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Protokół Nr: RM.0002.3.2023.JP 

 

Nazwa sesji:  LXII sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie   

Data sesji:  13.02.2023 

Numer sesji:  RM.0002.3.2023.JP 

Miejsce w którym odbyła się sesja:  sala konferencyjna Urzędu Miasta, ul. mjr.  

H. Dobrzańskiego „Hubala" 1  

Godzina rozpoczęcia:  14:00 

Godzina zakończenia:  14:30 

 

Lista radnych obecnych na sesji: 

1. Danuta Kowalska 

2. Leszek Kryszczuk 

3. Anna Naja 

4. Barbara Wierzchowska 

5. Józef Bojarczuk 

6. Andrzej Guz 

7. Czesława Nowak 

8. Artur Danilczuk 

9. Ryszard Wiech 

10. Leszek Tarnawski 

11. Jan Szulakiewicz 

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

Burmistrza Paweł Wojciechowski, Skarbnik Miasta Marta Woźnica, radca prawny Mariola 

Sadowska, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Przemysław Podskarbi, Dyrektor 

Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Marek Watras, Przewodniczący Zarządu 

Osiedla Nr 1 „Pobereżany” Bogdan Patkowski, Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 3 

„Podgórze” Małgorzata Cios oraz Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 4 „Śródmieście” 

Sławomir Kędziera.  

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

Otwarcia LXII sesji Rady Miejskiej w Hrubieszowie dokonała Przewodniczący Rady 

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

prawomocność obrad oraz powitała zebranych i oglądających obrady przez internet. 
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Przypominała również, że obrady transmitowane są na żywo, poprosiła zabierających 

głos o używanie mikrofonów a także o przestrzeganie przepisów RODO oraz o wyłączenie 

telefonów. 

2. Przyjęcie porządku obrad 

Przewodniczący A. Naja poinformowała, że sesja została zwołana na wniosek 

Burmistrza Miasta oraz zapytała wnioskodawcę czy wnosi o zmianę zaproponowanego 

porządku obrad a wobec braku wniosku stwierdziła jego przyjęcie. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Hrubieszowskiemu 

Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Hrubieszowie 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił Zastępca Burmistrza  

P. Wojciechowski. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji radna 

B. Wierzchowska przedstawiła pozytywną opinię Komisji w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej, Spraw Społecznych, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa radny J. Szulakiewicz przedstawił pozytywną opinię Komisji  

w sprawie projektu uchwały. 

Osoby proszące o głos 

Barbara Wierzchowska 

Anna Naja 

Ryszard Wiech 

W dyskusji radny R. Wiech zapytał o planowaną strukturę zatrudnienia w pływalni.   

Radna B. Wierzchowska podkreśliła słuszność decyzji przyporządkowania krytej 

pływalni pod zarząd Dyrektora Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji M. Watrasa  

i przypomniała jego zasługi dla sportu, zarówno jako czynnego zawodnika jak i działacza 

oraz fakt profesjonalnego kierowania Ośrodkiem Recepcyjnym. 

 Przewodniczący A. Naja zapytała Burmistrz M. Majewską na jakim etapie jest 

przygotowanie do otwarcia pływalni oraz o przybliżony termin oddania jej do użytku 

powołując się na pytania zadawane przez oczekujących konkretów mieszkańców.   

Burmistrz M. Majewska odpowiedziała, że jak mieszkanka miasta także jest 

zniecierpliwiona i bardzo czeka na otwarcie pływalni. Podkreśliła, że podaje do publicznej 

wiadomości każdy konkret, który w danym momencie jest w stanie podać oraz, że rozumie 

oczekiwania podania konkretnej, choćby przybliżonej, daty otwarcia.  
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Dodała, że aby odpowiedzialnie podać konkretną datę otwarcia pływalni należy 

dokończyć procedurę i dopełnić niezbędnych formalności.  

Przypomniała, że zgodnie z zawartą umową wykonawca zobowiązany był do złożenia 

wniosku o pozwolenie na użytkowanie pływalni podkreślając, że w tym zakresie nie 

wywiązał się on ze swoich obowiązków wynikających wprost z zapisów umowy.  

W związku z tym miasto musiało zgromadzić całą niezbędną dokumentację i jako de 

facto wykonawca zastępczy złożyć do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 

wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie pływalni, co zostało zrobione.  

