
ZARZĄDZENIE NR 790/2022 
BURMISTRZA MIASTA HRUBIESZOWA 

z dnia 23 maja 2022 r. 

w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Miasta Hrubieszów za rok 2021 

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. 
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§ 1. Przedstawia się Raport o stanie Miasta Hrubieszów za rok 2021 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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Wprowadzenie  

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym, Burmistrz Miasta Hrubieszowa 
przedkłada „Raport o stanie miasta Hrubieszów za rok 2021”.  

Dokument prezentuje informacje dotyczące działań 
zrealizowanych w 2021 roku, w szczególności w zakresie 
obowiązujących w Mieście strategii, programów i planów.  

W dokumencie znalazły się też informacje o przebiegu i efektach 
Budżetu Obywatelskiego oraz funduszu sołeckiego, a także 
informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Hrubieszowie, 
podjętych w 2021 roku. 

Raport jest efektem wspólnej pracy poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta 
Hrubieszów i jednostek organizacyjnych Miasta Hrubieszów. Ma na celu przybliżenie mieszkańcom 
wiedzy o funkcjonowaniu lokalnego samorządu oraz efektach jego działania w zakresie zaspokajania ich 
potrzeb. Tegoroczne i kolejne opracowania przygotowywane wedle zbliżonych kryteriów pozwolą 
diagnozować długoletnie zjawiska społeczne, umożliwią działania ewaluacyjne, co w konsekwencji 
ułatwi analizę kierunków rozwoju miasta oraz ewentualne dokonywanie optymalnych korekt w samym 
procesie zarządzania.  

Raport składa się z dziewięciu rozdziałów. W rozdziale 1. przedstawione zostały podstawowe informacje 
o Hrubieszowie, jego władzy wykonawczej i uchwałodawczej oraz uwarunkowaniach demograficznych 
miasta. Kolejny rozdział omawia sytuację finansową gminy w tym m.in. dochody, wydatki, zadłużenie, 
wielkość pozyskiwanych środków z funduszy zewnętrznych. Rozdział 3. jest sprawozdaniem z realizacji 
budżetu obywatelskiego i funduszu sołeckiego. Informacja dotycząca realizacji strategii, programów 
i planów znalazła swoje miejsce w rozdziale 4. Zawarte są w nim szczegółowe ustalenia odnoszące się 
do działań komórek Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta Hrubieszów. Kolejna część 
raportu (rozdział 5.) jest informacją o najważniejszych projektach i zadaniach, w tym inwestycyjnych 
realizowanych w 2021 roku. Rozdział 6. jest informacją o realizacji uchwał Rady Miejskiej 
w Hrubieszowie. Każdemu z wymienionych aktów prawa miejscowego towarzyszy informacja o stanie 
jego realizacji. W rozdziale 7. omówiona została aktywność rad społecznych oraz podejmowane 
działania na rzecz pobudzenia aktywności społecznej. Rozdział 8. zawiera omówienie najważniejszych 
wydarzeń i inicjatyw w 2021 roku. W ostatniej (9.) części Raportu zaprezentowane zostały wybrane 
nagrody i wyróżnienia dla Miasta Hrubieszów.  

Zakres czasowy dokumentu dotyczy zasadniczo 2021 roku, jednak analiza danych demograficznych 
i statystycznych (realizacja programów sektorowych) obejmuje każdorazowo horyzont ostatnich 4 lat. 

Rok 2021, był kolejnym rokiem zdominowanym sytuacją związaną z pandemią koronawirusa. Mimo 
ograniczeń, pracy zdalnej, chorób pracowników i opóźnień z tym związanych udało się przygotować 
i przeprowadzić wiele inwestycji, przygotować dokumentację projektową i przetargową, podpisać 
znaczną liczbę porozumień z partnerami, znaleźć optymalne źródła finansowania. Jest to praca nie 
zawsze widoczna, ale konieczna do tego, by móc realizować inwestycje. Urząd Miasta i wszystkie 
miejskie jednostki organizacyjne zachowały ciągłość działania, a skuteczna kampania na rzecz 
propagowania szczepień wpłynęła na duży odsetek zaszczepionych w Mieście, co przełożyło się też na 
konkretny dla Miasta sukces - w postaci 1 mln zł nagrody w konkursie Odporna Gmina.  

Rok 2021 był rekordowy pod względem pozyskania przez Miasto środków zewnętrznych. 
W relacjonowanym okresie podpisano umowy o dofinansowanie miejskich inwestycji ze środków 
zewnętrznych na kwotę ponad 30 mln zł. Na konto budżetu Miasta w ramach środków europejskich 
i z funduszy norweskich wpłynęły dochody w wysokości 7 mln 900 tys. zł, z tego m.in. na projekty 
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z zakresu: gospodarki mieszkaniowej - 3,5 mln zł, administracji publicznej – 2 mln 600 tys. zł, gospodarki 
komunalnej i ochrony środowiska – 1 mln 400 tys. zł oraz pomocy, polityki społecznej i rodziny – 400 
tys. zł. 

Część inwestycyjna budżetu miasta na 2021 roku nakierowana była w głównej mierze na kontynuację 
i dokończenie zadań rozpoczętych w latach poprzednich związanych m.in. z rozbudową infrastruktury 
sportowej, społecznej oraz kulturalnej.  

Wraz z końcem roku zakończyły się prace związane z termomodernizacją budynku administracyjnego 
Urzędu Miasta przy ul. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” 1. We współpracy z Zarządem Dróg 
Wojewódzkim w Lublinie przebudowano w części ul. Żeromskiego w Hrubieszowie poprzez budowę 
miejsc parkingowych w ciągu tej drogi. Kontynuowano budowę krytej pływalni przy Szkole Podstawowej 
Nr 2 w Hrubieszowie oraz modernizację zabytkowego budynku dawnego Syndykatu Rolniczego przy ul. 3 
Maja 10, w którym mieścić się będzie Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa. Za nami również inwestycje 
drogowe – czasem gruntowne przebudowy, jak drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie 
Sławęcin, czasem tylko poprawiające komfort jazdy nakładki asfaltowe – realizowane sukcesywnie na 
terenie całego Miasta. 

W 2021 roku rozpoczęła się budowa nowej sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 przy 
ul. Listopadowej, a przy ul. Ciesielczuka utworzono nowe miejsce rekreacji. Z tzw. Polskiego Ładu 
otrzymaliśmy promesę na 15,66 mln zł na rozbudowę Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz 
montaż miejskiego monitoringu. Pod koniec ubiegłego roku Miasto powołało też nową jednostką 
organizacyjną - „Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej”. Utworzenie Centrum 
wynikało z założeń projektu „Rozwój Lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji”, na który 
Hrubieszów w 2021 roku otrzymał ponad 16 mln złotych dofinansowania z programu „Rozwój lokalny”, 
finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego (EOG).  

W minionym roku w płytę hrubieszowskiego Rynku wmurowano kapsułę czasu, która zostanie otwarta 
w 2050 roku, a sam Hrubieszów dołączył do miast, które wśród symboli mają też własny hejnał. 

Warto przy tym pamiętać, że Urząd i miejskie jednostki codziennie pracowały nad tysiącami „zwykłych” 
spraw mieszkańców, wykonując usługi publiczne, aby Miasto mogło „normalnie funkcjonować”. Z usług 
publicznych korzystamy praktycznie każdego dnia, nie zdając sobie sprawy jak skomplikowane 
i kosztowne jest ich dostarczanie. Najważniejsze z nich to edukacja, polityka społeczna, służba zdrowia, 
gospodarka odpadami, ale też szeroko rozumiana infrastruktura, zwłaszcza wodno-kanalizacyjna, 
drogowa czy transportowa. Pamiętać trzeba, że usługi publiczne są też związane z inwestycjami, które 
Miasto realizuje na swoim terenie, np. poprzez budowę dróg, wodociągów, infrastruktury sportowej czy 
rekreacyjnej. 

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z Raportem, który dostarczy wszelkich niezbędnych informacji 
na temat funkcjonowania naszego Miasta w 2021 roku. 

 
Z poważaniem 

 
Burmistrz Miasta  

 
Marta Majewska 
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1. Informacje ogólne 

1.1. Ogólna charakterystyka miasta Hrubieszów 

Miasto Hrubieszów usytuowane jest w południowo-wschodniej części Polski, na terenie województwa 
lubelskiego, przy granicy polsko-ukraińskiej. Jest najdalej na wschód wysuniętym miastem w kraju, 
znajduje się zaledwie 18 km od przejścia granicznego z Ukrainą zlokalizowanego w Zosinie (5 km w linii 
prostej przez Bug) i w odległości 34 km (przez DW844) od przejścia granicznego w Dołhobyczowie oraz 
w pobliżu najbardziej wysuniętego na wschód punktu w Polsce - zakole Bugu w miejscowości Zosin, 
24°08' E. Na terenie miasta znajduje się również polsko-ukraińskie kolejowe przejście graniczne 
Hrubieszów-Włodzimierz Wołyński (w tym punkty ekspedycyjne w ruchu towarowym).  

Pod względem komunikacyjnym, obecnie miasto Hrubieszów znajduje się w peryferyjnym położeniu 
zarówno na tle województwa jak i kraju. 

Rysunek 1. Położenie miasta Hrubieszów na tle województwa lubelskiego i powiatu hrubieszowskiego. 

 
Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów, opracowanie własne. 

Hrubieszów jest stolicą Powiatu Hrubieszowskiego w skład, którego wchodzą: Miasto Hrubieszów oraz 
gminy wiejskie: Dołhobyczów, Horodło, Hrubieszów, Mircze, Trzeszczany, Uchanie, Werbkowice. 

Ogólna powierzchnia miasta wynosi 3 303 ha, co stanowi 2,6% powierzchni powiatu hrubieszowskiego. 
Miasto geodezyjnie podzielone jest na trzy obręby ewidencyjne: Śródmieście, Podgórze i Sławęcin.  

Wyróżnikiem miasta jest zabytkowy układ urbanistyczny i podziemia, które mogą stać się atrakcją 
turystyczną o charakterze ponadregionalnym. W zakresie dziedzictwa kulturowego zachowało się tu 
wiele zabytków architektury sakralnej świadczącej o wielokulturowej przeszłości miasta, specyficznej dla 
miast kresowych architektury drewnianej oraz charakterystycznej zabudowy dworkowej. Ponadto, 
z Hrubieszowem związanych jest wiele znanych postaci m.in. Mieczysław Bekker, Stefan Du Chateau, 
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Bolesław Prus, Stanisław Staszic, Abraham Stern, Wiktor Zin czy Henry Orenstein. Samo Miasto 
Hrubieszów nie jest miastem o wysokich walorach środowiskowych pomimo zróżnicowanego 
ukształtowania terenu. Niemniej, jego okolice to ciekawe przyrodniczo tereny, wśród których znajdują 
się obszary chronione, m.in. Dolina rzeki Bug, pomniki przyrody, tereny rekreacyjne oraz liczne zabytki 
związane z kresowym charakterem (wielokulturowością) tych ziem oraz obszary znane na skalę 
światową pod względem badań archeologicznych kultury przeworskiej w tym Gotów i Wandali, które 
odpowiednio wykorzystane stanowić mogą znaczący potencjał turystyczny miasta. 

Hrubieszów jako jednostka osadnicza, jest ośrodkiem skupiającym najważniejsze funkcje 
administracyjne i usługowe, zarówno samego miasta jak i całego powiatu, miejscem zarówno 
zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej Hrubieszowa jak i otaczających go obszarów wiejskich.  

1.2. Sytuacja demograficzna miasta  

Podobnie jak większość współczesnych społeczności, poważnym wyzwaniem dla Hrubieszowa są 
negatywne trendy demograficzne.  

Według stanu na 31 grudnia 2021 roku miasto zamieszkiwane było przez 16 782 osób, w tym na pobyt 
stały zameldowanych było 16 558 osób, a na pobyt czasowy 224 osób 

Ludność miasta Hrubieszowa w latach 2018-2021 przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 1. Ludność m. Hrubieszowa w latach 2018–2021 (zameldowania na pobyt stały i czasowy). 

Kategoria 2018 2019 2020 2021 
Ludność ogółem 17 735 17 528 17 232 16 782 

- w tym zameldowana na pobyt stały 17 564 17 289 16 960 16 558 

- w tym zameldowana na pobyt czasowy 171 239 272 224 
Uwagi: stan na 31.12. każdego roku. Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS; dane za 2021 r. - Wydział Spraw Obywatelskich i USC. 

Na przestrzeni ostatnich lat odnotowano postępujący spadek liczby ludności miasta. W ostatnim roku 
liczba ludności zmalała o 2,6% w porównaniu z 2020 rokiem (17 232), zmalała też o 5,4% na przestrzeni 
ostatnich 4 lat (od 2018 do 2021 ubytek 953 osób, por. tabela 1).  

Podstawowym przekrojem pozwalającym badać strukturę ludności jest płeć. Biorąc pod uwagę udział 
mężczyzn i kobiet w ogólnej liczbie ludności, okazuje się, że w skali całej populacji miasta Hrubieszów 
większość stanowią kobiety. Na koniec 2021 roku liczba kobiet wyniosła 8 875 (co stanowi 53,97% 
populacji), zaś mężczyzn 7 907 (47,1% populacji). Na przestrzeni ostatnich 4 lat proporcje te są zbliżone 
do siebie. 

Tabela 2. Liczba ludności Hrubieszowa z uwzględnieniem płci w latach 2018–2021. 

Kategoria 2018 2019 2020 2021 
Mężczyźni  8 429 8 315 8 181 7 907 

Kobiety  9 306 9 213 9 051 8 875 

Liczba kobiet na 100 mężczyzn  110 111 111 112 
Uwagi: stan na 31.12. każdego roku. Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, dane za 2021 r. - Wydział Spraw Obywatelskich i USC. 

W ostatnich latach znaczący wpływ na zmiany w liczbie ludności na terenie kraju ma przyrost naturalny, 
czyli różnica między liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów w danym okresie.  

Z danych za 2021 r. opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że w Polsce po raz kolejny 
odnotowano więcej zgonów niż urodzeń. Podobnie rzecz się ma w Hrubieszowie, bowiem na koniec 
2021 r. odnotowano ujemny przyrost naturalny, tj. o 188 mniej urodzeń niż zgonów (wskaźnikowo -
11,20 na 1 000 ludności).  
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Liczba urodzeń żywych w 2021 r. wyniosła 84 i była mniejsza o 8,7% w porównaniu z 2020 r. (92), była 
to też wartość najniższa w analizowanym przedziale czasowym (2018–2021). W odstępie czteroletnim 
w 2021 roku urodziło się o 33,8 % mniej dzieci niż w 2018 roku.  

Tabela 3. Liczba urodzeń żywych w Hrubieszowie w latach 2018–2021. 

Kategoria 2018 2019 2020 2021 
Ogółem  127 124 92 84 

Urodzenia żywe na 1 000 ludności  7,11 7,03 5,29 5,0 
Uwagi: stan na 31.12. każdego roku. Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS; dane za 2021 r. - Wydział Spraw Obywatelskich i USC. 

W 2021 roku zmarło 272 mieszkańców miasta Hrubieszów i jest to wzrost w porównaniu z 2020 r. 
o 7,5% (253), natomiast w porównaniu z 2018 r. (177) jest to wzrost aż o 53,7%. 

Tabela 4. Liczba zgonów w Hrubieszowie w latach 2018–2021. 

Kategoria 2018 2019 2020 2021 
Ogółem  177 194 253 272 

Zgony na 1 000 ludności  9,91 11,0 14,54 16,20 
Uwagi: stan na 31.12 każdego roku. Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, dane za 2021 r. - Wydział Spraw Obywatelskich i USC. 

Tabela 5. Przyrost naturalny w Hrubieszowie w latach 2018–2021. 

Kategoria 2018 2019 2020 2021 
Ogółem  -50 -70 -161 -188 

Przyrost naturalny na 1 000 ludności  -2,80 -3,97 -9,25 - 11,20 
Uwagi: stan na 31.12. każdego roku. Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS; dane za 2021 r. - Wydział Spraw Obywatelskich i USC. 

Struktura ludności to także ilustracja demograficzna uwzględniająca cechę taką jak wiek. Ekonomiczne 
grupy wieku ludności to grupy ludności uporządkowane ze względu na wiek zdolności do pracy, wśród 
których wyróżnia się:  

• wiek przedprodukcyjny obejmujący okres od urodzenia do 17 r.ż.,  

• wiek produkcyjny – osoby od 18 do 59 r.ż. w przypadku kobiet i do 64 r.ż. dla mężczyzn,  

• wiek poprodukcyjny to moment, w którym osoby zazwyczaj kończą pracę zawodową; dla 
mężczyzn jest to 65, dla kobiet 60 lat.  

Przedziały wiekowe w statystyce publicznej zostały określone niezależnie od wieku emerytalnego 
ustawowo określonego w prawie. Dane dla Hrubieszowa zostały przedstawione w tabeli 6.  

Tabela 6. Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w latach 2018–2021 (w %). 

Kategoria 2018 2019 2020 2021 
W wieku przedprodukcyjnym  15,8 15,4 15,2 15,1 

W wieku produkcyjnym  60,7 60,0 59,5 57,8 

W wieku poprodukcyjnym  23,5 24,5 25,3 25,9 

Ogółem  100,0  100,0  100,0  100,0  
Uwagi: stan na 31.12 każdego roku. Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, dane za 2021 r. - Wydział Spraw Obywatelskich i USC. 

Niepokojącym zjawiskiem w Hrubieszowie jest postępujący proces starzenia się społeczeństwa.  

Na przestrzeni ostatnich 4 lat, w mieście Hrubieszów ubyło osób w wieku produkcyjnym (spadek o 4,8% 
w porównaniu z 2018 r.) i następnie przedprodukcyjnym (spadek o 4,4% w porównaniu z 2018 r.). 
Przybyło natomiast mieszkańców w wieku poprodukcyjnym (wzrost o 10,2% w porównaniu do 2018 
roku).  
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1.3. Zarządzanie miastem Hrubieszów 

Hrubieszów jest gminą miejską, której granice pokrywają się z granicą miasta tworzącego gminę.  

ORGANY MIASTA 

Od 2018 r. funkcję Burmistrza sprawuje Marta Majewska. Funkcję Zastępcy Burmistrza pełni Paweł 
Wojciechowski. Sekretarzem Miasta jest Monika Podolak, zaś funkcję Skarbnika Miasta pełni Marta 
Woźnica. 

W skład Rady Miejskiej w Hrubieszowie VIII kadencji (2018–2023) wchodzą: Anna Naja - Przewodniczący 
Rady Miejskiej, Artur Danilczuk, Leszek Kryszczuk – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej oraz Radni: 
Wiesław Bańka, Józef Bojarczuk, Marian Cisło, Andrzej Guz, Danuta Kowalska, Zbigniew Lebiedowicz, 
Czesława Nowak, Jan Szulakiewicz, Iwona Świstowska, Leszek Tarnawski, Ryszard Wiech i Barbara 
Wierzchowska. 

JEDNOSTKI POMOCNICZE 

Na terenie miasta Hrubieszów funkcjonuje 11 jednostek pomocniczych samorządu – 10 osiedli i 1 
sołectwo. Wszystkie te jednostki powstawały z inicjatywy mieszkańców na przestrzeni kilkunastu lat. 
W każdym osiedlu funkcjonuje Zebranie Mieszkańców jako organ uchwałodawczy i Zarząd Osiedla 
z Przewodniczącym Osiedla na czele, który jest organem wykonawczym. W sołectwie z kolei funkcjonuje 
Zebranie Wiejskie jako organ uchwałodawczy i Sołtys, który jest organem wykonawczym. Działalność 
sołtysa wspiera Rada sołecka.  

