie 

„nauki zdalnej”. 

W odpowiedzi na sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii – Centrum Projektów Polska Cyfrowa uruchomiło 

programy „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła+”. W ramach w/w programów Miasto 

Hrubieszów uzyskało granty na łączną kwotę 144 962,50 zł, co pozwoliło na zakup 58 szt. 

Laptopów przeznaczonych do prowadzenia tzw. „nauki zdalnej”. 

 

3. Miasto Hrubieszów uzyskała wsparcie w ramach „Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa” 

W ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Gmina Miejska Hrubieszów 

uzyskała wsparcie finansowe w wysokości 12 000 zł (przy udziale własnym – 3 000 zł) na zakup 

nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej Szkoły 

Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie. 

 

 

17 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Hrubieszów 2019/2020 
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4. Obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 zostały powierzone Panu Marcinowi Mróz.  

Z dniem 10 maja 2020 r. (w związku ze złożoną rezygnacją z zajmowanego stanowiska) 

odwołano dotychczasowego dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Hrubieszowie. Jednocześnie - na mocy Zarządzenia Nr 285/2020 Burmistrza 

Miasta Hrubieszowa z dnia 6 maja 2020 r. - na okres od 11 maja 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. 

obowiązki dyrektora powierzono dotychczasowemu wicedyrektorowi szkoły Panu Marcinowi 

Mróz.  

 

5. Stypendium Burmistrza Miasta Hrubieszowa” w związku z podjętymi przez Radę Miejską  

w Hrubieszowie uchwałami: nr VI/42/2019 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu 

Wspierania Edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz nr VI/43/2019 w sprawie ustalenia 

zasad przyznawania jednorazowego Stypendium Burmistrza Miasta Hrubieszowa – w czerwcu 

2020 r. przedmiotowe stypendium zostało przyznane po raz pierwszy w oparciu o nowy 

regulamin. 

 

6. Uczniowie hrubieszowskich szkół uzyskali wiele wyróżnień w związku z zajętymi miejscami  

w konkursach przedmiotowych oraz olimpiad. Do najważniejszych należą między innymi 

osiągnięcia w konkursach kuratoryjnych język rosyjski – laureat, oraz konkurs kuratoryjny  

z fizyki – finalista. 
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4. 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 najważniejszych wydarzeń kulturalnych 2020 roku należały uroczystości związane z Jubileuszem 

620 – lecia nadania praw miejskich Miastu Hrubieszów.  

 

Ważne miejsce w miejskim kalendarzu uroczystości zajmują obchody uroczystości patriotyczno-

religijnych. 

Urząd jest organizatorem obchodów rocznic i świąt państwowych 

oraz współpracuje w tym zakresie z organami administracji państwowej, instytucjami, 

stowarzyszeniami, związkami kombatanckimi, kościołem katolickim, a także innymi kościołami  

i związkami wyznaniowymi. 

Ze względu na sytuację związaną z pandemią koronawirusa niektóre z cyklicznych uroczystości  

nie odbyły się lub odbyły się w innej niż dotychczas – ograniczonej formie.  

W roku 2020 zorganizowano następujące uroczystości: 

• 1 marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych,  

• 3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja, 

• 1 września – 81. rocznica napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę i wybuchu II Wojny 

Światowej, 

• 6 września – Dożynki Powiatowo-Miejskie, 

• 17 września – 81. rocznica agresji Armii Czerwonej na Polskę i Dzień Sybiraka, 

• 27 września – Obchody Dnia Polskiego Państwa Podziemnego, 

• 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości. 

 

Do kluczowych placówek kultury w Mieście należą:  

• Hrubieszowski Dom Kultury  

• Miejska Biblioteka Publiczna. 

 
Wskazane wyżej instytucje prężnie działały w roku 2020 w ramach wypełniania swoich kompetencji  
i zleconych zadań. Mieszkańcy Miasta Hrubieszowa mieli możliwość skorzystania z oferty w znaczny 
sposób ograniczonej ze względu na obostrzenia pandemiczne. 
 
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. Ze względu na wymogi znaczna część działań realizowana była w trybie on-line  
lub musiała zostać zawieszona. 
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Hrubieszowski Dom Kultury 
 
W roku 2020 działań w obszarze kultury były prowadzone w ograniczonym zakresie. W ramach zasad 
dostępu odbywały się spotkania, które zostały zorganizowane przez Hrubieszowski Dom Kultury (HDK), 
zgodnie z wymogami związanymi z pandemią.  
 