 Poinformowała, że w oczekiwaniu na decyzję zezwalającą na użytkowanie, która 

pozwoli na dalsze działania, podejmowane są działania mające na celu przybliżenie daty 

otwarcia pływalni, w tym przygotowanie procedowanej uchwały oraz zawarcie umów na 

dostarczenie wyposażenia.          

 Stwierdziła, że rozumie zniecierpliwienie mieszkańców podkreślając, że samorządowi 

miasta Hrubieszowa bardzo zależy na tym, żeby pływalnia została otwarta jak najszybciej.  

Zdementowała również pogłoski, że pływalnia nie została otwarta z innych powodów 

niż kwestie formalne pomiędzy Gminą Miejską jako inwestorem a wykonawcą. Dodała, że  

żeby być postrzeganym przez społeczeństwo poważnie nie wysyła oświadczeń i replik na  

portale internetowe, ale posługuje się konkretnymi datami jeżeli są one pewne.  

 Stwierdziła także, że mieszkańcy wykazali się bardzo dużą cierpliwością czekając  na 

pływalnię dziesiątki lat dodając, że liczy, że nawet kilkunastotygodniowe przedłużenie 

terminu oddania pływalni nie będzie nadużyciem ich cierpliwości. 

 Dyrektor M. Watras poinformował, że na pływalni zatrudnionych zostanie 

prawdopodobnie od 15 do 17 osób a ostateczna liczba jest uzależniona od tego czy zostanie 

podjęta decyzja o powierzeniu sprzątania firmie zewnętrznej. 

Dodał, że ratownictwo najprawdopodobniej zostanie zapewnione przez wyłonioną  

w drodze przetargu wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną.  

 Stwierdził, że ostateczna ilość etatów będzie uzależniona także od czasu otwarcia 

pływalni, która jego zdaniem powinna być czynna nawet 14 godzin na dobę oraz 7 dni  

w tygodniu.  

 Poinformował ponadto, że aktualnie 3 osoby zatrudnione na Hosirze wdrażają się do 

obsługi pływalni dodając, że w związku z koniecznością całodobowej obsługi liczba ta musi 

zostać zwiększona a także, że jest prowadzony audyt bezpieczeństwa mający wykazać ilu 

należy zatrudnić ratowników podkreślając, że firma zewnętrzna z powodów finansowych 

zatrudni osoby miejscowe.      
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Rady R. Wiech zapytał czy wspomniana, przewidywana ilość etatów nie obejmuje 

ratowników oraz osób sprzątających. 

Dyrektor M. Watras udzielił odpowiedzi twierdzącej.   

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

a następnie przeprowadziła imienne głosowanie w którym uchwała została przyjęta 

jednogłośnie.   

Odpowiedź Ilość głosów Procent głosów 

Jestem za 11 100,00% 

Jestem przeciw 0 0,00% 

Wstrzymuje się 0 0,00% 

 

Radny Oddany głos 

Leszek Kryszczuk Jestem za 

Anna Naja Jestem za 

Jan Szulakiewicz Jestem za 

Józef Bojarczuk Jestem za 

Danuta Kowalska Jestem za 

Andrzej Guz Jestem za 

Barbara Wierzchowska Jestem za 

Leszek Tarnawski Jestem za 

Artur Danilczuk Jestem za 

Czesława Nowak Jestem za 

Ryszard Wiech Jestem za 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  przystąpienia przez Gminę Miejską 

Hrubieszów do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił Zastępca Burmistrza  

P. Wojciechowski. 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta radny J. Bojarczuk 

przedstawił pozytywną opinię Komisji w sprawie projektu uchwały. 

Osoby proszące o głos 

Paweł Wojciechowski 

Ryszard Wiech 
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W dyskusji radny R. Wiech stwierdził, że jeżeli byłaby to projekt uchwały w sprawie 

budowy byłoby mu łatwiej podjąć decyzję, natomiast jeżeli jest to projekt w sprawie budowy 

lub dzierżawy to jest to dla niego ryzykowna sprawa, ponieważ nie można wykluczyć, że ta 

dzierżawa będzie możliwa dodając, że się tego obawia.  

Przewodniczący A. Naja zauważyła, że procedowany projekt uchwały ma na celu 

umożliwienie miastu staranie się o wpisanie do rejestru działalności telekomunikacyjnej, żeby  

rozpocząć działalność w zakresie monitoringu miejskiego.   