Obecna (pięcioletnia) kadencja Zarządów Osiedli trwa od 2017 roku (dotyczy 2 jednostek: Osiedla Nr 6 
„Żeromskiego” i Osiedla Nr 11 „Garnizon”) i od 2019 roku (dla pozostałych 8 Osiedli). Od 2019 roku trwa 
również czteroletnia kadencja Sołtysa i Rady sołeckiej Sołectwa Sławęcin. 

Przewodniczącymi Osiedli są: Bogdan Patkowski (Osiedle Nr 1 „Pobereżany”), Wojciech Tomasz 
Antoniuk (Osiedle Nr 2 „Polna”), Małgorzata Cios (Osiedle Nr 3 „Podgórze”), Sławomir Kędziera (Osiedle 
Nr 4 „Śródmieście”), Zdzisław Szczęk (Osiedle Nr 6 „Żeromskiego”), Wiesław Bańka (Osiedle Nr 7 
„Jagiellońskie”), Danuta Kowalska (Osiedle Nr 8 „Kolejarz”), Paweł Zając (Osiedle Nr 9 „Piłsudskiego”), 
Henryka Letnianczyn (Osiedle Nr 10 „Zielone”) i Katarzyna Partyka (Osiedle Nr 11 „Garnizon”). Funkcję 
Sołtysa Sławęcina pełni Józef Bojarczuk.  

URZĄD MIASTA HRUBIESZÓW 

Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Miasta Hrubieszów. Jest kierownikiem Urzędu 
i zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników miejskich jednostek 
organizacyjnych.  

Dokumentem stanowiącym podstawę funkcjonowania Urzędu Miasta Hrubieszów jest Regulamin 
Organizacyjny Urzędu1. Treść regulaminu określa zasady kierowania pracą Urzędu, jego strukturę 
organizacyjną, zakresy działania poszczególnych wydziałów, ponadto precyzyjnie określa zasady m.in. 
podpisywania dokumentów oraz udzielania pełnomocnictw i upoważnień.  

Struktura organizacyjna Urzędu Miasta oparta jest o wydziały (biura) i samodzielne stanowiska pracy. 
Całością prac Urzędu zarządza Burmistrz Miasta. Zastępca Burmistrza nadzoruje pracę wydziałów: 
Nieruchomości i Planowania Przestrzennego (WNP), Inwestycji i Rozwoju (WIR), Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska (WGK) oraz Biura Projektu Rozwój Lokalny (BRL). Nadzór nad wydziałami 
Organizacyjno-Administracyjnym (OR) oraz Oświaty i Kultury (WOK), a także Samodzielnym 

 
1 Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Hrubieszów nadany Zarządzeniem Nr 116/2019 Burmistrza Miasta Hrubieszowa 
z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Hrubieszów z późn. zm.; 
[https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=107] 
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stanowiskiem pracy do spraw obsługi rady miejskiej i jednostek pomocniczych (RM) sprawuje Sekretarz. 
Skarbnik nadzoruje wydział Finansowo - Podatkowy (WFP). Komórkami Urzędu Miasta podległymi 
bezpośrednio Burmistrzowi są - Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich (USC), Wydział 
Komunikacji Społecznej, Turystyki i Promocji (WSP), Straż Miejska (SM) oraz Samodzielne stanowisko 
pracy radcy prawnego (RP). Całokształtem pracy wydziałów kierują ich naczelnicy, biurem kieruje 
kierownik, natomiast samodzielne stanowiska pracy podlegają bezpośrednio Burmistrzowi, jego 
Zastępcy lub Sekretarzowi.  

Przeciętne zatrudnienie w Urzędzie Miasta w latach 2018-2021 przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 7. Przeciętne zatrudnienie w Urzędzie Miasta Hrubieszów w latach 2018-2021. 

Wyszczególnienie  2018  2019  2020  2021 
ogółem 62,19 62,60 69,80 68,99 

- w tym administracja 51,90 55,40 61,20 60,10 

- w tym stanowiska pomocnicze i obsługi 10,29 7,20 8,60 8,89 
Źródło: dane Urzędu Miasta Hrubieszów – Wydział Organizacyjno-Administracyjny. 

Stałe i rzetelne informowanie mieszkańców o sprawach i problemach miasta należy do bardzo istotnych 
zadań i obowiązków Urzędu Miasta Hrubieszów.  

O wszystkich miejskich sprawach informuje oficjalna strona Miasta www.miasto.hrubieszow.pl, średnio 
dwa razy do roku ukazuje się także bezpłatna Gazeta Hrubieszowska, której nakład każdego wydania 
w 2021 roku osiągnął 2,5 tys. egzemplarzy. Gazeta dostępna jest także w formule on-line na stronie 
Miasta.  

Ważną rolę w komunikacji pomiędzy Urzędem, a mieszkańcami pełnią media społecznościowe. Oficjalny 
fanpage miasta Hrubieszowa na Facebook ’u https://www.facebook.com/miastozklimatem/ w 2021 
roku miał prawie 11 tys. obserwatorów. Miasto obecne jest również na Instagramie 
https://www.instagram.com/hrubieszow_miasto_z_klimatem/.  

Bez wątpienia najważniejszym tematem w mediach społecznościowych promujących Hrubieszów były 
aktualne informacje dla mieszkańców dotyczące społecznego życia miasta. 

Z mediów społecznościowych, w celu utrzymywania stałego kontaktu z mieszkańcami, korzysta też 
Burmistrz Miasta Marta Majewska, która jest aktywna na Facebooku.  

Na podstawie Rankingu najbardziej wpływowych prezydentów i burmistrzów w Internecie2, 
zawierającego podsumowanie statystyczne popularności oficjalnych profili włodarzy miast na 
Facebook ‘u w 2021 roku, profil „Marta Majewska - Burmistrz Miasta Hrubieszowa”3 na znalazł się na 
27 miejscu wśród najlepszych profili burmistrzowskich (na 142 porównywanych profili burmistrzów 
miast członkowskich Związku Miast Polskich). Na koniec 2021 roku profil ten miał 6 098 fanów. 
Zamieszczono na nim 259 postów, które otrzymały ponad 28 tys. polubień i blisko 4 tys. komentarzy 
oraz ponad 1,9 tys. dalszych udostępnień. 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 

Część zadań miasta delegowanych jest na podległe jednostki organizacyjne, w tym związane z kulturą, 
sportem i rekreacją, oświatą, pomocą społeczną, gospodarką komunalną i mieszkaniową, energetyką 
cieplną, stanem dróg.  

 
2 Ranking najbardziej wpływowych prezydentów i burmistrzów w Internecie opracowany przez Instytut Badań Internetu 
i Mediów Społecznościowych; [https://samorzad.pap.pl/sites/default/files/2022-
01/Ranking_prezydenci_burmistrzowie_ZMP_IBIMS.pdf] 
3 https://www.facebook.com/Marta-Majewska-Burmistrz-Miasta-Hrubieszowa-1011116475605096 
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Tabela 8. Jednostki organizacyjne Miasta Hrubieszowa według stanu na 31 grudnia 2021 r. 

Nazwa jednostki Rodzaj 

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie placówki oświatowe  
(jednostki budżetowe) 2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hrubieszowie 

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

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

5. Miejskie Przedszkole Nr 2 w Hrubieszowie 

6. Miejskie Przedszkole Nr 3 w Hrubieszowie 

7. Miejskie Przedszkole Nr 5 w Hrubieszowie 

8. Centrum Obsługi Przedszkoli w Hrubieszowie 

9. Hrubieszowski Dom Kultury instytucje kultury 

10. Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie 

11. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie instytucje pomocy 
społecznej (jednostki 
budżetowe) 

12. Środowiskowy Dom Samopomocy w Hrubieszowie 

13. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 
w Hrubieszowie 

spółka z o.o. 

14. Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostki budżetowe 

15. Miejska Służba Drogowa w Hrubieszowie 

16. Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej w Hrubieszowie 

17. Zakład Energetyki Cieplnej w Hrubieszowie zakład budżetowy 
Źródło: dane Urzędu Miasta Hrubieszów – Wydział Organizacyjno-Administracyjny. 

Jednostki organizacyjne corocznie składają Radzie Miejskiej sprawozdania ze swojej działalności, które 
zawierają szczegółowe omówienie realizowanych przez nie zadań w poprzednim roku.  

W 2022 roku na Sesjach Rady Miejskiej w Hrubieszowie szczegółowe sprawozdania ze swojej działalności 
w 2021 roku przedstawiły następujące jednostki: 

• Hrubieszowski Dom Kultury - Sprawozdanie z działalności Hrubieszowskiego Domu Kultury za 
rok 20214, 

• Miejska Biblioteka Publiczna - Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej za rok 
20215, 

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Hrubieszowie za 2021 rok oraz przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy 
społecznej6, 

• Środowiskowy Dom Samopomocy - Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Hrubieszowie za rok 20217, 

• Miejska Służba Drogowa - Sprawozdanie z działalności Miejskiej Służby Drogowej za 2021 rok8; 

 
4 Sprawozdanie z działalności Hrubieszowskiego Domu Kultury za rok 2021; 
[https://miasto.hrubieszow.pl/files/sesje/47/druk406.pdf] 
5 Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej za rok 2021; 
[https://miasto.hrubieszow.pl/files/sesje/47/druk407.pdf, https://miasto.hrubieszow.pl/files/sesje/47/grafika_druk407.pdf] 
6 Uchwała Nr XLVII/374/2022 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie sprawozdania z działalności 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie za 2021 rok oraz przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy 
społecznej; [https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/u-374-2022.pdf]. 
7 Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Hrubieszowie; 
[https://miasto.hrubieszow.pl/files/sesje/47/druk408.pdf] 
8 Sprawozdanie z działalności Miejskiej Służby Drogowej za 2021 rok; 

[https://miasto.hrubieszow.pl/files/sesje/47/druk409.pdf] 
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• Zakład Energetyki Cieplnej - Sprawozdanie z działalności Zakładu Energetyki Cieplnej za rok 
20219; 

• Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji - Sprawozdanie z działalności Hrubieszowskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji za rok 202110  

Ponadto szczegółowa informacja z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz 
podejmowanych działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta w roku 202111, 
przygotowana na podstawie informacji przedstawionych przez Komendę Powiatową Policji 
w Hrubieszowie, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie, Placówkę Straży 
Granicznej w Hrubieszowie, Lubelski Urząd Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej Delegaturę w Zamościu 
oraz Straż Miejską w Hrubieszowie została przedstawiona Radzie Miejskiej na XLVII Sesji, która odbyła się 
31 marca 2022 r. 

Dodatkowo należy wskazać, że sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 
2020/2021 zostało przedłożono Radzie Miejskiej na XLI Sesji, która odbyła się 28 października 2021 r.12, 
a sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2021 rok13 na XLVI 
Sesji, która odbyła się 24 lutego 2022 r. 

Z tych względów w niniejszym opracowaniu, do działań realizowanych w powyższych obszarach, 
odniesiono się w sposób ogólny lub je pominięto, odsyłając zainteresowanych do w/w sprawozdań. 

 
9 Sprawozdanie z działalności Zakładu Energetyki Cieplnej w Hrubieszowie; 

[https://miasto.hrubieszow.pl/files/sesje/48/druk417.pdf] 
10 Sprawozdanie z działalności Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za rok 2021; 
[https://miasto.hrubieszow.pl/files/sesje/49/druk445.pdf] 
11 Informacja z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz podejmowanych działań zmierzających do poprawy 

bezpieczeństwa na terenie miasta w roku 2021; 
[https://miasto.hrubieszow.pl/files/sesje/47/druk397.pdf] 
12 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Hrubieszów za rok szkolny 2020/2021; 
[https://miasto.hrubieszow.pl/sites/default/files/pliki/oswiata/informacja_o_stanie_realizacji_zadan_oswiatowych_2021.pdf
?463] 
13 Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 
w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2021 rok; 
[https://miasto.hrubieszow.pl/files/sesje/46/druk394.pdf] 
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2. Informacje o finansach miasta Hrubieszów 

2.1.  Stan finansów Miasta Hrubieszowa 

W 2021 roku polityka finansowa Miasta realizowana była na podstawie następujących dokumentów:  

• uchwała nr XXIX/235/2020 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 
uchwały budżetowej na rok 2021 z późn. zm.14;  

• uchwała nr XXIX/234/2020 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2034 z późn. zm.14  

Do najważniejszych elementów polityki finansowej Miasta w 2021 roku należało m.in.: 

• zapewnienie finansowania przedsięwzięć uwzględnionych w Wieloletniej prognozie finansowej, 

• realizacja projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej i EOG, 

• zapewnienie finansowania priorytetowych zadań, programów i projektów bieżących, 

• zapewnienie dodatkowych środków na skuteczną walkę oraz zapobieganie rozprzestrzenieniu 
się COVID-19. 

Z roku na rok rośnie wielkość budżetu Miasta. W 2021 roku dochody ogółem wyniosły 105 558 612,24 zł, 
natomiast wydatki osiągnęły poziom 99 633 747,78 zł, co daje nadwyżkę budżetu na poziomie 
5 924 864,46 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 8 676 666,03 zł15.  

Porównanie dochodów i wydatków budżetu w latach 2018-2021 przestawia poniższy wykres. 

Rysunek 2. Dochody i wydatki budżetu Miasta Hrubieszowa w latach 2018-2021. 

 

Źródło: opracowanie własne 

 
14 Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Hrubieszów, zakładka Prawo lokalne/ Uchwały Rady Miejskiej; 

[https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=51] 
15 Zarządzenie Nr 769/2022 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania 
z wykonania budżetu Miasta Hrubieszów za 2021 rok i informacji o stanie mienia 
[https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/z-769-2022.pdf] 
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2.2. Dochody Miasta w 2021 roku 

Dochody jednostki samorządu terytorialnego dzielone są na dochody bieżące oraz majątkowe. Do 
dochodów majątkowych zalicza się m.in. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze 
sprzedaży majątku czy dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności. Dochody bieżące to wszystkie pozostałe, niebędące majątkowymi.  

Najważniejszym źródłem dochodów Miasta Hrubieszowa są dochody z dotacji celowych z budżetu 
państwa, subwencji ogólnej, a także dochody własne, uzyskane m.in. z udziału w podatkach 
stanowiących dochód budżetu państwa (PIT, CIT), podatków i opłat lokalnych oraz majątku. 

Pozostałą część dochodów stanowiły wpływy uzyskane z dotacji i środków na finansowanie wydatków 
związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych oraz pozostałych dotacji.  

W 2021 roku w związku z realizacją zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych do budżetu 
miasta wpłynęło 20 086 792,83 zł, z czego: 

• 17 711 882,61 zł stanowiły wpływy z tytułu realizacji projektów infrastrukturalnych,  

• 2 374 910,22 zł stanowiły wpływy z tytułu realizacji zadań bieżących. 

Struktura dochodów majątkowych Gminy Miejskiej Hrubieszów za 2021 rok ukazuje ich wzrost 
w porównaniu z latami poprzednimi, co związane jest przede z wyższymi wpływami z tytułu dotacji 
i środków pozyskanych na inwestycje, w tym z tytułu dotacji ze środków europejskich i norweskich.  

Dochody zrealizowane w ramach budżetu Miasta Hrubieszowa w latach 2018−2021 przedstawia 
poniższa tabela. 

Tabela 9. Dochody m. Hrubieszowa w latach 2018−2021. 

Wyszczególnienie  2018  2019  2020  2021 
Dochody ogółem (w zł) 67 993 134,87 79 039 972,38 89 203 617,83 105 558 612,24 

- w tym dochody bieżące (w zł) 63 052 436,02 69 532 204,49 74 597 743,94 84 118 190,74 

- w tym dochody majątkowe (w zł) 4 940 698,85 9 507 768,39 14 605 841,90 21 440 421,50 
Źródło: dane Urzędu Miasta Hrubieszów – Wydział Finansowo-Podatkowy. 

 

Dynamika wpływów per capita (na osobę) do budżetu w latach 2018–2021 wynosiła aż 64 %. Wzrost 
wynikał przede wszystkim ze wzrostu wpływów z tytułu subwencji, PIT oraz podatku od nieruchomości, 
a także z pozyskanych dotacji i środków na zadania bieżące i inwestycyjne w latach 2018–2021. 

Dochody Miasta (ogółem) na 1 mieszkańca w latach 2018−2021 przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 10. Dochody m. Hrubieszowa na 1 mieszkańca w latach 2018−2021. 

Wyszczególnienie  2018  2019  2020  2021 
Dochody ogółem per capita (w zł) 3 833,84 4 509,35 5 176,63 6 289,99 

Źródło: dane Urzędu Miasta Hrubieszów – Wydział Finansowo-Podatkowy. 
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Strukturę najważniejszych dochodów Miasta w latach 2018–2021 przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 11. Struktura dochodów m. Hrubieszowa w latach 2018–2021. 

Wyszczególnienie  2018  2019  2020  2021 
Podatki 11 022 433,56 11 307 887,98 11 078 896,89 12 099 924,60 

Dochody z majątku 537 609,89 398 648,25 598 364,05 728 538,89 

PIT (udziały we wpływach 
z podatku dochodowego od 
osób fizycznych) 

12 723 961,00 13 384 015,00 13 061 462,00 14 725 669,00 

CIT (udziały we wpływach 
z podatku dochodowego od 
osób prawnych) 

336 656,75 372 971,84 340 436,60 522 398,21 

Subwencja 14 855 541,00 16 568 729,00 17 648 369,00 21 099 542,00 

Dotacja z budżetu państwa 19 762 920,64 23 042 994,15 31 859 644,61 29 391 161,42 

Dotacje UE 2 960 819,70 4 012 723,80 3 515 684,19 7 896 031,77 

Pozostałe dotacje i środki 1 082 724,80 4 790 335,00 5 170 106,47 12 650 248,14 

Pozostałe dochody 4 710 467,53 5 161 667,36 5 930 654,02 6 445 098,21 

Razem 67 993 134,87 79 039 972,38 89 203 617,83 105 558 612,24 
Źródło: dane Urzędu Miasta Hrubieszów – Wydział Finansowo-Podatkowy. 

2.3. Wydatki Miasta w 2021 roku 

W 2021 r. Gmina Miejska Hrubieszów poniosła wydatki na realizację zadań własnych, zleconych 
i powierzonych w łącznej wysokości 99 663 747,78 zł, z czego: 

• 78 369 516,82 przeznaczono na wydatki bieżące,  

• 21 264 230,96 zł przeznaczono na wydatki majątkowe.  

W stosunku do roku 2020 wydatki wzrosły o 1,58%, natomiast w stosunku do roku 2019 – o 33,90%.  

Wydatki zrealizowane w ramach budżetu Miasta w latach 2018−2021 przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 12. Wydatki m. Hrubieszowa w latach 2018−2021. 

Wyszczególnienie  2018  2019  2020  2021 
Wydatki ogółem (w zł)  70 050 932,42 74 410 727,82 98 088 701,11 99 633 747,78 

- w tym wydatki bieżące (w zł) 59 291 824,07 67 648 655,43 75 471 004,25 78 369 516,82 

- w tym wydatki majątkowe (w zł) 10 759 108,35  6 762 062,39 22 617 696,86 21 264 230,96  
Źródło: dane Urzędu Miasta Hrubieszów – Wydział Finansowo-Podatkowy. 

Wydatki Miasta Hrubieszowa na 1 mieszkańca (per capita) w latach 2018−2021 przedstawia poniższa 
tabela. 

Tabela 13. Wydatki m. Hrubieszowa na 1 mieszkańca w latach 2018−2021. 

