
Przewodniczący Komisji      Hrubieszów, 16.01.2023 r. 

Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji 

Rady Miejskiej w Hrubieszowie 

 

        

        

       Pani Anna Naja  

       Przewodniczący Rady Miejskiej  

       w Hrubieszowie  

 

 Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) przedkładam w załączeniu sprawozdanie z działalności Komisji 

Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji za rok 2022. 

 

       Zastępca Przewodniczącego 

       /-/ Barbara Wierzchowska 
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Sprawozdanie z działalności 

Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji za rok 2022 

 

Komisja Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji Rady Miejskiej w Hrubieszowie 

VIII kadencji została powołana uchwałą nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia  

30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji 

oraz uchwałą nr VI/37/2019 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 28 marca 2019 r. 

zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji 

w następującym składzie osobowym: 

1.  Marian Cisło - Przewodniczący 

2.  Barbara Wierzchowska - Zastępca Przewodniczącego 

3.  Zbigniew Lebiedowicz - Członek 

4.  Leszek Kryszczuk - Członek 

5.  Leszek Tarnawski - Członek.  

Zgodnie z § 2 uchwały do zadań Komisji należą sprawy z zakresu: 

1) wychowania przedszkolnego; 

2) oświaty na poziomie podstawowym i gimnazjalnym oraz współpracy ze szkolnictwem 

ponadpodstawowym; 

3) czytelnictwa oraz utrzymania sieci bibliotek publicznych;  

4) kultury, w tym domów i placówek upowszechniania kultury i stowarzyszeń; 

5) upowszechniania dorobku, stwarzania warunków twórcom miejscowym; 

6) porządku publicznego, w szczególności utrzymania ładu i porządku w mieście; 

7) współpracy ze strażą miejska, policją, wojskiem, organami wymiaru sprawiedliwości, 

stowarzyszeniami zajmującymi się zwalczaniem zjawisk patologii społecznej;  

8) zwalczania zagrożeń pożarowych we współpracy z Państwową Strażą Pożarną  

i Ochotniczą Strażą Pożarną; 

9) utrzymania obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych. 

Plan pracy Komisji na 2022 rok określał załącznik nr 2 do uchwały nr XLV/360/2022 

Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia planów pracy 

stałych komisji Rady Miejskiej na rok 2022. 

 W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 10 posiedzeń w celu zaopiniowania 

materiałów na sesje Rady Miejskiej, w tym projektów uchwał i sprawozdań oraz przyjęcia 

informacji składanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta i miejskie jednostki 

organizacyjne. 
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  Tematyka posiedzeń Komisji obejmowała rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów 

uchwał dotyczących: 

1) przyjęcia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na rok 2022; 

2) przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2022; 

3) przystąpienia Gminy Miejskiej Hrubieszów do Stowarzyszenia Hrubieszowskiego 

„Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania oraz wskazania osoby reprezentującej Gminę 

Miejską Hrubieszów w Stowarzyszeniu; 

4) określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub 

znajdującym się w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Hrubieszów; 

5) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Hrubieszów na rok 

szkolny 2022/2023; 

6) udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania; 

7) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za rok 

2021; 

8) ustalenia stawki za 1 kilometr przejazdu stosowanej przy obliczaniu zwrotu rodzicom 

kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców; 

9) zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom niewymienionym w art. 

42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zatrudnionym  

w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Hrubieszów; 

10) zmiany nazwy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie oraz nadania imienia  

i statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej - Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa im. 

Krystyny i Stefana Du Chateau; 

11) wskazania przedstawicieli do Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Hrubieszowie; 

12) utworzenia Sołectwa Sławęcin oraz uchwalenia statutu. 

Wszystkie rozpatrywane projekty uchwał Komisja zaopiniowała pozytywnie. 

 Oprócz projektów uchwał Komisja rozpatrywała i opiniowała następujące dokumenty: 

1) sprawozdanie Przewodniczącego z działalności Komisji w 2021 roku; 

2) sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Hrubieszów 

za rok 2021; 

3) informację z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz podejmowanych 

działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta w roku 2021; 
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4) sprawozdanie z działalności Hrubieszowskiego Domu Kultury za rok 2021; 

5) sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie w roku 

2021; 

6) informację z działalności przedszkoli miejskich działających na terenie Gminy 

Miejskiej Hrubieszów za 2021 rok; 

7) informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Hrubieszów za rok 

szkolny 2021/2022; 

8) informację Burmistrza Miasta o złożonych oświadczeniach majątkowych; 

9) informację Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych oświadczeniach 

majątkowych; 

10) projekt ramowego planu pracy Komisji na rok 2023. 

 Wszystkie rozpatrywane informacje i sprawozdania Komisja zaopiniowała 

pozytywnie.  

  Członkowie Komisji wzięli ponadto udział w 3 posiedzeniach wspólnych komisji 

stałych. Tematyka posiedzeń wspólnych komisji stałych obejmowała:  

1)  rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia solidarności z Ukrainą w związku 

z agresją Rosji;   

2)  rozpatrzenie Raportu o stanie Miasta Hrubieszów za rok 2021; 

3)  rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa 

wotum zaufania; 

4)  rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta 

z tytułu wykonania budżetu za rok 2021; 

5)  rozpatrzenie Zarządzenia Nr 894/2022 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia  

14 listopada 2022 r. sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej na lata oraz projektu uchwały budżetowej na rok 2023; 

6)  wydanie opinii w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2023; 

7)  rozpatrzenie wniosku o nadanie boiskom sportowym przy Szkole Podstawowej Nr 2  

w Hrubieszowie imienia Marka Ambrożego Kitlińskiego. 

 Komisja zrealizowała plan pracy na rok 2022. 

       Zastępca Przewodniczącego 

       /-/ Barbara Wierzchowska 

          

Hrubieszów, 16.01.2023 r. 