Rok 2020 zapisze się w historii Hrubieszowskiego Domu Kultury jako szczególny. Początek  
roku to zmiana na stanowisku dyrektora placówki, nowe pomysły, początek realizacji kalendarza 
imprez. Ambitne plany pokrzyżował fakt, iż 12 marca 2020 r. Hrubieszowski Dom Kultury został 
zamknięty z powodu licznych zakażeń koronawirusem covid-19 na terenie Polski. Odwołano wszystkie 
imprezy i zawieszono działalność. Wybuch pandemii przerwał plany i zamierzenia. Pod znakiem 
zapytania stanęły wcześniej zaplanowane wydarzenia kulturalne. 
Dostosowując się do zaistniałej sytuacji zostały podjęte działania wewnątrz budynku skupiając się na 
pracach remontowych. Zostało wyremontowanych 9 pomieszczeń, hole i klatki schodowe. Zostały 
położone panele podłogowe, pomalowane ściany, wymienione oświetlenie. Prace te wykonali 
pracownicy Hrubieszowskiego Domu Kultury. Reszta pomieszczeń została wysprzątana i częściowo 
odnowiona. 
 
 
 

Rysunek 81. Podsumowanie wydarzeń kulturalnych zorganizowanych w HDK w 2020 roku  

– dokumentacja fotograficzna. 

 

 

 

 

Źródło: Sprawozdanie Z Działalności Hrubieszowskiego Domu Kultury za 2020 rok 

 

 

 

15 
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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 

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 2020 roku 44 434 wolumenów. 

Dane dotyczące liczby wypożyczonych pozycji bibliotekarskich w 2020 roku w poszczególnych 

placówkach przedstawiały się następująco: 

• MBP - 22 046 vol.               

• Filia nr 1 - 14 557 vol. 

• Filia nr 3 - 3 542 vol.                      

• Filia nr 4 - 4 489 vol. 

 

Rysunek 82. Podsumowanie statystyk dotyczących osób korzystających z oferty Miejskiej Biblioteki Publicznej  

w 2020 roku.  

 
Źródło: Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2020 rok. 
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Rysunek 83. Podsumowanie wydarzeń kulturalnych zorganizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w 2020 

roku – dokumentacja fotograficzna. 
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Źródło: Miejska Biblioteka Publiczna 
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5. 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 2020 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. 

 
 

Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował następujące imprezy sportowe w 2020 r. 

• „Ferie na Lodowisku” – zawody łyżwiarskie 

• Ogólnopolskie Zawody Modeli Szybowców Halowych Klasy F1N o Puchar Burmistrza Miasta 
Hrubieszowa 

• Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

• Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku – Eliminacje Powiatowe. 

• I Czasówka Hrubieszowska – zawody indywidualne kolarskie 

• Turniej Piłkarski o Puchar Burmistrza Miasta Hrubieszowa  

• LISTTOWIE. Siódemka w Hrubieszowie, bieg i Nordic Walking na dystansie 7km.   

• EURO-Bug, II Memoriał Andrzeja Greszata w podnoszeniu ciężarów. 
 
Pozostałe imprezy: zlecone - przygotowania obiektów 

• Turniej Piłki Nożnej Halowej Juniorów Młodszych 

• Otwarte Okręgowe Mistrzostwa w Halowej Piłce Nożnej Seniorów. Eliminacje Powiatu 
Hrubieszowskiego 

• Turniej Finałowy XXVIII Otwartych Okręgowych Mistrzostw w Halowej Piłce Nożnej Seniorów 

• Festyn Charytatywny dla Przemka Jaskuły 

• Biegi Bohaterów Września – obsługa techniczna  

• Dalej Wyżej Razem – Akcja Charytatywna dla Oddziału Dziecięcego hrubieszowskiego szpitala 

• Przygotowanie boiska treningowego do meczów MKS Unia Hrubieszów. 
 
W związku z pandemią koronowirusa dużo imprez sportowych w 2020 zostało odwołanych. 
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Rysunek 84. Podsumowanie wydarzeń sportowych zorganizowanych w Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

w 2020 roku – dokumentacja fotograficzna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Sprawozdanie z działalności Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za 2020 rok 
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6. Turystyka 

W ramach działań mających wzbogacić ofertę turystyczną w 2020 roku przeprowadzone zostały  

w Hrubieszowie trzy działania. Pierwszym jest proces przygotowania Punktu Informacji Turystycznej   

w Hrubieszowie (w ramach Punktu Informacji o Rewitalizacji), kolejnym opracowanie  

przewodnika turystycznego pt. „Przewodnik Hrubieszowski” oraz cykliczna publikacja postów  

na Facebooku miejskim. 

Punkt Informacji Turystycznej   

Zakończono remont Punktu Informacji Turystycznej (w ramach Punktu Informacji o Rewitalizacji). 
Punkt powstał w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa, remont 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”.  
Oficjalne otwarcie punktu powinno nastąpić w połowie 2021 r. 
 

Przewodnik turystyczny pt. „Przewodnik Hrubieszowski”. 

Wydano przewodnik turystyczny pt. „Przewodnik Hrubieszowski”. Jest to 40 stronicowe opracowanie 
zawierające m. in. informacje o zabytkach Hrubieszowa, plan miasta, bazę noclegową i gastronomiczną 
oraz szereg informacji przydatnych osobom zwiedzającym miasto. 
 