Wyszczególnienie  2018  2019  2020  2021 
Wydatki ogółem per capita (w zł)  3 949,87   4 245,25   5 692,24   5 936,94  

Źródło: dane Urzędu Miasta Hrubieszów – Wydział Finansowo-Podatkowy. 
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Strukturę wydatków Miasta Hrubieszowa w latach 2018–2021 przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 14. Struktura wydatków m. Hrubieszów w latach 2018–2021. 

Wyszczególnienie  2018  2019  2020  2021 
Transport i łączność 3 403 560,52 4 167 650,26 12 918 057,11 4 519 584,84 

Gospodarka mieszkaniowa 1 913 025,02 2 534 307,52 5 915 656,57 5 820 592,18 

Informatyka 64 202,66 1 676 029,29 959 781,62 0,00 

Administracja publiczna 4 912 266,01 5 508 686,57 6 347 500,83 6 495 611,25 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

131 669,75 26 825,90 141 998,18 48 412,41 

Obsługa długu publicznego 354 494,56 430 267,00 501 733,18 586 708,68 

Oświata i wychowanie, edukacyjna 
opieka wychowawcza 

21 153 138,71 23 245 867,14 24 986 770,47 27 735 363,14 

Ochrona zdrowia 325 410,24 362 325,90 512 464,39 584 783,86 

Pomoc społeczna, polityka społeczna i 
rodzinna 

20 630 817,63 24 050 118,66 28 109 061,24 27 860 567,19 

Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

11 821 284,88 7 387 237,88 5 939 005,12 9 885 890,37 

Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

1 868 536,58 2 113 783,91 2 225 648,31 2 224 348,81 

Kultura fizyczna 2 825 364,09 2 349 998,05 8 753 197,72 13 601 697,11 

Pozostałe 647 161,77 557 629,74 777 826,37 270 187,94 

Razem 70 050 932,42 74 410 727,82 98 088 701,11 99 633 747,78 
Źródło: dane Urzędu Miasta Hrubieszów – Wydział Finansowo-Podatkowy. 

W zakresie wydatków bieżących najwięcej, bo aż 27 860 567,19 zł przeznaczono na zadania z zakresu 
polityki społecznej, przy czym nastąpił spadek w stosunku do roku 2020 o 0,88%.  Zadania w tym zakresie 
realizowały jednostki pomocy społecznej – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie 
i Środowiskowy Dom Samopomocy w Hrubieszowie. Więcej informacji o działalności tych jednostek 
znajduje się w Sprawozdaniach z ich działalności za 2021 rok - MOPS6 i ŚDS 7 oraz w rozdziale 4 pkt 4.3. 

Znacznie wzrosły natomiast nakłady na oświatę (wzrost o 9,79%), która kosztowała budżet 
27 735 363,14 zł. W celu pokrycia wydatków bieżących związanych z finansowaniem oświaty Gmina 
Miejska Hrubieszów otrzymuje z budżetu państwa subwencję oświatową i dotację przedszkolną. Z roku 
na rok zwiększa się wielkość środków przeznaczanych na finansowanie oświaty zarówno z budżetu 
państwa, jak i z budżetu Miasta. W 2021 r. przeznaczono na ten cel ze środków własnych gminy ponad 
13 mln 185 tys. zł, czyli ponad 2,2 mln zł więcej niż w roku ubiegłym.  

Stopień pokrycia wydatków bieżących związanych z finansowaniem oświaty przez subwencję oświatową 
i dotację przedszkolną w m. Hrubieszów w latach 2018−2021 przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 15. Pokrycie wydatków bieżących związanych z finansowaniem oświaty w latach 2018−2021. 

Wyszczególnienie  2018  2019  2020  2021 
Środki z subwencji i dotacji 
z budżetu państwa (w zł) 

12 477 276,13 13 329 205,97 13 782 801,85 14 129 890,24 

Inne środki zewnętrzne (w zł) 0 0 223 447,03 420 431,19 

Środki własne Miasta (w zł) 8 675 862,58 9 916 661,17 10 980 521,59 13 185 041,71 

Razem wydatki 21 153 138,71 23 245 867,14 24 986 770,47 27 735 363,14 
Źródło: dane Urzędu Miasta Hrubieszów – Wydział Finansowo-Podatkowy. 
 

Więcej informacji o realizacji zadań oświatowych w 2021 roku znajduje się w rozdziale 4 punkt 4.4 oraz 
w odrębnym dokumencie – Sprawozdaniu z realizacji zadań oświatowych w roku szk. 2020/202112. 

Na realizację zadań inwestycyjnych wydano w 2021 r. kwotę w wysokości 21 264 230,96 zł. Najwięcej 
inwestycji dotyczyło transportu (1 795 434,96 zł), gospodarki mieszkaniowej (4 758 185,46 zł), kultury 
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fizycznej (11 911 412,41 zł) oraz gospodarki komunalnej (2 665 536,90 zł). Więcej informacji 
o inwestycjach realizowanych w 2021 roku znajduje się w rozdziale 5. 

2.4. Środki zewnętrzne na finansowanie miejskich inwestycji 

W 2021 roku z tytułu podpisanych umów pozyskano ponad 30 mln zł dofinansowania ze środków 
zewnętrznych do miejskich inwestycji. 

Poniżej zaprezentowano zestawienia (ogólne i szczegółowe) prezentujące kwoty pozyskane w latach 
2018-2021 z tytułu podpisanych umów na dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych. 

Tabela 16. Pozyskane środki zewnętrzne na podstawie podpisanych umów w latach 2018−2021 (ogółem). 

Rok podpisania umowy 
o dofinansowanie 

2018  2019  2020  2021 

Kwota pozyskanego 
dofinansowania zewn. 

6 168 246,43 zł 23 683 782,87 zł 2 500 000,00 zł 30 027 713,86 zł 

Liczba projektów 6 6 1 7 
Źródło: dane Urzędu Miasta Hrubieszów – Wydział Inwestycji i Rozwoju. 

Tabela 17. Pozyskane środki zewnętrzne na podstawie podpisanych umów przez w latach 2018−2021 (szczegółowe). 

Lp. Projekt Wartość całkowita 
zadania (w zł) 

Kwota 
dofinansowania 

(w zł) 

Wkład własny  
(w zł) 

Rok 2018 

1 Budowa dziewięciu miejsc rekreacji 
na terenie Miasta Hrubieszowa 

1 512 496,73 575 310,18 937 186,55 

2 Budowa małej infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej na Osiedlu 
Jagiellońskim w ramach programu 
Otwarte Strefy Aktywności” 

202 407,09 50 000,00 152 407,09 

3 Budowa instalacji wykorzystujących 
odnawialne źródła energii w Mieście 
Hrubieszów 

5 574 901, 43 3 210 595,12 2 364 306,31 

4 Wspieranie efektywności sektora 
mieszkań komunalnych 

232 900,13 165 365,13 67 535,00 

5 „Cyfrowy Urząd w Twoim domu - 
Elektroniczna administracja blisko 
Mieszkańców Miasta Hrubieszów 

2 583 569,76 2 116 976,00 466 593,76 

6 Modernizacja drogi łącznik ul. Nowa – 
Gródecka 

127 755,00 50 000,00 77 755,00 

Rok 2019 

1 Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa 
szansą na ożywienie społeczno-
gospodarcze w obszarze rewitalizacji 

17 313 135,49 10 391 591,71 6 921 543,78 

2 Budowa krytej pływalni przy Szkole 
Podstawowej nr 2 w Hrubieszowie 

26 687 246,64 7 000 000,00 19 687 246,64 

3 Przebudowa drogi gminnej (boczna ul. 
Gródeckiej) z kanałem deszczowym i 
oświetleniem 

2 297 479,55 1 203 917,00 1 093 562,55 

4 II etap budowy dróg gminnych na 
Osiedlu Basaja w Hrubieszowie – ul. 

5 940 817,61 3 514 729,00 2 426 088,61 
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Lp. Projekt Wartość całkowita 
zadania (w zł) 

Kwota 
dofinansowania 

(w zł) 

Wkład własny  
(w zł) 

Storczykowa, Konwaliowa, 
Tulipanowa 

5 Remont mogił żołnierzy – legionistów 
poległych w 1818-1920 roku, 
pochowanych na cmentarzu 
grzebalnym w Hrubieszowie 

83 143,70 52 000,00 31 143,70 

6 Poprawa efektywności energetycznej 
budynków użyteczności publicznej 
Starostwa Powiatowego i Gminy 
Miejskiej Hrubieszów 

2 648 558,03 1 521 545,16 688 248,71  
*pozostała kwota 

wniesiona przez 
Starostwo Powiatowe 

Rok 2020 

1 Budowa krytej pływalni przy Szkole 
Podstawowej nr 2 w Hrubieszowie 

26 687 246,64 2 500 000,00 dofinansowanie do 
realizowanego już 

zadania z 2019 r. 

Rok 2021 

1 Budowa miejsca rekreacji przy ul. 
Ciesielczuka w Hrubieszowie 

102 983,90 58 006,00 44 977,90 

2 Modernizacja (przebudowa) drogi 
dojazdowej do gruntów rolnych 
w obrębie nr 268 - Sławęcin w 
Hrubieszowie 

126 039,23 73 000,00 53 039,23 

3 Budowa sali gimnastycznej wraz z 
nadbudową części istniejącej i 
przebudową zaplecza sanitarno-
szatniowego przy Szkole Podstawowej 
nr 1 w Hrubieszowie 

4 830 000,00 1 938 300,00 2 891 700,00 

4 Rozwój Lokalny Hrubieszowa - od 
partycypacji do realizacji 

16 266 504,76 15 328 498,86 938 005,90 

5 Środki z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych- Fundusz 
Przeciwdziałania COVID-19  
(na finansowanie zadań inwestycyjnych) 

dofinansowanie do 
realizowanych już 

zadań inwestycyjnych 

5 129 909,00 dofinansowanie do 
realizowanych już 

zadań inwestycyjnych  

6 Modernizacja oświetlenia ulicznego 
na terenie Miasta Hrubieszowa  

2 508 339,00 2 500 000,00 8 339,00 

7 Budowa krytej pływalni przy Szkole 
Podstawowej nr 2 w Hrubieszowie  

26 687 246,64 5 000 000,00 dofinansowanie do 
realizowanego już 

zadania z 2019 r. 

Źródło: dane Urzędu Miasta Hrubieszów – Wydział Inwestycji i Rozwoju. 
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Do największych środków zewnętrznych przyznanych Miastu w 2021 roku należy zaliczyć środki 
pochodzące z następujących źródeł: 

 

 
 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie 
7 500 000 zł na realizację następujących inwestycji:  
- „Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 
w Hrubieszowie” – 5 000 000,00 zł 
 - „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Hrubieszowie” 
– 2 500 000,00 zł; 
 

 

 
„Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji 
Strategicznych” w kwocie 15 660 000 zł (promesa) na: 
- rozbudowę Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji,  
- montaż miejskiego monitoringu; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów 

 
Program Rozwój Lokalny, finansowany z Funduszy 
Norweskich i EOG w kwocie 15 328 498,86 zł na realizację 
Projektu pn. „Rozwój Lokalny Hrubieszowa – od 
partycypacji do realizacji”. 

2.5. Zadłużenie Miasta i koszty obsługi 

Zobowiązania finansowe zaciągane przez miasto w postaci kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji są 
przeznaczone na realizację inwestycji, natomiast wydatki bieżące, zgodnie z wymogami ustawy 
o finansach publicznych są finansowane z dochodów bieżących budżetu. Środki pozyskane z zaciąganych 
zobowiązań są przeznaczane m.in. na zapewnienie wkładu własnego do projektów współfinansowanych 
ze środków UE, a także na prefinansowanie wydatków związanych z tymi projektami.  

W 2021 roku miasto nie zaciągnęło nowych zobowiązań finansowych.  

Zadłużenie ogółem Miasta Hrubieszowa oraz koszt jego obsługi w latach 2018−2021 przedstawia 
poniższa tabela. 

Tabela 18. Zadłużenie m. Hrubieszów w latach 2018−2021. 

Rok  2018  2019  2020  2021 
Zadłużenie miasta ogółem (w zł)  16 300 000,00 16 996 000,00 34 996 000,00 33 996 000,00 

Koszty obsługi zadłużenia (w zł) 354 494,56 430 267,00 501 733,18 586 708,68 
Źródło: dane Urzędu Miasta Hrubieszów – Wydział Finansowo-Podatkowy. 

Rysunek 3. Grafiki ilustrujące pozyskane środki. 
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3. Realizacja budżetu obywatelskiego i funduszu sołeckiego w roku 2021 

3.1.  Budżet Obywatelski Miasta Hrubieszowa 

Od 2017 roku w Hrubieszowie funkcjonuje budżet obywatelski, w którym mieszkańcy decydują o tym, 
na co przeznaczyć część budżetu miasta. Mieszkańcy Hrubieszowa, co roku wymyślają i zgłaszają 
projekty, a następnie wybierają w głosowaniu te, które zostaną zrealizowane. W ten sposób wspólnie 
decydują o tym, co powstanie w najbliższej okolicy, w osiedlach i w całym mieście.  

Kwota corocznie przeznaczana na realizację projektów społecznych zgłoszonych przez mieszkańców to 
100 tys. zł. Do końca 2021 roku zrealizowano 3 edycje Budżetu – w roku 2017, 2018 i 2020, a także 
wybrano projekty do IV edycji, która jest realizowana w 2022 roku.  

Tabela 19. Osoby głosujące w ramach budżetu obywatelskiego w Mieście Hrubieszów w latach 2017-2021. 

Rok głosowana w ramach Budżetu 
Obywatelskiego 

2017 2018 2019 2020 2021 

Rok realizacji zadań (edycja) 2017 (I) 2018 (II) 2020 (III) - 2022 (IV) 

Liczba osób biorących udział w ustalaniu budżetu 
obywatelskiego 

2446 3798 3713 - 1660 

Udział liczby osób głosujących do ogólnej liczby 
mieszkańców 

13,83% 21,62% 21,47% - 10,02% 

Źródło: dane Urzędu Miasta Hrubieszów – Wydział Komunikacji Społecznej, Turystyki i Promocji. 

Tabela 20. Statystyka dot. realizacji zadań Budżetu Obywatelskiego m. Hrubieszowa w latach 2017-2021. 

Rok realizacji zadań budżetu obywatelskiego 
(edycja) 

2017  
(I) 

2018  
(II) 

2019* 2020  
(III) 

2021* 

Rok głosowania na projekty 2017 2018 - 2019 - 

Kwota Budżetu Obywatelskiego planowana (w zł) 100 000 100 000 - 100 000 - 

Kwota Budżetu Obywatelskiego wydatkowana (w zł) 100 000 100 000 - 75 000  

Liczba zgłoszonych projektów  13 13 - 12 - 

Liczba projektów zaakceptowanych po ocenie 
formalnej  

10 9 - 11 - 

Liczba projektów odrzuconych na etapie oceny 
formalno-merytorycznej 

3 4 - 1 - 

Liczba głosujących  2446 3798 - 3713 - 

Liczba głosów ważnych 2442 3395 - 3024 - 

Liczba głosów nieważnych 4 403 - 689 - 

Liczba zwycięskich projektów (do realizacji) 3 5 - 4 - 
Źródło: dane Urzędu Miasta Hrubieszów – Wydział Komunikacji Społecznej, Turystyki i Promocji. 

*w roku budżetowym nie realizowano projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego. 

Realizacja budżetu obywatelskiego daje możliwość lepszego gospodarowanie budżetem Miasta 
Hrubieszów, gdyż inwestycje są ukierunkowane na realizację potrzeb zgłoszonych przez społeczności 
lokalne. Cały proces przeprowadzenia budżetu jest otwarty, co zapewnia transparentność 
podejmowanych decyzji i wydatkowania środków publicznych. 
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Tabela 21. Zadania realizowane w ramach budżetu Obywatelskiego m. Hrubieszowa w latach 2017-2021. 

Rok 
realizacji 

zadań 

Zadania wybrane do realizacji  Kwota 
zadania 

wybranego  

Kwota 
wydatkowana 

2017 Zakup kostiumów ludowych w celu doposażenia Zespołu Pieśni 
i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej w roku jubileuszu 30-lecia 
Zespołu 

30 000 zł 30 000 zł 

„Akademia Młodych Orłów” 50 000 zł 50 000 zł 

„Z książką bliżej ludzi” - zakup książek z serii DUŻE LITERY, 
audiobooków oraz cykl spotkań autorskich 

20 000 zł 20 000 zł 

 Razem 100 000 zł 100 000 zł 

2018 Doposażenie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 2 25 000 zł 25 000 zł 

Wszechstronna aktywizacja seniorów z terenu Miasta 
Hrubieszowa 

25 000 zł 25 000 zł 

Boisko do mini- koszykówki 10 000 zł 10 000 zł 

Hrubieszów podbija Węgry i Hiszpanię 25 000 zł 25 000 zł 

„Akademia Młodych Orłów II” 15 000 zł 15 000 zł 

 Razem 100 000 zł 100 000 zł 

2020 Centrum Multimedialne dla społeczności miasta 25 000 zł 25 000 zł 

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

25 000 zł 25 000 zł 

Laboratorium językowe dla wszystkich 25 000 zł 25 000 zł 

Zielona mobilna wyspa na Deptaku w Hrubieszowie 16 500 zł 0 zł 

 Razem 91 500 zł 75 000 zł 

2021 nie realizowano projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego 0 0 

 Razem 0 0 
Źródło: dane Urzędu Miasta Hrubieszów – Wydział Komunikacji Społecznej, Turystyki i Promocji. 

W 2021 roku realizowana była procedura wyboru zadań w ramach IV edycji budżetu partycypacyjnego 
(na 2022 rok). Ogólny budżet przeznaczony na 2022 rok w ramach Budżetu Obywatelskiego wyniósł 
100 tys. zł.  

Każdy projekt musiał być złożony na formularzu, którego wzór określa uchwała16. Projekty zgłaszane były 
w wersji papierowej. Burmistrz przekazał projekty do Zespołu zadaniowego ds. Budżetu Obywatelskiego 
w skład, którego weszli wskazani przez niego pracownicy właściwych merytorycznie komórek 
organizacyjnych Urzędu Miasta Hrubieszów i/lub jednostek organizacyjnych Miasta, celem 
przeprowadzenia oceny projektów. Projekty oceniane były pod względem ich zgodności z prawem, 
wykonalności technicznej oraz spełniania przez nie wymogów formalnych.  

Wyniki oceny projektów podawane zostały do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu 
Miasta Hrubieszów.  

Tabela 22. Lista projektów, które otrzymały ocenę pozytywną spełniając warunki Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej 
Hrubieszów na rok 2022. 

Lp. Tytuł projektu Proponowana 
lokalizacja 

Koszt 
projektu 

Skrócony opis projektu 

1. W zdrowym ciele sprawny 
umysł – stworzenie miejsca 
do aktywności fizyczno – 

teren przy 
Szkole 

25 000 zł Montaż 3 wieloosobowych trampolin 
ziemnych oraz przytwierdzenie do 
podłoża ziemnego 2 podwójnych 

 
16 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; [https://miasto.hrubieszow.pl/sites/default/files/u-
154-20201.pdf] 
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Lp. Tytuł projektu Proponowana 
lokalizacja 

Koszt 
projektu 

Skrócony opis projektu 

umysłowej przy Szkole 
Podstawowej nr 2 

Podstawowej nr 
2 

stołów parkowych z siedziskami do 
gier planszowych jako doposażenie 
miejsca rozrywki intelektualnej 
i rekreacji sportowej przy Szkole 
Podstawowej nr 2 w Hrubieszowie. 
Trampolina w kształcie kwadratów, 
połączonych ze sobą w układzie jedna 
styczna do drugiej utworzy 
wielostanowiskowe urządzenie do 
zabawy. Stoły do gier mogą mieć 
dowolną konfigurację plansz: do gry 
w szachy, chińczyka lub gry w karty. 