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

a następnie przeprowadziła imienne głosowanie w którym uchwała została przyjęta przy 

jednym głosie wstrzymującym.   

Odpowiedź Ilość głosów Procent głosów 

Jestem za 10 90,91% 

Jestem przeciw 0 0,00% 

Wstrzymuje się 1 9,09% 

 

Radny Oddany głos 

Leszek Tarnawski Jestem za 

Anna Naja Jestem za 

Danuta Kowalska Jestem za 

Leszek Kryszczuk Jestem za 

Artur Danilczuk Jestem za 

Andrzej Guz Jestem za 

Ryszard Wiech Wstrzymuje się 

Barbara Wierzchowska Jestem za 

Jan Szulakiewicz Jestem za 

Józef Bojarczuk Jestem za 

Czesława Nowak Jestem za 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały 

budżetowej na rok 2023 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Skarbnik M. Woźnica. 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta radny J. Bojarczuk 

przedstawił pozytywną opinię Komisji w sprawie projektu uchwały. 
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Wobec braku pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący A. Naja zamknęła ją  

a następnie przeprowadziła imienne głosowanie w którym uchwała została przyjęta 

jednogłośnie.   

Odpowiedź Ilość głosów Procent głosów 

Jestem za 11 100,00% 

Jestem przeciw 0 0,00% 

Wstrzymuje się 0 0,00% 

 

Radny Oddany głos 

Leszek Kryszczuk Jestem za 

Anna Naja Jestem za 

Artur Danilczuk Jestem za 

Andrzej Guz Jestem za 

Czesława Nowak Jestem za 

Danuta Kowalska Jestem za 

Leszek Tarnawski Jestem za 

Józef Bojarczuk Jestem za 

Jan Szulakiewicz Jestem za 

Ryszard Wiech Jestem za 

Barbara Wierzchowska Jestem za 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Skarbnik M. Woźnica. 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta radny J. Bojarczuk 

przedstawił pozytywną opinię Komisji w sprawie projektu uchwały. 

Osoby proszące o głos 

Ryszard Wiech 

Paweł Wojciechowski 

W dyskusji radny R. Wiech zapytał czym spowodowane są zmniejszenia wysokości 

kwot przeznaczonych na programy i projekty finansowane ze środków zewnętrznych oraz czy 

w przyszłości nie będzie konieczności ich zwiększania.     
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W odpowiedzi Skarbnik M. Woźnica poinformowała, że kwoty dotyczące zmniejszeń 

o które pytał radny przy wprowadzaniu do wydatków związanych ze zwrotem dotacji 

otrzymanych w 2022 roku, które należało zwrócić w bieżącym roku, omyłkowo zostały 

zwiększone we wskazanych pozycjach, natomiast Regionalna Izba Obrachunkowa zwróciła 

uwagę, że wydatki związane ze zwrotem dotacji ze środków unijnych nie są wydatkami, które 

mają być umiejscowione we wspomnianych pozycjach ponieważ nie są wydatkami stricte 

związanymi z realizacją projektów. Wobec tego nie ma zmniejszenia wydatków, tylko  

w tych pozycjach nie powinny one wystąpić i w związku z tym jest to zmniejszenie.  

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

a następnie przeprowadziła imienne głosowanie w którym uchwała została przyjęta przy 

jednym głosie wstrzymującym.   

Odpowiedź Ilość głosów Procent głosów 

Jestem za 10 90,91% 

Jestem przeciw 0 0,00% 

Wstrzymuje się 1 9,09% 

 

Radny Oddany głos 

Józef Bojarczuk Jestem za 

Anna Naja Jestem za 

Jan Szulakiewicz Jestem za 

Barbara Wierzchowska Jestem za 

Ryszard Wiech Wstrzymuje się 

Czesława Nowak Jestem za 

Artur Danilczuk Jestem za 

Leszek Kryszczuk Jestem za 

Andrzej Guz Jestem za 

Danuta Kowalska Jestem za 

Leszek Tarnawski Jestem za 

7. Zamknięcie sesji 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Naja zamknęła LXII sesję o godz. 14:30. 

Materiał wideo z LXII sesji dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta 

Hrubieszów. 
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             Protokolant:                            Przewodniczący Rady Miejskiej 

             /-/ Janusz Policha                                                   /-/ Anna Naja 

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej 

      i jednostek  pomocniczych 

 

 