Turystyczne posty na miejskim Facebooku 
 
W ramach promocji walorów turystycznych miasta rozpoczęto publikację cyklu turystycznych postów 
na miejskim Facebooku (cotygodniowy opis hrubieszowskich zabytków, postaci i ciekawostek 
związanych z miastem). 
 

7. Ochrona środowiska – zarządzanie odpadami komunalnymi 

 
Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów  
w 2020 r. z nieruchomości zamieszkałych objętych systemem przez Gminę przedstawia poniższa 
tabela. 
 

Tabela 29. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów w 2020 r.  

z nieruchomości zamieszkałych objętych systemem przez Gminę. 

Kod odebranych 
odpadów 

komunalnych 

Rodzaj odebranych 
odpadów komunalnych 

Masa odebranych 
odpadów komunalnych 

[Mg] 

1 20 03 01 
Niesegregowane (zmieszane 

odpady komunalne) 
3395,1 

2 15 01 06 
Zmieszane odpady 

opakowaniowe 
449,03 

3 15 01 07 Opakowania ze szkła 180,40 

4 20 02 01 
Odpady ulegające 

biodegradacji 
637,69 
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Kod odebranych 
odpadów 

komunalnych 

Rodzaj odebranych 
odpadów komunalnych 

Masa odebranych 
odpadów komunalnych 

[Mg] 

5 20 03  07  Odpady wielkogabarytowe 81,91 

6 20 01 35 
Zużyte urządzenia elektryczne 

 i elektroniczne 
14,17 

Razem 4 758,30 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów  

 
 

Tabela 30. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów w 2020 r.  

z nieruchomości niezamieszkałych. 

Kod odebranych 
odpadów 

komunalnych 

Rodzaj odebranych odpadów 
komunalnych 

Masa 
odebranych 

odpadów 
komunalnych 

[Mg] 

1 20 03 01 
Niesegregowane (zmieszane odpady  

komunalne) 
935,40 

2  Odpady z betonu oraz gruzu 101,67 

3 20 01 35 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 1,1450 

4 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych i metali 34,76 

5 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 3,7865 

6 15 01 07 Opakowania ze szkła 34,03 

Razem 1 111,07 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów  

 
 
Działalność Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK) 

 
Prowadzącym punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Hrubieszowie, ul. Krucza 20, 22-500 Hrubieszów. Punkt 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowany jest na terenie Miasta Hrubieszów,  
ul. Krucza 20 (Baza PGKiM Sp. z o. o.) 
Do PSZOK właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Hrubieszowa mogli dostarczać 
następujące rodzaje selektywnie zebranych odpadów: 

• papier, 

• szkło, 

• tworzywa sztuczne,  

• opakowania wielomateriałowe, 
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• odpady biodegradowalne 

• zużyte baterie i akumulatory 

• zużyte opony 

• chemikalia  

• przeterminowane leki 

• metale 

• odpady wielkogabarytowe (meble) 

• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

• odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku drobnych prac remontowo  
– budowlanych nie wymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę prowadzonych 
samodzielnie przez właściciela  w gospodarstwie domowym. 

 
 
W analizowanym okresie sprawozdawczym w PSZOK zebrano następującą ilość i rodzaj odpadów 
komunalnych: 
 

Tabela 31. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów w 2020 r.  

z zebranych w PSZOK. 

Kod odebranych 
odpadów 

komunalnych 

Rodzaj odebranych 
odpadów komunalnych 

Masa odebranych 
odpadów komunalnych 

[Mg] 

1 15 01 06 
Zmieszane odpady 

opakowaniowe 
11,6850 

2 16 01 03 Zużyte opony 11,2560 

3 17 01 01 
Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 
remontów 

244,700 

4 20 01 36 
Zużyte urządzenia elektryczne  

i elektroniczne 
6,8550 

5 20 02 01 
Odpady ulegające 

biodegradacji 
84,8000 

6 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 77,8750 

7 200132 
Leki inne niż wymienione 20 01 

31 
1,3700 

Razem 438,54 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów  

 
Koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 

 
Wydatki poniesione w 2020 r. łącznie: 4 091 259,76 zł 
W tym: 

• Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 3 987 290,29 zł 

• Koszty wynagrodzenia osobowego, ubezpieczenie, fundusz pracy – 98 969, 47 zł 

• Zakup pojemników na odpady – 5 000 zł 
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Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami w 2020 r.: 3 411 043,31 zł 

• Odsetki od nieterminowych wpłat: 4 886,33 zł 

• Dopłata Gminy Miejskiej Hrubieszów w 2020 r. – 675 330,12 zł 
 
Zgodnie Analizą stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Miejskiej Hrubieszów za rok 2020, 
wskaźniki odzysku przewidziane do osiągnięcia w roku 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 -w 2020  
na poziomie 35% do dnia 16 lipca 2020 r. 

• Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
niektórych frakcji odpadów komunalnych (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło - 2020 roku 
na poziomie 50%, 

• 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 roku 2020 na poziomie 70%. 
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