2. TwojaOtwaRtaBiblioTeka na 
100 lat 

Miejska 
Biblioteka 
Publiczna 

25 000 zł Projekt zaprasza mieszkańców 
Hrubieszowa do świętowania 100-
lecia Biblioteki poprzez 
współtworzenie niestandardowej 
oferty dla odbiorców. Wzbogacenie 
zbiorów Biblioteki w książki z dużym 
drukiem, audiobooki oraz gry 
planszowe dla rodzin i pasjonatów 
oraz 4 spotkania ze znanymi 
z mediów, świata kultury i literatury 
ludźmi.  

3. Elementy Street Workout 
Parku i sprawnościowy stożek 
na zielonej przestrzeni wokół 
boisk Orlika przy Szkole 
Podstawowej nr 3  

teren przy 
Szkole 
Podstawowej nr 
3 

25 000 zł Zagospodarowanie zielonej 
przestrzeni wokół boisk ORLIKA przy 
Szkole Podstawowej nr 3 poprzez 
montaż elementów Street Workout 
Parku oraz zestawu sprawnościowego 
stożek 

4. Budowa placu Street Workout 
przy SP Nr 1 w Hrubieszowie 
teren przy Szkole 
Podstawowej nr 1 

teren przy 
Szkole 
Podstawowej nr 
1 

25 000 zł Projekt zakłada budowę placu do 
Steet Workout na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie. 
Plac to kompaktowe urządzenia 
sprawnościowe łączące w sobie 
klasyczne drabinki i drążki 
z urządzeniami siłowni plenerowej 

5. Platany na Deptaku 
Hrubieszowa  

Deptak miejski 
przy ul. Rynek 

25 000 zł Projekt zakłada zasadzenie 12 szt. 
platanów klonolistnych na deptaku 
miejskim w rzędzie wzdłuż ul. Rynek 
w miejsce istniejących drzew 
w donicach. 

6. Budowa chodnika na działce 
1159 (łącznik między ul. 
Podzamcze a ul. Zamojską) 

łącznik między 
ul. Podzamcze 
a ul. Zamojską 

8 200 zł Budowa chodnika łączącego ul. 
Podzamcze z ul. Zamojską w celu 
ułatwienia komunikacji pieszej oraz 
poprawy estetyki obecnie 
zaniedbanego przejścia 

  Razem 133 200 zł  
Źródło: dane Urzędu Miasta Hrubieszów – Wydział Komunikacji Społecznej, Turystyki i Promocji. 

Wyboru projektów dokonali w głosowaniu osobiście mieszkańcy miasta. Głosowanie odbywało się 
w punktach do głosowania i poprzez stronę internetową. Wyniki głosowania ustalano poprzez 
zsumowanie głosów oddanych na poszczególne projekty. 
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W głosowaniu nad dopuszczonymi projektami wzięło udział 1 660 osób. Oddano 1 574 głosów ważnych. 
86 głosów było nieważnych. Mieszkańcy miasta wybrali cztery z sześciu projektów zgłoszonych do 
przyszłorocznego Budżetu Obywatelskiego Hrubieszowa, które realizowane będą w 2022 r. za pieniądze 
z tego budżetu.  Wyniki głosowania na projekty budżetu obywatelskiego na rok 2022 przedstawia 
poniższa tabela. 

Tabela 23. Wyniki głosowania na projekty budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Hrubieszów na rok 2022. 

Lp. Tytuł projektu Koszt 
projektu 

Liczba 
oddanych 

głosów 

1. TwojaOtwaRtaBiblioTeka na 100 lat 25 000 zł 434 

2. Budowa placu Street Workout przy SP Nr 1 w Hrubieszowie teren przy 
Szkole Podstawowej nr 1 

25 000 zł 347 

3. Elementy Street Workout Parku i sprawnościowy stożek na zielonej 
przestrzeni wokół boisk Orlika przy Szkole Podstawowej nr 3 teren przy 
Szkole Podstawowej nr 3 

25 000 zł 326 

4. Budowa chodnika na działce 1159 (łącznik między ul. Podzamcze a ul. 
Zamojską) 

8 200 zł 285 

  83 200 zł  
Źródło: dane Urzędu Miasta Hrubieszów – Wydział Komunikacji Społecznej, Turystyki i Promocji. 

3.2. Fundusz sołecki 

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. Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w latach 2018-2020 przedstawia poniższa 
tabela. 

Tabela 24. Fundusz sołecki w latach 2018-2020. 

Rok 
realizacji 

zadań 

Zadania wybrane do realizacji  Kwota 
zadania 

wybranego  

Kwota 
wydatkowana 

2018 Organizacja spływu kajakowego 1 000 zł 1 000 zł 

Remont dachu altany na boisku Sławęcin 1 500 zł 1 500 zł 

Zakup namiotu z wyposażeniem (stół, ławki, parasol grzewczy, 
oświetlanie) 

10 800 zł 10 800 zł 

Remont ulicy Sikorskiego 14 700 zł 14 700 zł 

Organizacja warsztatów kulinarnych 1 500 zł 1 500 zł 

Wykonanie zabezpieczeń monitoringu, zakup kamery 2 500 zł 2 500 zł 

 Razem 32 000 zł 32 000 zł 

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

Aktywizacja osób starszych i integracja międzypokoleniowa 3 600 zł 3 600 zł 

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym – remont ulicy 
Słonecznej 

25 500 zł 25 500 zł 

 Razem 34 100 zł 34 100 zł 

2020 Remont i doposażenie boiska osiedlowego oraz placu zabaw 25 700 zł 25 698,40 zł 

Aktywizacja osób starszych i integracja międzypokoleniowa 3 600 zł 3 600 zł 

Zakup siłowni zewnętrznej 5 600 zł 5 599,99 zł 

Remont zjeżdżalni 600 zł 599,99 zł 

 Razem 35 500 zł 35 498,38 zł 
Źródło: dane Urzędu Miasta Hrubieszów – Samodzielne stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej i jednostek pomocniczych. 
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W ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Sławęcin w roku 2021 wydatkowano kwotę 39 571,75 zł 
z zaplanowanych 39 660 zł, tj. prawie 100 % planu.  

Szczegółowe wydatki zrealizowano zgodnie z poniższą tabelą. 

Tabela 25. Zestawienie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku. 

Lp. Nazwa 
przedsięwzięcia 

Krótki opis przedsięwzięcia Plan  

(w zł) 

Wydatki  

(w zł)  

1. Piknik integracyjny 
i ognisko dla dzieci 

Integracja mieszkańców sołectwa w różnym wieku 
umacniająca więzi społeczne na poziomie 
najmniejszej wspólnoty samorządowej.  

6 000 5 999,99 

2. Organizacja spływu 
kajakowego 
połączonego 
z oczyszczaniem 
rzeki Huczwy 

Spływ kajakowy połączony był ze sprzątaniem rzeki 
Huczwy. Należy do cyklicznych przedsięwzięć 
realizowanych w ramach funduszu sołeckiego. Jego 
ideą jest połączenie edukacji proekologicznej z jej 
praktycznym zastosowaniem polegającym na 
oczyszczaniu Huczwy oraz zachęcaniu do korzystania 
z jej naturalnych walorów a celem uczynienie Huczwy 
miejscem czystym i atrakcyjnym do spędzania 
wolnego czasu. 

2 500 2 500 

3. Kurs nowoczesnego 
gotowania 

Kurs organizowany jest corocznie i cieszy się rosnącym 
zainteresowaniem.  Jego celem jest podnoszenie 
jakości życia mieszkańców sołectwa poprzez wzrost 
świadomości związanej ze zdrowym żywieniem oraz 
nabyciem związanej z tym wiedzy i umiejętności. 

1 660 1 660 

4. Remont ulicy 
Brzozowej oraz 
wjazdu na boisko 
osiedlowe 

Remonty wynikały z wysoce niezadowalającego stanu 
nawierzchni. Celem realizacji przedsięwzięcia była 
poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz 
podniesienie jakości życia mieszkańców.  

29 500  29 411,76 

  Razem 39 660 39 571,75 
Źródło: dane Urzędu Miasta Hrubieszów – Samodzielne stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej i jednostek pomocniczych. 

 

Rysunek 4. Remont ulicy Brzozowej oraz wjazdu na boisko – sołectwo Sławęcin. 

 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów. 
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4. Strategie, programy i plany w roku 2021  

4.1. Dokumenty strategiczne Miasta Hrubieszowa 

4.1.1. Podstawowe dokumenty strategiczne  

Zestawienie dokumentów strategicznych Miasta Hrubieszów w 2021 roku wraz z informacją 
o aktualności i rekomendacjach zawiera poniższa tabela. 

Tabela 26. Wykaz podstawowych dokumentów strategicznych Miasta Hrubieszów według stanu na 31 grudnia 2021 r. 

Lp. Dokument strategiczny/ program/ plan Rekomendacje/ 
wnioski 

1. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
Miasta Hrubieszów 

 

 Podstawa prawna: Dokument przyjęty Uchwałą LIV/352/2014 Rady Miejskiej 
w Hrubieszowie z dnia 23 maja 2014 roku, zmieniony Uchwałą Nr 
XLVI/353/2017 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 29 listopada 2017 r. 
w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszów. 

Dokument aktualny 

2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Mieście Hrubieszowie  

 Podstawa prawna: Uchwała Nr XXX(363)2001 Rady Miejskiej w Hrubieszowie 
z dnia 24 sierpnia 2001 roku, Uchwała nr LI/497/06 Rady Miejskiej w 
Hrubieszowie z dnia 25 września 2006 roku, Uchwała nr VIII/73/07 Rady 
Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 29 maja 2007, Uchwała nr XXIV/239/08 Rady 
Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 20 sierpnia 2008, Uchwała nr XXX/306/09 Rady 
Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 3 lutego 2009 r., Uchwała nr LI/467/2010 Rady 
Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 29 kwietnia 2010, Uchwała nr LI/469/2010 
Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 29 kwietnia 2010, Uchwała nr 
LI/472/2010 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 29 kwietnia 2010, Uchwała 
nr XI/80/2011 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 26 lipca 2011, Uchwała nr 
XIV/98/2011 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 września 2011 roku, 
Uchwała nr XIX/142/2012 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 29 lutego 2012 
roku, Uchwała nr XXIII/166/2012 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 maja 
2012 roku, Uchwała Nr XXV/180/2012 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 28 
czerwca 2012 roku, Uchwała Nr LV/365/2014 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z 
dnia 30 czerwca 2014 roku, Uchwała Nr IX/62/2015 Rady Miejskiej w 
Hrubieszowie z dnia 28 maja 2015 roku, Uchwała Nr XXXIX/273/2017 Rady 
Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 marca 2017 roku, Uchwała Nr 
XLIV/343/2017 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 października 2017 
roku, Uchwała Nr LIV/408/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 maja 
2018 roku, Uchwała Nr V/22/2019 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 26 
lutego 2019 r., Uchwała Nr VIII/74/2019 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 
30 maja 2019 r., Uchwała Nr XXXIV/268/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z 
dnia 29 kwietnia 2021 roku. 

Dokument aktualny 

3. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Hrubieszów  

 Podstawa prawna: Dokument 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 aktualny 

4. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta 
Hrubieszów na lata 2012-2032 

 

 Podstawa prawna: Dokument przyjęty Uchwałą Nr XIX/143/2012 z dnia 29 
lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia programu usuwania wyrobów 
zawierających azbest z terenu miasta Hrubieszów na lata 2012 – 2032. 
 

Program aktualny 
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Lp. Dokument strategiczny/ program/ plan Rekomendacje/ 
wnioski 

5. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Hrubieszów na lata 2017-2023  

 Podstawa prawna: Dokument przyjęty Uchwałą Nr XLV/345 Rady Miejskiej w 
Hrubieszowie z dnia 10 listopada 2017 w sprawie przyjęcia Lokalnego 
Programu Rewitalizacji Miasta Hrubieszowa na lata 2017-2023. 

Program aktualny 

6. Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Hrubieszów na lata 2019-2022  

 Podstawa prawna: Dokument przyjęty Uchwałą Nr X/91/2019 Rady Miejskiej w 
Hrubieszowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Hrubieszów na lata 2019 – 2022. 

Program aktualny 

7. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 
Miejskiej Hrubieszów na lata 2021 - 2026 

 

 Podstawa prawna: Dokument przyjęty Uchwałą Nr XL/319/2021 Rady Miejskiej 
w Hrubieszowie z dnia z dnia 30 września 2021 r. w sprawie przyjęcia 
„Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 
Miejskiej Hrubieszów na lata 2021 - 2026” 

Program aktualny 

8. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Hrubieszowa na lata 
2015-2020 

 

 Podstawa prawna: Dokument przyjęty Uchwałą Nr VIII/54/2015 Rady Miejskiej 
w Hrubieszowie z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Hrubieszowa na lata 2015-
2020. 
 

Dokument wymaga 
aktualizacji; 
rekomenduje się, 
aby założenia 
strategii były 
zgodne z 
założeniami 
Strategii rozwoju 
ponadlokalnego 
Hrubieszowskiego 
Obszaru 
Funkcjonalnego na 
lata 2021 – 2030. 

9. Program Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Hrubieszów na lata 2018-
2020 

 

 Podstawa prawna: Dokument przyjęty Uchwałą Nr LVI/418/2018 Rady 
Miejskiej W Hrubieszowie z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu 
Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Hrubieszów na lata 2018-2020. 

Dokument wymaga 
aktualizacji; 
rekomenduje się, 
aby założenia 
programu były 
zgodne z 
założeniami 
Strategii rozwoju 
ponadlokalnego 
Hrubieszowskiego 
Obszaru 
Funkcjonalnego na 
lata 2021 – 2030. 

10. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie realizowany w Gminie Miejskiej Hrubieszów na lata 2018-2020 

 

 Podstawa prawna: Dokument 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. 

Dokument wymaga 
aktualizacji; 
rekomenduje się, 
aby założenia 
programu były 
zgodne z 
założeniami 
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Lp. Dokument strategiczny/ program/ plan Rekomendacje/ 
wnioski 

Strategii rozwoju 
ponadlokalnego 
Hrubieszowskiego 
Obszaru 
Funkcjonalnego na 
lata 2021 – 2030. 

11. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Hrubieszów na lata 2015-
2020 

 

 Podstawa prawna: Dokument przyjęty Uchwałą Nr XII/84/2015 Rady Miejskiej 
w Hrubieszowie z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie przyjęcia i 
zatwierdzenia do wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 
Miejskiej Hrubieszów na lata 2015 - 2020, następnie uległ aktualizacji Uchwałą 
Nr XXV/189/2016 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 20 czerwca 2016 roku 
w sprawie przyjęcia do realizacji zaktualizowanego „Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Hrubieszów na lata 2015-2020”. 
 

Dokument wymaga 
aktualizacji z 
powodu 
uwzględnienia 
nowego okresu 
programowania, 
rekomenduje się, 
aby założenia 
zaktualizowanego 
planu były zgodne z 
założeniami 
Strategii rozwoju 
ponadlokalnego 
Hrubieszowskiego 
Obszaru 
Funkcjonalnego na 
lata 2021 – 2030. 

12. Program współpracy Miasta Hrubieszów z organizacjami pozarządowymi i 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2021 

 

 Podstawa prawna: Dokument przyjęty Uchwałą Nr XXVIII/226/2020 Rady 
Miejskiej w Hrubieszowie z 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 

Program 
przyjmowany 
corocznie. Brak 
rekomendacji. 

12. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie miasta Hrubieszowa w 2021 roku 

 

 Podstawa prawna: Dokument przyjęty Uchwałą Nr XXXIII/263/2021 Rady 
Miejskiej W Hrubieszowie z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia 
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie miasta Hrubieszowa w 2021 roku 

Program 
przyjmowany 
corocznie. Brak 
rekomendacji. 

13. Miejski programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych 
i przeciwdziałania narkomanii na rok 2021 

 

 Podstawa prawna: Dokument przyjęty Uchwałą 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.  

Program 
przyjmowany 
corocznie. Brak 
rekomendacji. 

14. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2021 - 2040  

 Podstawa prawna: Dokument przyjęty Uchwałą Nr XXIX/234/2020 Rady 
Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej na lata 2021 – 2040, który następnie ulegał dwanaście 
razy zmianom w 2021 roku. Ostatnia aktualizacja została przyjęta Uchwałą Nr 
XLIV/344/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 21 grudnia 2021 r. 

Dokument aktualny. 
Rekomenduje się 
aktualizacje zgodnie 
z potrzebami. 
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4.1.2. Strategia rozwoju ponadlokalnego Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego na 
lata 2021-2030 (w opracowaniu) 

W kwestii długofalowego planowania strategicznego warto wskazać, że w okresie sprawozdawczym 
Miasto przystąpiło do opracowania „Strategii rozwoju ponadlokalnego Hrubieszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego na lata 2021-2030”.  

W tym celu podjęta została Uchwała Nr XXXIX/300/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 
26 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu 
Strategii rozwoju ponadlokalnego Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 – 2030, 
w tym trybu konsultacji.  

Tworzenie Miejskich Obszarów Funkcjonalnych ma służyć integrowaniu działań przestrzennych, jak 
również ułatwić prowadzenie efektywnej polityki rozwoju w dłuższej perspektywie, w tym m.in. 
wydatkowania środków publicznych w okresie objętym Strategią. Zasięg terytorialny Hrubieszowskiego 
Obszaru Funkcjonalnego obejmuje Miasto Hrubieszów i Gminę Hrubieszów. 

Strategia rozwoju ponadlokalnego Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego będzie głównym 
i najważniejszym dokumentem przedmiotowego obszaru funkcjonalnego, który wyznaczy 
kluczowe długoterminowe cele i kierunki rozwoju. Przygotowywany projekt Strategii uwzględnia zmiany 
prawne, ale przede wszystkim zmieniającą się sytuację gospodarczą, społeczną i przestrzenną Miasta, 
jak i w jego otoczeniu. Nowe są problemy, potrzeby i oczekiwania mieszkańców oraz innych 
interesariuszy gminy. Zmiany zaszły również na poziomie dokumentów strategicznych szczebla 
krajowego i regionalnego, skąd potrzeba powiązania celów i zadań gminy z wyznaczonymi priorytetami 
zawartymi w dokumentach nadrzędnych. Pomoże to m.in. w realizacji szansy, jaką dla Miasta jest 
możliwość uzyskania wsparcia z funduszy zewnętrznych oraz skorzystania z nowych instrumentów 
polityki regionalnej, w szczególności w ramach nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 
2021- 2027. Strategia ta, w odróżnieniu od dotychczasowego dokumentu strategicznego, będzie wiązać 
planowanie społeczno-gospodarcze z przestrzennym.  

Przedsięwzięcie pn. „Opracowanie Strategii rozwoju ponadlokalnego Hrubieszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego na lata 2021-2030” realizowane jest w porozumieniu i przy partycypacji Gminy wiejskiej 
Hrubieszów. 

W ramach prac nad projektem Strategii, zgodnie z przyjętym harmonogramem w 2021 roku 
zrealizowano następujące działania: 

1) opracowanie wniosków z diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Miejskiego 
Obszaru Funkcjonalnego (MOF), przygotowanej na potrzeby Ponadlokalnej Strategii Rozwoju 
Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego miasta Hrubieszów i gminy wiejskiej Hrubieszów na 
lata 2021-2030 (w formie wniosków i ustaleń wynikających z przeprowadzonych uprzednio prac 
diagnostycznych); 

2) opracowanie założeń programowych Strategii Rozwoju, w tym: 
- celów strategicznych i operacyjnych Strategii w wymiarze społecznym, gospodarczym 
i przestrzennym; 
- kierunków działań podejmowanych dla osiągnięcia przyjętych celów strategicznych 
i operacyjnych 
- oczekiwanych rezultatów planowanych działań oraz wskaźniki ich osiągnięcia; 

3) wypracowanie założeń funkcjonalno-przestrzennych Strategii Rozwoju; 
4) wypracowanie założeń wdrożeniowych Strategii Rozwoju. 

Przyjęcie Strategii Rozwoju zaplanowano na III-IV kwartał 2022 roku. 
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4.1.3. Kompletna Propozycja Projektu pn. „Rozwój Lokalny - od partycypacji do realizacji”  

Dokumentem zawierającym kompleksowe działania dotyczące rozwoju Miasta Hrubieszowa 
(infrastrukturalne i miękkie) i plany z tym związane ujęte zostały w Kompletnej Propozycji Projektu 
pn. „Rozwój Lokalny - od partycypacji do realizacji” w ramach Programu "Rozwój lokalny”, 
finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 
Norweskiego Mechanizmu Finansowego. 

Kompletna Propozycja Projektu (KPP) składa się z opracowania: 

1)  Planu Rozwoju Lokalnego (PRL), w którym zawarte zostały planowane przedsięwzięcia 
inwestycyjne,  

2) Planu Rozwoju Instytucjonalnego (PRI), w którym zawarte zostały projekty społeczne, doradcze 
i wspierające rozwój naszej instytucji.  

KPP to dokument długofalowy, wyznaczający kierunki rozwoju Miasta nie tylko na czas realizacji 
projektu, ale również w dłuższym okresie, na tzw. „Nowej Ścieżce Rozwoju”. 

Nowa Ścieżka Rozwoju (NŚR) to nic innego jak koncepcja rozwoju Miasta, a więc wizja wraz 
z konkretnymi propozycjami projektów. W ramach wizji rozwoju miasta do 2035 roku zakłada się, że 
dzięki pomyślnej realizacji nowej ścieżki rozwoju, Hrubieszów w 2035 będzie ponadlokalnym ośrodkiem 
miejskim ze stabilizującą się liczbą ludności oraz rozwijającymi się funkcjami w zakresie obsługi 
administracyjnej, gospodarczej i przygranicznej. Miasto będzie rozwijało się dzięki lepiej funkcjonującej 
lokalnej gospodarce, która zapewni mieszkańcom więcej miejsc pracy oraz będzie generowała większe 
wpływy podatkowe do budżetu miasta. Ożywienie gospodarcze będzie możliwe dzięki bardziej 
konkurencyjnej i otwartej na współpracę lokalnej przedsiębiorczości oraz przyciągnięciu do miasta 
nowych inwestycji i turystów. Społeczność lokalna będzie zintegrowana i aktywna, z wysokim poczuciem 
przynależności i identyfikacji z miejscem zamieszkania. Miasto zapewni szeroki wachlarz usług 
społecznych, angażując w życie społeczne różne grupy, ze szczególnym uwzględnieniem osób 
zagrożonych wykluczeniem. Infrastruktura społeczna będzie dostępna dla wszystkich (także osób 
z niepełnosprawnościami), spełniając oczekiwania mieszkańców. Hrubieszów będzie zielonym, 
ekologicznym miastem, którego społeczność jest świadoma istoty proekologicznych rozwiązań, co 
pozwala na adaptację do zmian klimatu oraz zrównoważony odpowiedzialny rozwój miasta. Hrubieszów 
optymalnie będzie wykorzystywał swoje wewnętrze potencjały rozwoju, związane głównie z zasobami 
naturalnymi, turystycznymi i energetycznymi. 

Podstawowym założeniem opracowania KPP było określenie niezbędnych działań inwestycyjnych 
przyczyniających się do rozwoju Miasta Hrubieszowa oraz działań miękkich, czyli społecznych, jak 
również instytucjonalnych, które mają przygotować instytucję do wdrażania innowacyjnych 
i nowatorskich projektów. 

Głównym celem projektu pn. „Rozwój Lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji” jest 
osiągnięcie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego miasta poprzez efektywną, kompletną 
i otwartą na progres administrację miasta. 

Długoterminowe rezultaty powstałe w ramach realizacji projektu zapewnią podniesienie jakości 
życia mieszkańców Hrubieszowa poprzez: 

• korzystanie z efektywnej (kompetentnej) i otwartej na rozwój administracji miasta, 

• zwiększenie aktywizacji lokalnej społeczności, zmniejszenie liczby osób wykluczonych 
społecznie,  

• a także bardziej dostępna infrastruktura i przestrzeń publiczna, w tym również dla osób 
z niepełnosprawnościami, 
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• wzrost liczby miejsc pracy dostępnych na lokalnym rynku i większe wpływy podatkowe do 
budżetu miasta. 

„Kołem zamachowym” Nowej Ścieżki Rozwoju Miasta Hrubieszów będzie flagowa inwestycja 
tj. Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej (KCEiWG). Inicjatywa rozwojowa zakłada 
wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań skierowanych do młodzieży, przedsiębiorców oraz 
samorządów. 

W odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby starzejącego się społeczeństwa powstanie Dzienny Dom 
Pobytu dla Seniorów, który będzie oferował usługi opiekuńcze oraz pielęgnacyjne dla osób 
potrzebujących pomocy, wyżywienie i pomoc w rozwijaniu i wzmacnianiu aktywności i samodzielności 
życiowej, pomoc psychologiczną, poradnictwo i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych 
oraz bieżących spraw życia codziennego np. udzielania pomocy w kontaktach z placówkami służby 
zdrowia i urzędami. Dzienny Dom Seniora będzie się mieścił w dworku przy ul. Staszica 9. Dzięki wsparciu 
z Funduszu Norweskiego powstanie też Centrum Komunikacyjne (nowoczesny przystanek komunikacji 
autobusowej wraz z poczekalnią dla podróżnych oraz toaletą).  

Projekt pn. „Rozwój Lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji” będzie realizowany 
w partnerstwie krajowym oraz zagranicznym. Partnerstwo to będzie bardzo zróżnicowane, ponieważ 
swoim zakresem obejmie zarówno samorządową jak i międzysektorową współpracę zapewniając tym 
samym efektywniejszą realizację zaplanowanych działań, Partnerzy wezmą czynny udział w realizacji 
projektu poprzez wsparcie merytoryczne oraz finansowe w przypadku nawiązanego partnerstwa 
z Politechniką Krakowską. Umożliwi to także wymianę doświadczeń oraz dobrych praktyk. Hrubieszów 
nawiązał również współpracę z norweskim Elverum, które będzie wspierać nasze miasto w realizacji 
projektu w ramach Programu Rozwój Lokalny. 

W związku z pilotażowym charakterem projektu kluczowym elementem będzie również realizacja 
działań mających na celu upowszechnienie wiedzy z zakresu zastosowanych rozwiązań w zarządzaniu 
miastem. Podstawowym narzędziem będzie utworzona platforma komunikacji i wymiany doświadczeń 
– strona internetowa (w języku polskim i angielskim), na której umieszczane będą na bieżąco informacje 
o prowadzonych pracach na każdym etapie realizacji projektu w celu promowania dobrych praktyk. Na 
stronie pojawi się interaktywny poradnik dobrych praktyk, prezentujący efekty realizacji NŚR 
z przedstawieniem wykorzystanych narzędzi i metod, skierowany do mieszkańców, podmiotów 
funkcjonujących w mieście oraz innych samorządów z kraju. 

Zidentyfikowanymi adresatami wszystkich działań informacyjnych i edukacyjnych są:  

• mieszkańcy Hrubieszowa (m.in. seniorzy, ludzie młodzi, osoby z niepełnosprawnościami), 

• osoby pochodzące z Hrubieszowa,  

• przedsiębiorcy,  

• NGO,  

• służby mundurowe,  

• media,  

• podmioty publiczne (w tym władze krajowe i regionalne). 

Nabyte praktyki i doświadczenia zostaną przedstawione na zebraniach m.in. Stowarzyszenia 
Samorządów Euroregionu Roztocze, Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug oraz Instytutu 
Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego, których Miasto jest członkiem.  

Produktem wszystkich podjętych działań edukacyjnych będzie opracowanie dokumentacji 
podsumowującej realizację Projektu i przedstawiającej wypracowane dobre praktyki i doświadczenia. 
Będzie to swego rodzaju przewodnik do wykorzystania przez zainteresowane podmioty, które będą 
chciały implementować wypracowane rozwiązania. Proces upowszechniania dobrych praktyk wpłynie 
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też na udoskonalanie i usprawnianie procesów ewaluacji, monitoringu i partycypacji w przyszłych 
dokumentach strategicznych gminy. 

4.2. Realizacja strategii, programów i planów w roku 2021 

4.2.1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Hrubieszów 

Kategoria Opis 

Podstawa prawna Uchwała Nr LIV/352/2014 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 23 maja 2014 roku 
w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Hrubieszów17, zmieniona Uchwałą Nr XLVI/353/2017 Rady 
Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 29 listopada 2017 w sprawie uchwalenia zmiany 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Hrubieszów. 

Ogólny zarys  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
określa politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania 
przestrzennego. Stanowi informację o potencjalnym przeznaczeniu gruntów 
w przyszłości. Nie determinuje ostatecznego ich przeznaczenia. Na podstawie Studium 
nie wydaje się decyzji administracyjnych, gdyż (w przeciwieństwie do miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego) nie jest aktem prawa miejscowego. Ma za 
to charakter aktu kierownictwa wewnętrznego, czyli obowiązującego w systemie 
organów gminy. Wiąże burmistrza miasta przy sporządzaniu miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego i służy koordynacji ustaleń tych planów.  

Komórka org. wiodąca Wydział Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Hrubieszów 

Sprawozdanie nie wymagane 

 

Działania podjęte w 2021 roku: 

W 2020 roku, uchwałą 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 rozpoczęto procedurę zmiany obowiązującego Studium. 

W okresie sprawozdawczym prowadzono procedurę formalno–prawną dotyczącą projektu uchwały 
zmieniającej obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Hrubieszów.  

Obszary objęte zmianą studium: 

• teren położony u zbiegu ul. Kolejowej i ul. Nowej, który w części stanowi własność Parafii 
Rzymskokatolickiej pw. Ducha Świętego i właścicieli prywatnych i w przeważającej części jest 
zainwestowany. Powierzchnia analizowanego obszaru - ok 20,00 ha. 

• teren położony przy ul. Wesołej w przeważającej części stanowi własność Gminy Miejskiej 
Hrubieszów i jest w części jest w trwałym za-rządzie Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
Obszar jest nie zainwestowany. Po-wierzchnia analizowanego obszaru - ok. 10,30 ha.  

• teren położony pomiędzy terenami kolejowymi a ul. Kolejową w południowej części miasta, stanowi 
własność prywatnych właścicieli i jest niezainwestowany. Powierzchnia analizowanego obszaru - ok. 
60,00 ha. 

 
17 Uchwała Nr LIV/352/2014 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 23 maja 2014 roku w sprawie uchwalenia Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszów [https://miasto.hrubieszow.pl/node/328] 
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Po zakończeniu procedury formalno-prawnej w 2022 roku, projekt studium został przyjęty przez Radę 
Miejską na Sesji w dniu 31 marca 2022 r.18. 

4.2.2. Pokrycie miasta Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) 

Kategoria Opis 

Podstawa prawna Na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów obowiązują 21 MPZP19, które pokrywają 
łącznie 69 % obszaru miasta. 

Ogólny zarys  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) jest aktem prawa 
miejscowego. Tworzy się go w celu ustalenia przeznaczenia terenów oraz określenia 
sposobów ich zagospodarowania i zabudowy. Ustanawia przepisy powszechnie 
obowiązujące na danym terenie, będące podstawą wydawania decyzji 
administracyjnych (w przeciwieństwie do studium, które wyraża jedynie politykę 
przestrzenną gminy).  
MPZP składa się z części tekstowej (uchwała) oraz graficznej (załącznik do uchwały).  

Komórka org. wiodąca Wydział Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Hrubieszów.  

Sprawozdanie nie wymagane 

 

Działania podjęte w 2021 roku: 

W 2021 r. Rada Miejska w Hrubieszowie podjęła 1 uchwałę dotyczącą uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta dla terenu „Józefa Piłsudskiego – Wyzwolenia”20. 
W/w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego został opracowany w wykonaniu Uchwały 
Nr X/87/2019 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa „Józefa 
Piłsudskiego – Wyzwolenia. 

W okresie sprawozdawczym nie przystępowano do opracowania nowego MPZP, jak również do zmiany 
obowiązujących MPZP.   

Tabela 27. Wskaźniki monitorujące realizację celów. 

Kategoria 2018 2019 2020 2021 
Pokrycie powierzchni miasta miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego (w %)  

47 67 67 69 

Liczba postępowań w trybie art. 36 i 37 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
w sprawie żądania odszkodowania z tytułu obniżenia 
wartości nieruchomości ogółem:  

- - - 1 

- w tym uznane za niezasadne i załatwione odmownie  - - - - 

- w tym w trakcie postępowania  - - - 1 

Liczba postępowań o ustalenie w drodze decyzji 
jednorazowej opłaty (renta planistyczna), z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości wskutek uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego ogółem:  

5 8 13 18 

- w tym ustalenie opłaty  1 3 3 9 

 
18 Uchwała Nr XLVII/379/2022 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszów; 
[https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=51&p1=szczegoly&p2=1741800] 
19 Wykaz obowiązujących na terenie Miasta MPZP znajduje się na stronie Miasta pod adresem 

https://miasto.hrubieszow.pl/node/301 
20 Uchwała Nr XXXIV/268/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa „Józefa Piłsudskiego – Wyzwolenia” 
[https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=51&id_dokumentu=1630482&akcja=szczegoly&p2=1630482]. 
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Kategoria 2018 2019 2020 2021 
- w tym umorzenie z powodu braku wzrostu wartości 
nieruchomości  

4 5 10 9 

- w tym sprawy w toku  - - - - 

Liczba wykonanych prognoz skutków finansowych planów 
miejscowych  

1 2 - 1 

Źródło: dane Urzędu Miasta Hrubieszów – Wydział Nieruchomości i Planowania Przestrzennego. 

4.2.3. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Hrubieszowa na lata 2017-2023 

Kategoria Opis 

Podstawa prawna Uchwała nr XLV/345 z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego 
Programu Rewitalizacji Miasta Hrubieszowa na lata 2017 – 202321 

Ogólny zarys Programu Rewitalizacja oznacza kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na 
określonym obszarze proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i 
ekonomicznych, inicjowany przez samorząd terytorialny (głównie lokalny) w celu 
wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, poprzez nadanie mu nowej 
jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju, w oparciu o 
charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne. 
Obszar Rewitalizacji Miasta Hrubieszów położony jest w środkowej części gminy 
miejskiej Hrubieszów i obejmuje staromiejski układ urbanistyczny w granicach wpisu 
do rejestru zabytków, stanowiący zabudowę wyspy okolonej przez rz. Huczwę wraz z 
przedmieściem w rejonie ulic Podzamcza i Józefa Piłsudskiego. Granica obszaru 
rewitalizacji od strony północnej, zachodniej i wschodniej oparta jest na kanale rzeki 
Huczwy, natomiast od strony południowej przebiega wzdłuż ulic Działkowej i 
Piłsudskiego. 
Zakres ulic wchodzących w skład obszaru rewitalizacji obejmuje: Ciesielczuka od nr 1 
do nr 3a, Czerwonego Krzyża, mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, Działkową, Gęsią, 
Górną, Jatkową, Berka Joselewicza, Kilińskiego, Kościelną, Krętą, Kruczą, Ludną, 
Łazienną, 3–go Maja, Narutowicza, Park Solidarności, Partyzantów, Józefa Piłsudskiego 
numery parzyste od nr 2 do 72, Plac Profesora Stefana Du Chateau, Plac Staszica, Plac 
Wolności, Podzamcze, Pogodną, Prostą, Bolesława Prusa, Rynek, Rynek Sutki, St. 
Staszica, Szeroką, Szewską, Targową, Wodną, 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, 
Wspólną. 
Wyznaczony obszar zdegradowany zajmuje 2,68% powierzchni miasta (88,6 ha z 
3303,0 ha) i zamieszkały jest przez 21,55% mieszkańców miasta (3.873 osób z 17.974).  

Komórka org. wiodąca Wydział Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miasta Hrubieszów 

Komórki org. 
i instytucje partnerskie 

Beneficjentami, którzy mogli składać projekty do LPR  

Sprawozdanie W 2021 roku Rada Miejska w Hrubieszowie przyjęła Sprawozdanie z realizacji 
Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Hrubieszowa na lata 2017 – 2023 za okres 
2017-201922. 

 

LPR zawiera 39 zgłoszonych przez poszczególne podmioty projektów, które zostały przyporządkowane 
do konkretnych kierunków działań w celach operacyjnych.  

 

 
21 Uchwała nr XLV/345 z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Hrubieszowa 
na lata 2017 – 2023; 
[https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=51&id_dokumentu=1219230&akcja=szczegoly&p2=1219230] 
22 Uchwała Nr XLIV/349/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania 
z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Hrubieszowa na lata 2017 – 2023; 
[https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=51&id_dokumentu=1706340&akcja=szczegoly&p2=1706340] 
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Beneficjentami, którzy mogli składać projekty do LPR byli: 

• Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, 

• Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, 

• Spółki z większościowym udziałem JST, 

• Instytucje kultury, 

• Organizacje pozarządowe, 

• Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, 

• Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. 

Monitorowanie programu rewitalizacji jest obowiązkowym mechanizmem, który wspomaga 
zarządzanie realizacją programu. Ewaluacja okresowa programu realizowana jest w cyklach trzyletnich. 

Jak wynika ze Sprawozdania z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Hrubieszowa na lata 
2017 – 2023 Lokalny Program Rewitalizacji został osiągnięty w dość zadawalającym stopniu, gdyż 
w przypadku wskaźników dla poszczególnych projektów jest to wartość lekko ponad 50 %. Jest to o tyle 
zadawalający poziom, iż na realizację zadań w ramach LPR nie było tyle dostępnych środków unijnych, 
aniżeli uprzednio zapowiadano na ten cel. Jednakże najistotniejszy jest efekt społeczny, jaki udało się 
osiągnąć na przedmiotowym obszarze rewitalizacji, tj. znacznie niższy niż przed przystąpieniem do 
realizacji LPR poziom ubóstwa i wykluczenia poprzez spadek liczby środowisk korzystających z pomocy 
społecznej, dużo niższy poziom przestępczości i wykroczeń.  

Znaczna część spośród niezrealizowanych inwestycji wynika z braku środków finansowych jednostek 
odpowiedzialnych za ich realizację. Wspólnoty mieszkaniowe wpisując swoje projekty do LPR-u 
upatrywały szansy aplikowania o dotacje ze środków unijnych. 

Do najważniejszych działań w 2021 roku, związanych z realizacją LPR Miasta Hrubieszowa należą: 

1. Realizacja Projektu pn. „Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno-
gospodarcze miasta”. 

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. Nowe 
funkcje obiektu umożliwią realizację wielu projektów „miękkich” skierowanych do seniorów, członków 
organizacji pozarządowych, mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym itp. (więcej informacji 
o projekcie w rozdziale 5 pkt 5.2.2). 

2. Termomodernizacja budynku siedziby Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego 
w Hrubieszowie. 

W 2019 roku rozpoczęto zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków 
użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego i Gminy Miejskiej Hrubieszów” realizowane w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Zadanie, 
realizowane w partnerstwie Gminy Miejskiej z Powiatem Hrubieszowskim, zostało zakończone w 2021 
roku (więcej informacji o projekcie w rozdziale 5 pkt 5.1.1). 

3. Otwarcie Punktu Informacji Turystycznej oraz Punktu Informacji o Rewitalizacji. 

W dniu 16 lipca 2021 roku odbyło się uroczyste otwarcie Punktu Informacji Turystycznej, Punktu 
Informacji o Rewitalizacji oraz siedziby Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna 
Gotania mieszczącej się przy ul. Rynek „Sutki” 15 i 17” w Hrubieszowie. Przebudowa, remont i adaptacja 
lokali zrealizowana została w ramach projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa szansa na 
eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze miasta”. Wartość projektu to 
366 967,56 zł, a kwota dofinansowania 50 000,00 zł z Funduszu Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 
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Projekt zakładał stworzenie nowych pomieszczeń: sali informacyjnej, sali partycypacyjnej, 
pomieszczenia socjalnego, toalety dla pracowników, kotłowni - pomieszczenia porządkowego 
i magazynu - pomieszczenia technicznego. Punkt Informacji Turystycznej będzie również miejscem, 
gdzie turyści i mieszkańcy będą mogli nabyć pamiątki i prace rękodzielników związanych 
z Hrubieszowem i regionem.  

Rysunek 5. Otwarcie Punktu Informacji Turystycznej – 16 lipca 2021 roku. 

Źródło: Wydział Inwestycji i Rozwoju Urząd Miasta Hrubieszów. 

 

4. Włączenie społeczne bezrobotnych mieszkańców obszaru rewitalizacji Hrubieszowa. 

W 2021 roku MOPS realizował 2 projekty mające na celu zmniejszenie liczby osób korzystających 
z pomocy społecznej oraz realizację jednego z celów LPR (jakim jest tworzenie warunków do rozwoju 
gospodarczego Obszaru Rewitalizacji, w tym tworzenie miejsc pracy i rozwój przedsiębiorczości): 

1) „Równe szanse na rynku pracy, czyli włączenie społeczne i zawodowe mieszkańców Hrubieszowa”. 
Wartość projektu wynosi 813 961,24 zł w tym dofinansowanie 691 867,05 zł i wkład własny 
122 094,19 zł. Projekt jest realizowany przez 3 lata (do października 2022 r.).  
Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz poprawa dostępu do 
rynku pracy dla klientów MOPS.  
Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu były podzielone na III etapy. W każdym 
dwunastomiesięcznym etapie wsparciem zostało objętych 15 osób – łącznie 45 osób.  
W ramach projektu w 2021 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.  
Na realizację projektu w roku 2021 wydatkowano 207 360,45 zł – dofinansowanie, 30 300,00 zł - 
wkład własny. 
 

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 wynosi 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. 
Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu są podzielone na II etapy. W każdym 
dwunastomiesięcznym etapie wsparciem zostanie objętych 10 osób – łącznie 20 osób. 
Na realizację projektu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie w roku 2021 wykorzystał 
kwotę 47 446,95 zł – dofinansowanie, 3 000,00 zł - wkład własny. 
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5. Modernizacja i adaptacja budynków przy ul. 3- go Maja 15A na siedzibę Centrum Aktywności 
Lokalnej i mieszkania chronione. 

W 2021 r. zapoczątkowano procedurę podpisania umowy w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-
2020 na realizację min. zadania na opracowanie dokumentacji budowlano- wykonawczej, gdzie mieścić 
się będzie CUS. 

6. Opracowanie Miejskiego Systemu Informacji dla obszaru rewitalizacji. 

W 2021 roku zapoczątkowano procedurę podpisania umowy w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 
2014-2020 m.in. na realizację zadania na opracowanie dokumentacji tzw. kodeksu reklamowego. 

7. Utworzenie i prowadzenie domu dziennego pobytu „Hrubieszowski Senior”.  

Projekt, zakładający w pierwotnej wersji, utworzenie i prowadzenie Dziennego Domu Pobytu przez 
Stowarzyszenie „Jestem” nie został zrealizowany. Zadanie będzie jednak realizowane przez Gminę 
Miejską Hrubieszów. 21 grudnia 2021 roku została podpisana umowa na realizację Projektu pn. „Rozwój 
Lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji”, w ramach którego jednym z zadań jest remont 
budynku przy ul. Staszica 9 oraz prowadzenie Dziennego Dom Pobytu dla Seniora (więcej informacji 
o projekcie w rozdziale 5 pkt 5.2.5). 

Rysunek 6. Lokalizacja planowanego Dziennego Dom Pobytu dla Seniora (dworek, ul. Staszica 9). 

 
Źródło: Wydział Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miasta Hrubieszów. 

4.2.4. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Hrubieszów na 
lata 2012-2032 

Kategoria Opis 

Podstawa prawna Uchwała Nr XIX/143/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia programu 
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Hrubieszów na lata 2012 – 
203223 

Ogólny zarys Programu Podstawą prawną wykonania „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest” 
jest obowiązek wynikający z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032. 
Cele Programu są następujące: 

• oczyszczenie obszaru miasta z azbestu oraz wyrobów zawierających azbest, 

• wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców 
spowodowanych azbestem oraz ustalenie koniecznych do tego uwarunkowań, 

• spowodowanie sukcesywnej likwidacji oddziaływania azbestu na środowisko  

• i doprowadzenie, w określonym horyzoncie czasowym, do spełnienia wymogów 
ochrony środowiska, 

 
23 Uchwała Nr XIX/143/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia programu usuwania wyrobów zawierających 
azbest z terenu miasta Hrubieszów na lata 2012 – 2032; 
[https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=51&id_dokumentu=181253&akcja=szczegoly&p2=181253] 
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Kategoria Opis 

• stworzenie odpowiednich warunków do wdrożenia przepisów prawnych oraz 
norm postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, 

• pomoc mieszkańcom w realizacji kosztownej wymiany płyt azbestowo - 
cementowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Komórka org. wiodąca Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Hrubieszów 

Komórki org. i 
instytucje partnerskie 

Regionalne Biuro Projektu „System gospodarowania odpadami azbestowymi na 
terenie województwa lubelskiego" Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w 
Lublinie 

Sprawozdanie nie wymagane 

 

Ocenę wdrażania „Programu usuwania wyrobów azbestowych” w latach 2018-2021 zawiera poniższa 
tabela. 

Tabela 28. Ocena wdrażania „Programu usuwania wyrobów azbestowych” w latach 2018-2021. 

Nazwa wskaźnika 2018 2019 2020 2021 

A. Wskaźniki efektywności realizacji „Programu usuwania wyrobów azbestowych” i zmiany presji na 
środowisko 

Ilość zdjętej zabudowy „eternitowej” – wytworzonych 
odpadów niebezpiecznych – Mg (tona)/rok 

11,07 16,12  12,68 10,30 

Ilość unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych 
zawierających azbest – Mg (tona)/rok 

100,70 91,25 131,24 38,42 

Źródło: dane Urzędu Miasta Hrubieszów – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 

4.2.5. Program ochrony środowiska 

Kategoria Opis 

Podstawa prawna 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”24 

Ogólny zarys Programu W celu realizacji polityki ochrony środowiska organ wykonawczy gminy, zgodnie z art. 
17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) sporządza gminny program ochrony środowiska. 
„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Hrubieszów” jest podstawowym 
narzędziem prowadzenia polityki ochrony środowiska na terenie gminy miejskiej 
Hrubieszów. 
Cele polityki ekologicznej Hrubieszowa podzielone są na następujące obszary:  
• Gospodarka wodno-ściekowa 
• Ochrona powietrza  
• Ochrona gleb  
• Różnorodność biologiczna i krajobrazowa  
• Gospodarka odpadami 
• Edukacja ekologiczna   

Komórka org. wiodąca Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Hrubieszów 

Komórki org. i 
instytucje partnerskie 

komórki organizacyjne UM i miejskie jednostki organizacyjne, RDOŚ, WIOŚ, LODR, itd. 

Sprawozdanie niewymagane w roku 2021 

 

 
24 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” 
[https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=51&id_dokumentu=1589563&akcja=szczegoly&p2=1589563] 
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Do najważniejszych działań na rzecz realizacji Programu w zależności od obszarów należą:  

1. Gospodarka wodno-ściekowa. 

Do głównych zadań inwestycyjnych dotyczących ochrony środowiska, które zostały przyjęte do realizacji 
w 2021 roku należą działania wpisane do „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020 - 2024”25.  

Działania te na rzecz Miasta realizuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka 
z o.o. Więcej o projektach realizowanych przez PGKiM Sp. z o.o. w 2021 roku znajduje się w rozdziale 5 
pkt 5.3. 

2. Gospodarka odpadami komunalnymi. 

Gospodarka odpadami komunalnymi należy do zadań własnych gminy. Pod pojęciem tym kryje się 
szereg czynności oraz działań, mających na celu jak najbardziej bezpieczne dla środowiska oraz zdrowia 
i życia ludzi i zwierząt postępowanie z wytworzonymi odpadami komunalnymi. Obejmują one m.in.: 
zbiórkę, transport, utylizację oraz unieszkodliwianie odpadów, przy czym każda z tych czynności może 
przybierać różny zakres oraz formy. Obowiązki w tym zakresie reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wielokrotnie nowelizowana. 

Gmina Miejska Hrubieszów objęła systemem gospodarowania tylko nieruchomości zamieszkałe.  

W 2021 roku w systemie odpadów komunalnych zarejestrowanych było 13 213 mieszkańców, tj. o 453 
więcej niż w roku poprzednim. 

Tabela 29. Zestawienie ilościowe deklaracji na gospodarowanie odpadami komunalnymi w Hrubieszowie. 

Kategoria 2018 2019 2020 2021 
Ludność ogółem 17 735 17 528 17 232 16 782 

Liczba osób objętych systemem gospodarowania 
odpadami ogółem na 31.12 

13 926 13 641 13 478 13 213 

- w tym deklarujących segregowanie odpadów 12 017 12 774 12 760 13 213 

- w tym niesegregujących odpady 1 909 867 718 0 

Liczba deklaracji w systemie ogółem na 31.12. 3 110 3 212 2 728 2 588 

- w tym z deklaracją segregacji odpadów  2 079 2 345 2 386 2 588 

- w tym z deklaracją niesegregowania odpadów  1 031 867 342 0 
Źródło: dane Urzędu Miasta Hrubieszów – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 
 

Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne tj.: 
urzędy, kościoły, szkoły, przedszkola, biblioteki, ośrodki kultury, ośrodek sportu i rekreacji, restauracje, 
sklepy, zakłady produkcyjne, zakłady usługowe, Rodzinne Ogródki Działkowe i inne, zobowiązani są do 
podpisania umowy z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej i wyposażenia 
nieruchomości w pojemniki lub worki o pojemności dostosowanej do ilości i rodzaju produkowanych 
odpadów.  

 

 

 

 
25 Uchwała Nr XXXI/249/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego 
planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2020 – 2024; 
[https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=51&id_dokumentu=1602528&akcja=szczegoly&p2=1602528] 
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Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów w latach 2018-2021 
z nieruchomości zamieszkałych objętych systemem przez Gminę przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 30. Ilość odpadów komunalnych w latach 2018-2021 z nieruchomości zamieszkałych objętych systemem. 

Kod 
odebranych 

odpadów 
komunalnych 

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych Masa odebranych odpadów komunalnych [Mg] 

2018 2019 2020 2021 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 5,58 - - 17,6750 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 33,980 - - 4,8800 

15 01 04 Opakowania z metali - - - 22,3850 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 233,68 361,87 449,03 424,6910 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe – ex 
Tworzywa sztuczne i metale 

- - - 107,2400 

15 01 07 Opakowania ze szkła 156,820 149,87 180,40 251,9500 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z 
rozbiórek i remontów 

228,790 63,17  50,8900 

20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne zawierające niebezpieczne 
składniki 

15,230 10,29 14,17 - 

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne 
i elektroniczne 

- - - 8,5000 

20 01 99 Inne - popiół - - - 349,0800 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 313,45 476,49 637,69 916,5500 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne 

4 925,42 3748,92 3395,1 2 628,8800 

20 03 07 Odpady wielogabarytowe 59,82 60,6 81,91 71,2300 

Suma odpadów bez zmieszanych odpadów komunalnych 1 047,35 1 122,29 1 363,20 2 225,071 

Suma wszystkich zebranych odpadów 5 972,770 4 871,21 4 758,30 4 853,951 

% odpadów segregowanych w ogólnej masie odpadów 18 23 29 46 
Źródło: dane Urzędu Miasta Hrubieszów – Wydział Gospodarki Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska. 

Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów w latach 2018-2021 
z nieruchomości niezamieszkałych przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 31. Ilość odpadów komunalnych w latach 2018-2021 z nieruchomości niezamieszkałych. 

Kod 
odebranych 

odpadów 
komunalnych 

Rodzaj odebranych odpadów 
komunalnych 

Masa odebranych odpadów komunalnych [Mg] 

2018 2019 2020 2021 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 3,79 7,47 3,7865 16,9700 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,92 0,49 34,76 4,0600 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe - - - 40,7100 

15 01 07 Opakowania ze szkła - - 34,03 4,4000 

16 01 03 Zużyte opony - - - 4,7200 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy  
z rozbiórek i remontów 

17,01 - 101,67 33,1600 

17 01 02 Gruz ceglany - - - 9,5000 

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów  
i demontażu 

- - - 4,9000 

20 01 01 Papier i tektura - - - 1,4600 

20 01 35 Zużyte urządzenia elektryczne 
i elektroniczne 

 0,06 1,1450  

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne 
i elektroniczne 

 - - 2,3400 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: A8C070F7-DD0B-4153-834F-44792A6CBA6C. Podpisany Strona 40



               Raport o stanie Miasta Hrubieszów za rok 2021  41  

Kod 
odebranych 

odpadów 
komunalnych 

Rodzaj odebranych odpadów 
komunalnych 

Masa odebranych odpadów komunalnych [Mg] 

2018 2019 2020 2021 

20 01 39 Tworzywa sztuczne  - - 0,7400 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne 

699,87 666,18 935,40 850,7400 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji  - 0,28 1,5000 

20 03 07 Odpady wielogabarytowe  1,200 -  

Suma odpadów bez zmieszanych odpadów komunalnych 21,72 9,22 175,6715 124,46 

Suma wszystkich zebranych odpadów 721,59 675,4 1111,0715 975,20 

% odpadów segregowanych w ogólnej masie odpadów 3 1 16 13 
Źródło: dane Urzędu Miasta Hrubieszów – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 

Na terenie Miasta Hrubieszowa zlokalizowany jest Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych. Prowadzącym Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Hrubieszowie. PSZOK znajduje 
się przy ul. Kruczej 20 (Baza PGKiM Sp. z o. o.). 

Do PSZOK przyjmowane są bezpłatnie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta 
Hrubieszowa następujące rodzaje selektywnie zebranych odpadów: 

• papier 

• metale 

• tworzywa sztuczne 

• szkło 

• opakowania wielomateriałowe 

• bioodpady 

• przeterminowane leki 

• popiół 

• odpady niebezpieczne 

• chemikalia 

• zużyte baterie i akumulatory 

• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

• meble i inne odpady wielkogabarytowe 

• odpady tekstylne i odzież 

• zużyte opony 

• odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych 

• odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku drobnych prac remontowo – 
budowlanych niewymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę prowadzonych 
samodzielnie przez właściciela w gospodarstwie domowym (jeżeli prace remontowo – 
budowlane prowadzone są przez firmę, wówczas to firma staje się wytwórcą odpadów i ponosi 
odpowiedzialność za zbieranie i wywóz odpadów na swój koszt). 

 

Ilość i rodzaj zebranych w PSZOK odpadów komunalnych w latach 2018-2021 prezentuje poniższa 
tabela. 
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Tabela 32. Ilość i rodzaj zebranych w PSZOK odpadów komunalnych w latach 2018-2021. 

Kod zebranych 
odpadów 

komunalnych 

Rodzaj zebranych odpadów 
komunalnych 

Masa zebranych odpadów komunalnych 
[Mg] 

2018 2019 2020 2021 

15 01 04 Opakowania z metali - - - 0,4600 

15 01 07 Opakowania ze szkła - 1,095 - 3,2300 

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe - - - 0,15 

15 01 06 Zmieszane odpady 
opakowaniowe 

1,120 1,320 11,6850 8,0690 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury - - - 3,8250 

16 01 03 Zużyte opony 5,950 8,885 11,2560 20,5010 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz 
budowlany z rozbiórek 
i remontów 

3,570 120,650 244,700 129,4800 

20 01 32 Leki - - 1,3700 0,9800 

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne 

3,105 6,570 6,8550 7,6910 

20 01 99 Inne - popiół - - - 2,1150 

20 02 01 Odpady ulegające 
biodegradacji 

0,15 0,050 84,8000 63,8050 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 53,24 68,950 77,8750 95,3880 

 Razem 67,135 207,520 438,5410 335,6940 
Źródło: dane Urzędu Miasta Hrubieszów – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańca ma pokrywać koszty funkcjonowania 
systemu. Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w latach 2018-2021 obowiązujące 
na terenie Miasta Hrubieszowa (od 1 osoby) przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 33. Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w latach 2018-2021 (nieruchomości zamieszkałe). 

Sposób 
zbierania 
odpadów 

Rok Przyjęta 
kategoria 

 

Rok Przyjęta 
kategoria 2018 01.01.2019- 

31.07.2019 
01.08.2019-
31.12.2019 

2020 2021 

selektywnie 
(stawka od 

1 osoby) 

11 zł 11 zł 

zniżka 
50% dla 
rodzin 

wielodzie
tnych 

21 zł 21 zł 21 zł od 1 do 4 osób  

18 zł 18 zł 18 zł od 5 do 7 osób  

16 zł 16 zł 16 zł od 8 osób i 
pow. 

nieselektywnie 
(stawka od 

1 osoby) 

18,50 zł 18,50 zł 42 zł 42 zł dwukrot-
ność 

stawki 
selektyw-

nej 

od 1 do 4 osób  

36 zł 36 zł od 5 do 7 osób  

32 zł 32 zł od 8 osób i 
pow. 

Źródło: dane Urzędu Miasta Hrubieszów – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 

Największy udział w kosztach mają: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie 
odpadów komunalnych.  

 

Finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej Hrubieszów 
w latach 2018-2021 prezentuje poniższa tabela. 
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Tabela 34. Finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w latach 2018-2021. 

Kategoria 2018 2019 2020 2021 
Wydatki na utrzymanie systemu 
gospodarowania odpadami 
komunalnymi (w zł) 

2 829 695,71 3 624 540,39 4 091 259,76 
 

5 248 176,83  

Dochody z opłat za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (w zł) 

1 945 991,83 2 538 112,22 3 411 043,31 3 322 606,64  

Różnica między wydatkami, 
a dochodami (w zł)) 

883 703 ,88 1 086 428,17 680 216,45 1 925 570,19 

Zwolnienie w części z opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (kompostowniki 
przydomowe) 

- - - 8 154,00 

Źródło: dane Urzędu Miasta Hrubieszów – Wydział Finansowo-Podatkowy. 

 

3. Pomiary jakości powietrza. 

Na terenie naszego miasta działają trzy sensory monitorujące jakość powietrza. Czujniki zlokalizowane 
są na budynkach: Urzędu Miasta (ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1), Miejskiej Biblioteki 
Publicznej Filia nr 4 (ul. Unii Horodelskiej 19) oraz Szkoły Podstawowej nr 3 (ul. Zamojska 16). 

Po przeanalizowaniu raportu pomiaru jakości powietrza za 2021 r. dostarczonego przez firmę Airly Sp. 
z o.o., stwierdzono przekroczenia dla pyłów PM10 oraz PM2.5.  Poniższe tabele przedstawiają liczbę dni 
z przekroczoną w danym miesiącu dobową normą dla stężenia pyłu PM10 i PM2.5. 

Tabela 35. Liczba dni z przekroczoną w danym miesiącu dobową normą dla stężenia pyłu PM10 i PM2.5 

Liczba dni z przekroczoną w danym miesiącu dobową normą dla stężenia pyłu PM10 i PM2.5 

Lokalizacja punktu Urząd Miasta Hrubieszów,  
ul. mjr. H. Dobrzańskiego 

„Hubala” 1 

Miejska Biblioteka Publiczna 
Filia nr 4, 

ul. Unii Horodelskiej 19 

Szkoła Podstawowa 
nr 3,  

ul. Zamojska 16 

rodzaj pyłu/ miesiąc PM10 PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5 

Styczeń 3 5 22 26 7 13 

Luty 7 18 17 23 8 18 

Marzec 3 16 13 24 3 15 

Kwiecień 0 1 2 16 0 1 

Maj 0 0 0 0 0 1 

Czerwiec 0 0 0 0 0 0 

Lipiec 0 0 0 0 0 0 

Sierpień 0 0 0 0 0 0 

Wrzesień 0 1 0 2 0 2 

Październik 1 5 9 13 1 7 

Listopad 1 10 4 14 1 5 

Grudzień 1 9 6 13 1 9 

Źródło: dane Urzędu Miasta Hrubieszów – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 
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4. Nasadzenia drzew – więcej zieleni w Hrubieszowie.  

9 października 2021 r. w parku przy Hrubieszowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji odbyła się III edycja akcji 
"Wrastaj w Hrubieszów" organizowana w ramach kampanii wizerunkowej #Hrubieszów Jestem Stąd, 
której inicjatorką jest Burmistrz Miasta Hrubieszowa Marta Majewska.  

Akcja skierowana jest do najmłodszych mieszkańców Hrubieszowa oraz ich rodziców. Umożliwia 
rodzicom dzieci narodzonych w danym roku posadzenie drzewka dla swojego dziecka. W ten sposób 
dbamy zarówno o środowisko jak i pielęgnujemy naszą wspólną tożsamość. Drzewko rośnie razem 
z dzieckiem i przypomina mu, że Hrubieszów jest i zawsze będzie jego miejscem na ziemi. Rodzice 
otrzymali od Burmistrza Miasta pamiątkowe certyfikaty oraz zawieszki z imieniem dziecka, które 
zawieszali na posadzonym własnoręcznie drzewku. Akcją zostały objęte dzieci urodzone w latach 2020 
i 2021. Zasadzono 50 drzewek. 

Rysunek 7. III edycja akcji "Wrastaj w Hrubieszów". 

Źródło: dane Urzędu Miasta Hrubieszów – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 

W październiku 2021 r. zakupiono od Nadleśnictwa Strzelce 90 szt. sadzonek drzew z gat. olsza czarna, 
które zostały nasadzone na terenie boiska treningowego Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

Według ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zasadą jest, że usunięcie drzewa lub 
krzewu z terenu nieruchomości lub jej części może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na 
wniosek posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości. Zezwoleniem na usunięcie 
drzewa objęta jest wycinka np. w pasie drogowym drogi publicznej, usunięcie drzewostanu na obszarach 
objętych ochroną krajobrazową w granicach parku narodowego albo rezerwatu przyrodniczego.  

W przypadku gdy ziemia, na której rosną drzewa lub krzewy jest własnością osoby fizycznej, zgoda nie 
jest potrzeba. W niektórych jednak sytuacjach – mimo, że drzewo należy do osoby fizycznej, bo rośnie 
na jego działce - konieczne jest zgłoszenie zamiaru usunięcia do Urzędu Miasta. Dzieje się tak, gdy obwód 
pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm od ziemi jest znacznej grubości (określonej w przepisach 
prawa). Według zapisów ustawie o ochronie przyrody, wycinka drzew z przestrzeni prywatnej lub 
publicznej jest możliwa i można uniknąć opłat z tytułu usunięcia drzew i krzewów, jeżeli dokona się tzw. 
nasadzenia zastępczego. Jeśli w miejsce wyciętych roślin pojawią się nowe sadzonki, to nie będzie to 
wymagało dodatkowych opłat. Warunkiem jest utrzymanie ich przez minimum 3 lata. 

Zestawienie nasadzeń i wycinki drzew na terenie Miasta w latach 2018-2021 przedstawia poniższa 
tabela. 

Tabela 36. Zestawienie nasadzeń i wycinki drzew na terenie Miasta Hrubieszowa w latach 2018-2021. 

Kategoria 2018 2019 2020 2021 

Nasadzenia drzew liczba drzew posadzonych przez Miasto Hrubieszów  172 85 820 182 

Wycinka drzew liczba drzew poddana wycince na terenie Miasta 174 94 143 152 
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Kategoria 2018 2019 2020 2021 

Zgłoszenia zamiaru 
usunięcia drzew lub 
krzewów, które 
wpłynęły do Urzędu  

ilość zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew lub krzewów 50 63 73 75 

liczba drzew lub krzewów objętych zgłoszeniami 
usunięcia (łącznie) 

171 227 259 328 

ilość zgłoszonych przez Miasto sprzeciwów  3 3 4 2 

Zezwolenia na 
usunięcie drzew lub 
krzewów, wydane 
przez Burmistrza 

ilość wydanych zezwoleń na usunięcie drzew lub 
krzewów 

28 23 23 21 

liczba drzew lub krzewów objętych zezwoleniami na 
usunięcie (łącznie) 

178 100 104 155 

liczba nasadzeń zastępczych  7 53 40 114 
Źródło: dane Urzędu Miasta Hrubieszów – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 

 

5. Wiosenne nasadzenia kwiatów. 

Kompleksowe ukwiecanie miast zyskuje coraz większą popularność. Jest jednym z najważniejszych 
elementów, wspomagających rewitalizację i poprawiających jakość przestrzeni miejskiej: ożywia 
przestrzeń, podnosi standard życia, wprowadza przyjazny mikroklimat.  

Hrubieszów także stara się nadążać za najnowszymi trendami. Podobnie jak w ubiegłych latach, również 
wiosną 2021 roku ukwiecono Hrubieszów sadzonkami roślin jednorocznych. Łącznie wydano na ten cel 
42 565 zł.  

Rysunek 8. Wiosenne sadzenie kwiatów.  

Źródło: dane Urzędu Miasta Hrubieszów – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 

6. Akcja Sprzątanie Świata. 

W dniu 17 września 2021 r. została zorganizowana Akcja Sprzątanie Świata pod hasłem „Myślę, więc nie 
śmiecę”. Głównymi uczestnikami akcji były dzieci i młodzież miejskich przedszkoli i szkół oraz 
wychowankowie placówek szkolno-wychowawczych, a także osadzeni z Zakładu Karnego. Celem Akcji 
było inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Jej celem 
było również promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz wzrost świadomości ekologicznej 
społeczeństwa. 

7. Konkurs „Najpiękniejsze posesje i balkony - Hrubieszów 2021” dla mieszkańców Hrubieszowa. 

W dniu 30 lipca 2021 r. na stronie Urzędu Miasta został ogłoszony konkurs „Najpiękniejsze posesje 
i balkony - Hrubieszów 2021" dla mieszkańców Hrubieszowa. Była to druga edycja konkursu. 

Celem konkursu było: 

• wyłonienie najładniejszej aranżacji w dwóch kategoriach: „Najpiękniejszy balkon 2021 r.”, 
„Najpiękniejsza posesja 2021 r.”;  
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• promowanie dbałości o własną zieloną przestrzeń i estetykę miasta; promowanie pomysłowości 
i rozwiązań, które pozytywnie wpływają na poprawę jakości przestrzeni miejskiej;  

• tworzenie miejsc przyjaznych pszczołom poprzez wprowadzanie roślin dającym im pożywienie.  
 

Autorom najlepszych aranżacji w kategorii "Najpiękniejszy balkon 2021" oraz „Najpiękniejsza posesja 
2021” w dniu 1 października 2021 r. wręczono nagrody pieniężne w wysokości: 400 zł brutto za I miejsce, 
300 zł brutto (II miejsce) i 200 zł brutto za III miejsce dla każdej z kategorii. 

8. Wspieranie rodzinnych ogrodów działkowych. 

Rodzinne ogrody działkowe, znajdujące się na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów mogą uzyskać 
z budżetu dotację celową na dofinansowanie zadań związanych z ich rozwojem26. Dotacja może być 
przeznaczona na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej. Realizacja dotowanego zadania 
musi wpływać na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększać 
dostępność społeczności lokalnej do ROD. Dotacja uzależniona jest od dostępności w danym roku 
środków finansowych, zabezpieczonych w budżecie Gminy Miejskiej Hrubieszów. W 2021 roku Rodzinny 
Ogród Działkowy „Transportowiec” otrzymał dotację celową w kwocie 7 500 zł na remont i rozbudowę 
domu działkowca znajdującego się na terenie ogrodu „Transportowiec” przy ul. Chełmskiej 
w Hrubieszowie. 

Dodatkowo w dniu 4 września 2021 r. Burmistrz Miasta Hrubieszowa wręczyła bony upominkowe 
w konkursie „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2021”. Za zajęcie I miejsca Rodzinny Ogród Działkowy im. 
„Rubież” otrzymał 300 zł, a Rodzinny Ogród Działkowy „Transportowiec” za II miejsce otrzymał 200 zł.  

9. Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych. 

W dniu 12 lipca 2021 roku Burmistrz Miasta podpisał umowę o udzielenie dotacji celowej z budżetu 
Gminy na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie inwestycji realizowanych 
na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów27.  

Dotacja w wysokości 10 000 zł została przeznaczona dla Spółki Wodnej „Żeromskiego” w Hrubieszowie 
na realizację zadania polegającego na odmuleniu rowu melioracyjnego H-25 na długości 200mb, 
usunięciu zakrzaczeń, wykarczowaniu pni i korzeni, skarpowaniu rowu. W dniu 6 grudnia 2021 r. 
dokonano odbioru końcowego robót. 

 
26 Zasady, tryb postępowania i sposób rozliczenia dotacji udzielonej ROD określa „Regulamin udzielania dotacji celowej ze 

środków budżetu Gminy Miejskiej Hrubieszów na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów 
działkowych” przyjęty Uchwałą nr XLIV/316/2017 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 października 2017 r. (Dz. Urz. Woj. 
Lubelskiego z 2017 r., poz. 4327); 
[https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=51&id_dokumentu=1209122&akcja=szczegoly&p2=1209122] 
27 Na podstawie uchwały Nr XXII/169/2020 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 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. Lub. z 2020 r. poz. 3104 i z 2021 r. poz. 1602); 
[https://edziennik.lublin.uw.gov.pl/legalact/2020/3104/] 
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Rysunek 9. Zdjęcia rowu Nr H/25 przed i po melioracji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 
 

10. Budki dla jerzyków. 

Hrubieszów, w ślad za innymi polskimi miastami, stawia na ekologiczną i skuteczną formę walki z letnią 
plagą kąsających owadów. Na terenie miasta systematycznie rozstawione są budki lęgowe dla jerzyków 
- ptaków żywiących się komarami. W 2021 roku takie budki rozwieszono na terenie Hrubieszowskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji (w "Małpim Gaju") oraz na budynku hali. Część budek lęgowych Miasto 
otrzymało od Zakładu Karnego w Hrubieszowie. Pozostałe budki, na zlecenie Urzędu Miasta, wykonały 
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Hrubieszowie.  

Rysunek 10. Budki dla jerzyków w HOSiR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: dane Urzędu Miasta Hrubieszów – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 

4.2.6. Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Hrubieszów na lata 2019 – 2022 

Kategoria Opis 

Podstawa prawna Uchwała nr X/91/2019 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 26 czerwca 2019 r. 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Hrubieszów na 
lata 2019 – 202228 

Ogólny zarys Programu Podstawą prawną sporządzenia gminnego programu opieki nad zabytkami jest art. 87 
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 2067 z późn. zm.) 

Komórka org. wiodąca Wydział Oświaty i Kultury Urzędu Miasta Hrubieszów 

 
28 Uchwała nr X/91/2019 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Opieki nad Zabytkami Miasta Hrubieszów na lata 2019 – 2022; 
[https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=51&id_dokumentu=1405836&akcja=szczegoly&p2=1405836] 
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Kategoria Opis 

Komórki org. i 
instytucje partnerskie 

komórki organizacyjne Urzędu Miasta, miejskie jednostki organizacyjne  

Sprawozdanie 30 września 2021 roku Burmistrz Miasta Hrubieszowa, zgodnie z art. 87 ust. 5 ustawy 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, przedstawił Radzie Miejskiej 
sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta 
Hrubieszów (GPOnZ) 29. Sprawozdanie objęło opis tych zadań, które były realizowane 
w okresie od dnia wejścia w życie GPOnZ (tj. 26 czerwca 2019 r.) do dnia 31 grudnia 
2020 r. 

  

Do najważniejszych działań realizowanych w ramach GPOnZ w 2021 roku należą: 

1) współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie dbałości o obiekty zabytkowe 
oraz w zakresie samowoli budowlanych - przystępując do prac związanych z inwestycją 
znajdującą się na obszarze ochrony konserwatorskiej lub dotyczącą obiektu będącego pod ścisłą 
kontrolą konserwatorską wymagane jest zachowanie wszelkich procedur (uzyskanie wstępnych 
wytycznych konserwatorskich, na bazie których opracowywany jest projekt, uzgodnienie 
kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji na prowadzenie robót, uzyskanie 
akceptacji konserwatora w przypadku wszelkich zmiany na etapie wykonawstwa, dokonanie 
odbioru konserwatorskiego); ponadto należy zaznaczyć, że wszelkie działania związane 
z prowadzeniem Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Miejskiej Hrubieszów (w tym 
aktualizacja, dodawanie lub usuwanie kart) odbywają się w uzgodnieniu z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków; 

2) remont budynku dawnego Syndykatu Rolniczego w Hrubieszowie – realizowany w ramach 
Projektu pn. „Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno-
gospodarcze w obszarze rewitalizacji”; 

3) prowadzenie prac remontowo-konserwatorskich zabytków stanowiących własność gminy 
(w miarę posiadanych do dyspozycji środków finansowych w budżecie oraz pozyskanych ze 
źródeł zewnętrznych) oraz dofinansowanie prac rewaloryzacyjnych przy obiektach niebędących 
własnością gminy – pod koniec 2021 roku przyjęto uchwałę umożliwiającej udzielanie takiej 
dotacji30; 

4) prace porządkowe na cmentarzach znajdujących się na terenie miasta - w ramach zawieranych 
corocznie porozumień z Wojewodą Lubelskim miasto zobowiązuje się do prowadzenia 
niezbędnych drobnych prac remontowych oraz bieżącego utrzymania wszystkich obiektów 
grobownictwa wojennego; na realizację w/w zadań Wojewoda Lubelski przyznaje miastu 
niewielką dotację (w roku 2021 wynosiła ona 2 500 zł); na zlecenie Urzędu Miasta Hrubieszów 
– bieżące prace porządkowe wykonywane są przez Miejską Służbę Drogową; 

5) podejmowanie starań o uzyskanie środków finansowych na rewaloryzację zabytków będących 
własnością gminy pochodzących ze środków unijnych i budżetu państwa - w 2021 r. podpisana 
została umowa na realizację projektu w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego ze 
środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021, która przewiduje rewaloryzację zabytków; 

6) coroczne przeznaczanie środków z budżetu miasta na dotacje na renowację zabytków 
wpisanych do rejestru zabytków – w ramach uchwalania budżetu miasta na 2022 rok 
zaplanowano dotację na ten cel w kwocie 50 000 zł; 

 
29 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Hrubieszów; 
[https://miasto.hrubieszow.pl/files/sesje/40/druk321.pdf] 
30 Uchwała Nr XLII/331/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie 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; 
[https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=51&id_dokumentu=1696750&akcja=szczegoly&p2=1696750] 
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7) opiniowanie prac ingerujących w substancję zabytkową przez właściwego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków (zabytki ewidencyjne) lub uzyskiwanie decyzji na wykonanie takich prac 
(zabytek rejestrowy); wykonywanie prac przy zabytkach pod nadzorem konserwatorskim – m.in. 
współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków przy remoncie HCD, przeniesieniu 
pomnika prof. Zina z Deptaku na plac przed HDK; 

8) prowadzenie zadań związanych z Gminną Ewidencją Zabytków - opracowane karty adresowe są 
w miarę potrzeby udostępniane do celów projektowych lub badawczych służbom i podmiotom 
opracowującym wszelkie plany zagospodarowania przestrzennego czy też inne programy (np. 
rewitalizacyjne, opieki nad zabytkami); ponadto na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Gminy Miejskiej Hrubieszów opublikowano wykaz obiektów ujętych w Gminnej 
Ewidencji Zabytków,  wszystkie karty adresowe wchodzące w skład Ewidencji oraz wykaz 
stanowisk archeologicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów; w 2021 r. 
Burmistrz Miasta Hrubieszowa rozpoczął działania zmierzające do włączenia do Gminnej 
Ewidencji Zabytków karty adresowej dotyczącej krzyża kamiennego, zlokalizowanego 
w Hrubieszowie przy skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego, Kolejowej i Wyzwolenia; 

9) udostępnianie informacji o zabytkach i działaniach promocyjnych na stronie internetowej 
Urzędu Miasta; 

10) wspieranie wszelkich przejawów działalności kulturowej i kulturotwórczej, w tym przetrwałych 
tradycji, obrzędów, stroju ludowego oraz współczesnych form kontynuacji tradycji lokalnych – 
6 czerwca 2021 r. przy Hrubieszowskim Domu Kultury został zorganizowany „Dzień z Kulturą” – 
wydarzenie mające na celu przedstawić i ocalić od zapomnienia wielowiekową historię 
Hrubieszowa – miasta trzech kultur, ukazując przy tym kresowy charakter miasta, lokalny folklor 
oraz dorobek kultury w oparciu o twórczość osób związanych z ziemią hrubieszowską; w ramach 
działań związanych z promocją dziedzictwa kulturowego służącą kreacji produktów turystyki 
kulturowej dokonywano stałej aktualizacji treści publikowanych na stronie internetowej miasta 
w zakresie atrakcji turystycznych miasta, rowerowych tras turystycznych, a także dostępnej bazy 
noclegowej i gastronomicznej; 

11) publikacja wydawnictw poświęconych zabytkom, ludziom związanym z Miastem, itp. - pod 
Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta w 2021 roku została wydana publikacja autorstwa 
Eugeniusza Wilikowskiego pt. „Doświadczenia więźniów politycznych z Hrubieszowa w świetle 
źródeł ikonograficznych”; publikacja stanowi opracowanie źródeł ikonograficznych 
wytworzonych przez więźniów politycznych więzionych w zakładzie Karnym w Hrubieszowie 
w latach 1982-1983 i jest wyrazem troski o lokalną historię; 

12) promocja i rozwój bazy turystycznej - na stronie internetowej miasta w zakładce Turysta 
znajdują się i na bieżąco są aktualizowane informacje dot. m. in. bazy noclegowej 
i gastronomicznej, wypożyczalni kajaków, tras rowerowych; na profilu FB Informacja 
Turystyczna w Hrubieszowie zamieszczane były informacje dot. atrakcji turystycznych 
znajdujących się na terenie Hrubieszowa oraz w jego okolicach. 

4.2.7. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej 
Hrubieszów na lata 2021 – 2026 

Kategoria Opis 

Podstawa prawna Uchwała Nr Xl/319/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 września 2021 r. 
w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem Gminy Miejskiej Hrubieszów na lata 2021 - 2026”31 

Ogólny zarys Programu Regulacje związane z mieszkaniowym zasobem gminy określa ustawa z dnia 21 
czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 

 
31 Uchwała Nr Xl/319/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 września 2021 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego 
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Hrubieszów na lata 2021 - 2026”; 
[https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=124&p1=szczegoly&p2=1722332] 
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Kategoria Opis 

Kodeksu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 611). Każda gmina, na zasadach i 
w wypadkach przewidzianych w ustawie, ma obowiązek zapewnienia lokali socjalnych 
i zamiennych, a także zaspokajać potrzeby mieszkaniowe ludności o niskich 
dochodach. W tym celu wykorzystuje mieszkaniowy zasób gminy, tj. lokale stanowiące 
własność gminy albo gminnych osób prawnych lub spółek handlowych utworzonych 
z udziałem gminy, z wyjątkiem towarzystw budownictwa społecznego, a także lokale 
pozostające w posiadaniu samoistnym tych podmiotów.  
Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy, z wyjątkiem lokali socjalnych i lokali 
przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy, mogą być 
wynajmowane tylko na czas nieoznaczony.  
Mieszkaniowy zasób Gminy Miejskiej Hrubieszów stanowią budynki i lokale mieszkalne 
będące w 100% własnością Gminy Miejskiej Hrubieszów oraz lokale w budynkach 
wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy.  
Administratorem substancji komunalnej stanowiącej własność Gminy Miejskiej 
Hrubieszów jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w 
Hrubieszowie. 

Komórka org. wiodąca Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Hrubieszów. 

Komórki org. i 
instytucje partnerskie  

Wydział Finansowo-Podatkowy, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Hrubieszowie Sp. z o.o., administratorzy wspólnot mieszkaniowych 

Sprawozdanie nie wymagane 

 

Tabela 37. Wskaźniki monitorujące realizację programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej 
Hrubieszów w latach 2018-2021. 

Kategoria 2018 2019 2020 2021 

Liczba lokali w mieszkaniowym zasobie Miasta 
Hrubieszów ogółem 

439 434 425 420 

- w tym w budynkach komunalnych 324 324 321 320 

- w tym w budynkach wspólnot  115 110 104 100 

Liczba mieszkań socjalnych w mieszkaniowym 
zasobie Miasta Hrubieszów  

143 143 143 143 

Liczba osób zamieszkujących lokale 
w mieszkaniowym zasobie Miasta Hrubieszów  

1 300 1 250 1 230 1 200 

Liczba osób oczekujących na mieszkanie z 
komunalnego zasobu gminy 

20 19 16 22 

Nakłady na remonty budynków stanowiących 
mieszkaniowy zasób Miasta (w zł)  

256 954,33 415 178,95 286 418,06 150 145,88 

Średnia stawka czynszu (w zł/m2)  1,87 1,87 1,87 1,87 

Kwota dochodów uzyskana z tytułu płatności 
czynszu za wynajmowane lokale, w tym 
odsetki za nieterminowe regulowanie 
należności (w zł) 

461 206,00 494 584,08 430 363,72 462 546,41  

Zaległości z tytułu opłat za czynsze 
mieszkaniowe wg stanu na 31.12. (w zł) 

1 734 061,43 1 880 235,02 2 104 264,53  2 299 071,62  

Liczba osób zalegających z opłatami 401 387 379 364 

Zwrot zaległych czynszów za lokale mieszkalne 
z zasobu komunalnego wyegzekwowanych 
przez komornika sądowego oraz wpłaty 
najemców lokali mieszkalnych wg zawartych 
ugód (w zł) 

117 830,83 128 774,53 91 571,10 107 935,92 

Źródło: dane Urzędu Miasta Hrubieszów – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.  
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W roku sprawozdawczym zrealizowano następujące zadania remontowe w ramach gospodarowania 
miejskim zasobem mieszkaniowym: 

Tabela 38. Zrealizowane prace remontowe w ramach gospodarowania miejskim zasobem mieszkaniowym w 2021 roku. 

Lp. Kategoria Informacja o zrealizowaniu remontu w 
2021 roku (opis lokalizacji, zakres, itp.) 

Nakłady 
poniesione 

w 2021 r. (w zł) 

1. przebudowa trzonów 
kuchennych i pieców, 
wbudowanie instalacji 
centralnego ogrzewania 

- remont instalacji c.o. ul. Gródecka 40 
- remont pieców 
- remont kuchni kaflowych 

51 864,00 

2. doprowadzenie wody 
i odprowadzenie ścieków 

- remont i czyszczenie kanalizacji 2 300,04 

3. wykonanie łazienek - remont i wykonanie łazienki w lokalu 
socjalnym ul. Pobereżańska 18 i ul. Zamojska 76 

12 357,57 

4. wymiana podłóg i posadzek - remont podłogi w lokalu ul. Hubala 2 i ul. 
Partyzantów 13 

5 914,03 

5. wymiana konstrukcji dachowej 
z pokryciem z papy i eternitu na 
blachę 

- naprawa pokrycia dachowego ul. Zamojska 18 
b i ul. Partyzantów 13 

3 066,40 

6. inne  - uprzątnięcie lokalu Cicha 13A, Ceglana 36a/5 
- remont lokalu mieszkalnego Cicha 13A, 
Ceglana 36a/5 
- wymiana wodomierza Wesoła 15 
- remont wentylacji w budynkach 
mieszkalnych Gminy Miejskiej położonych przy 
ul. Gródecka 40D, 40E, 40G, 40H, 40 I, 40 J, 
40K, ul. Żeromskiego 41A, 41B 
- przygotowanie dokumentacji związanej z 
klastrem energii 

74 643,84 

  razem 150 145,88 
Źródło: dane Urzędu Miasta Hrubieszów – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.  

Z zadań inwestycyjnych związanych z gospodarką mieszkaniową w 2021 roku przeprowadzono 
modernizację dachu na budynku komunalnym przy ul. Ceglana 36B. Wartość inwestycji to 60 504,89 zł. 

4.2.8. Program współpracy Gminy Miejskiej Hrubieszów z organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok. 

Kategoria Opis 

Podstawa prawna Uchwała Nr XXVIII/226/2020 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 listopada 2020 r. 
w sprawie Programu współpracy Gminy Miejskiej Hrubieszów z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
na 2021 rok32 

Ogólny zarys Programu Celem głównym Programu jest rozwój współpracy Gminy z organizacjami 
pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych na podstawie ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.). 

Komórka org. wiodąca Wydział Komunikacji Społecznej, Turystyki i Promocji Urzędu Miasta Hrubieszów 

 
32 Uchwała Nr XXVIII/226/2020 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z 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 [https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=242&p1=szczegoly&p2=1580094] 
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Kategoria Opis 

Komórki org. i 
instytucje partnerskie 

komórki Urzędu Miasta Hrubieszów, jednostki organizacyjne Miasta Hrubieszów, 
Gminna Rada Pożytku Publicznego, organizacje pozarządowe  

Sprawozdanie Sprawozdanie z realizacji Programu zostało przyjęte na XLIII Sesji Rady Miejskiej 
28 kwietnia 2022 r.33 

 

Działania podjęte w 2021 roku na rzecz realizacji Programu: 

Realizacja Programu w 2021 r. nie odbiegała znacząco od poprzednich edycji, jednak z uwagi na 
pandemię organizacje musiały przemodelować sposób prowadzenia swojej aktywności i dostosować się 
do warunków trwającej epidemii.  

Wartość dotacji przekazanej organizacjom pozarządowym na realizację zadań w 2021 roku wyniosła 
1 260 124,50 zł, w tym: 

• w trybie otwartego konkursu ofert – 1 133 504,50 zł; 

• z pominięciem otwartego konkursu ofert – 126 620,00 zł. 
 

Wśród zadań publicznych jakie Miasto Hrubieszów powierzyło organizacjom pozarządowym w 2021 
roku do realizacji w formie konkursów znalazły się zadania wyspecyfikowane w poniższym zestawieniu. 

Tabela 39. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań publicznych realizowanych w trybie konkursowym w ramach realizacji 
Programu współpracy Miasta Hrubieszowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2021.  

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 2021 

Polski Czerwony Krzyż 
Lubelski Zarząd Okręgowy 
w Lublinie Zarząd 
Rejonowy w Hrubieszowie 

543 483,50 zł 

2 
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi z terenu Miasta 
Hrubieszowa na rok 2021 

jw. 260 021 zł 

  razem 803 504,50 zł 

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

 i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021” 

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 

30 000 zł 

2 

Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, 
dorosłych w ramach profilaktyki uzależnień – 
uczestnictwo w zajęciach kulturalnych i 
sportowych (Zajęcia sportowe dla dzieci 
„Z podwórka na stadion”) 

Miejski Klub Sportowy 
„Unia” 

31 000 zł 

 
33 Uchwała Nr XLVIII/384/2022 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania 

z realizacji 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 2021; 
[https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=51&p1=szczegoly&p2=1750001] 
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Strefa zadań publicznych 
Nazwa organizacji 

pozarządowej 

Kwota rozliczonej 
dotacji na podstawie 

złożonego 
sprawozdania 

Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, 
dorosłych w ramach profilaktyki uzależnień – 
uczestnictwo w zajęciach kulturalnych i 
sportowych - Modelarstwo lotnicze (zajęcia dla 
dzieci i młodzieży „Modelarstwo lotnicze łączy 
pokolenia”) 

Uczniowski Klub Sportowy 
„Jedynka” 

17 000 zł 

Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, 
dorosłych w ramach profilaktyki uzależnień – 
uczestnictwo w zajęciach kulturalnych i 
sportowych - „Para buch koła w ruch” (zajęcia 
sportowe) 

Stowarzyszenie 
„Hrubieszów Na 
Rowerach” 

2 000 zł 

  razem 80 000 zł 

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

1 
Upowszechnianie sportu i kultury fizycznej wśród 
mieszkańców Hrubieszowa 

Miejski Klub Sportowy 
„Unia” Hrubieszów 

225 000 zł 

2 
Upowszechnianie modelarstwa lotniczego, 
stołowego oraz gier zespołowych mieszkańców 
miasta Hrubieszów 

Uczniowski Klub Sportowy 
„Jedynka” 

17 000 zł 

3 
Racketlon (tenis stołowy, tenis ziemny, badmin-
ton i squash) i koszykówka, dyscypliny sportowe 
dla wszystkich 

Uczniowski Klub Sportowy 
„Ogólniak” 

2 000 zł 

4 
Organizacja zawodów kolarskich na terenie 
Hrubieszowa – rezygnacja z przyznanej dotacji 

Stowarzyszenie 
„Hrubieszów na 
Rowerach” 

6 000 zł 

  Razem 250 000 zł 

  Ogółem 1 133 504,50 zł 
Źródło: dane Urzędu Miasta Hrubieszów – Wydział Komunikacji Społecznej, Turystyki i Promocji.  

 

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w drodze pominięcia otwartego konkursu ofert 
zlecono wykonywanie zadań publicznych dla następujących organizacji. 

Tabela 40. Wykaz organizacji pozarządowych, którym zlecono w 2021 r. wykonywanie zadań publicznych w drodze 
pominięcia otwartego konkursu. 

Lp. Nazwa zadania Nazwa organizacji 
Wysokość wsparcia 

finansowego 

1 
Rehabilitacja warunkiem powrotu do 
zdrowia pacjentów onkologicznych 

Stowarzyszenie Amazonki 6 500 zł 

2 Samodzielni w środowisku Polski Związek Niewidomych 3 500 zł 

3 
Wsparcie działalności Centrum Integracji 
Społecznej w Mienianach 

Centrum Integracji Społecznej 
w Mienianach 

116 620 zł 

  Razem 126 620 zł 
Źródło: dane Urzędu Miasta Hrubieszów – Wydział Komunikacji Społecznej, Turystyki i Promocji.  

 

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.  
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Zestawienie organizacji korzystających z takiej formy współpracy przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 41. 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: dane Urzędu Miasta Hrubieszów – Wydział Komunikacji Społecznej, Turystyki i Promocji. 

Organizacje pozarządowe korzystają nieodpłatnie z sali konferencyjnej Urzędu Miasta i pomieszczeń 
Hrubieszowskiego Domu Kultury organizując walne zebrania, konferencje oraz spotkania. 

Tabela 42. Wskaźniki monitorujące realizację programów współpracy Gminy Miejskiej Hrubieszów z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2018-2021. 

Kategoria 2018 2019 2020 2021 

Planowana kwota środków na realizację 
Programu (w zł) 

1 228 976,00 1 349 618,00 1 178 491,00 1 219 089,00 

Środki wydatkowane na realizację Programu 
(w zł) 

1 091 360,80 1 217 247,13 1 241 790,50 1 260 124,50 

Liczba organizacji pozarządowych i innych 
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 
ustawy, które przystąpiły do otwartych 
konkursów ofert na realizację zadań 
publicznych  

16 16 12 15 

Liczba organizacji pozarządowych i innych 
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 
ustawy, które otrzymały dotację na realizację 
zadań publicznych w drodze konkursu 

13 11 7 12 

Liczba organizacji pozarządowych i innych 
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 
ustawy, które otrzymały dotację na realizację 
zadań publicznych z pominięciem konkursu 

2 3 3 3 

Liczba posiedzeń Gminnej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego  

4 2 1 1 

Źródło: dane Urzędu Miasta Hrubieszów – Wydział Komunikacji Społecznej, Turystyki i Promocji. 
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4.2.9. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie miasta Hrubieszowa w 2021 roku. 

Kategoria Opis 

Podstawa prawna Uchwała Nr XXXIII/263/2021 Rady Miejskiej W Hrubieszowie z dnia 25 marca 2021 r. 
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie miasta Hrubieszowa w 2021 roku34 

Ogólny zarys Programu Konieczność opracowania Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi wynika z 
zapisów art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 
2020 r. poz. 638 z późn. zm.). Program opracowywany jest co roku.  
Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej 
Hrubieszów, zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym 
i gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom, przebywającym w granicach 
administracyjnych Gminy.  

Komórka org. wiodąca Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Hrubieszów 

Komórki org. i 
instytucje partnerskie 

organizacje pozarządowe, podmioty lecznicze, osoby fizyczne i prawne 

Sprawozdanie nie wymagane 

 

Działania podjęte w 2021 roku na rzecz realizacji Programu: 

• wyłapywanie zwierząt bezdomnych, w tym zagubionych, wałęsających się, pozostających bez 
właściciela i umieszczenie zwierząt w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Zamościu, gdzie 
wykonywane są obligatoryjne zabiegi sterylizacji albo kastracji zwierząt; zgodnie z zawartą 
umową udzielono dotacji Miastu Zamość na utrzymanie schroniska dla bezdomnych psów; 

• zapewnienie całodobowej opieki lekarsko -weterynaryjnej przez lekarza weterynarii, z którym 
Gmina Miejska Hrubieszów zawarła umowę na "Usługi weterynaryjne oraz odłów bezdomnych 
zwierząt z terenu miasta Hrubieszowa", tj. z Gabinetem Weterynaryjnym Andrzej Perehubka; 

• pokrywanie przez Gminę Miejską Hrubieszów w 100% kosztów sterylizacji lub kastracji 
bezdomnych zwierząt, w szczególności wolno żyjących kotów, przebywających na terenie 
miasta, które zostały dostarczone do lekarza weterynarii, na podstawie wystawionego rachunku 
za wykonany zabieg; 

• zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt dzikich i domowych poprzez podpisanie umowy na świadczenie usługi całodobowej 
z lekarzem weterynarii; 

• dokarmianie wolno żyjących kotów (zakup karmy). 

Wydatki na realizację Programu w 2021 roku przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 43. Wydatki na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie miasta Hrubieszowa w 2021 roku. 

Kategoria Planowane środki w 2021 roku 
(w zł) 

Wydatkowane 
środki w 2021 r.  

(w zł) 
przyjmowanie psów do schroniska dla 
bezdomnych zwierząt w Zamościu (ul. 
Braterstwa Broni 161) 

40 000 
(w tym 1 800,00 zł dotacja dla Miasta 
Zamość z przeznaczeniem na Schronisko 
dla bezdomnych zwierząt w Zamościu) 

40 545 

 
34 Uchwała Nr XXXIII/263/2021 Rady Miejskiej W Hrubieszowie z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hrubieszowa w 2021 roku 
[https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=124&akcja=szczegoly&p2=1619530] 
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Kategoria Planowane środki w 2021 roku 
(w zł) 

Wydatkowane 
środki w 2021 r.  

(w zł) 
odławianie bezdomnych zwierząt i przewóz ich 
do schroniska 

10 000 6 156 

usługi weterynaryjne objęte Programem 20 000 7 252 

szczepienia przeciwko wściekliźnie oraz 
sterylizacji lub kastracji bezdomnych zwierząt, 
pochodzących z terenu Gminy Miejskiej 
Hrubieszów, które zostaną adoptowane 

20 000 19 638 

zakup karmy w celu dokarmiania kotów wolno 
żyjących 

2 000 1 592 

Razem 92 000 75 183 
Źródło: dane Urzędu Miasta Hrubieszów – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 

Zestawienie dotyczące finansowania realizacji działań Miasta związanych z zapewnieniem opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta w latach 2018-
2020 zawiera poniższa tabela. 

Tabela 44. Finansowanie działań Miasta na rzecz zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania bezdomności 
zwierząt w latach 2018-2020. 

Rok Działania Kwota 
planowana  

(w zł) 

Kwota 
wydatkowana 

(w zł) 

2018 przyjmowanie psów do schroniska dla bezdomnych zwierząt w 
Zamościu (ul. Braterstwa Broni 161)  
(w tym 1 200 zł dotacja dla Miasta Zamość) 

38 000 30 508 

transport bezdomnych psów do schroniska w Zamościu 5 000 5 000 

odłowienie bezdomnego zwierzęcia (kota, psa), wyżywienie, 
opieka weterynaryjna 

13 000 14 730 

zabiegi weterynaryjne (kastracja, sterylizacja, czipowanie) 9 000 16 567 

dokarmianie wolno żyjących kotów (zakup karmy) 3 000 1 517 

 Razem 68 000 68 322 

2019 przyjmowanie psów do schroniska dla bezdomnych zwierząt w 
Zamościu (ul. Braterstwa Broni 161) 
(w tym 1.800 zł dotacja dla Miasta Zamość) 

39 000 50 046 

transport bezdomnych psów do schroniska w Zamościu 5 000 5 338 

odłowienie bezdomnego zwierzęcia (kota, psa), wyżywienie, 
opieka weterynaryjna 

13 500 15 366 

zabiegi weterynaryjne (kastracja, sterylizacja, czipowanie) 10 000 8 074 

dokarmianie wolno żyjących kotów (zakup karmy) 3 500 2 316 

 Razem 71 000 81 140 

2020 przyjmowanie psów do schroniska dla bezdomnych zwierząt w 
Zamościu (ul. Braterstwa Broni 161) 
(w tym 1 800 zł dotacja dla Miasta Zamość z przeznaczeniem na 
Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Zamościu) 

45 500 25 785 

odławianie bezdomnych zwierząt i przewóz ich do schroniska 10 000 3 247 

usługi weterynaryjne objęte Programem 20 000 23 151 

szczepienia przeciwko wściekliźnie oraz sterylizacja lub kastracja 
bezdomnych zwierząt, pochodzących z terenu Gminy Miejskiej 
Hrubieszów, które zostaną adoptowane 

10 000 18 198 

zakup karmy w celu dokarmiania kotów wolno żyjących 1 000 1 950 

 Razem 86 500 72 332 
Źródło: dane Urzędu Miasta Hrubieszów – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 
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4.2.10. Miejski program profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych 
i przeciwdziałania narkomanii na rok 2021. 

Kategoria Opis 

Podstawa prawna 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 202135.  
W 2021 roku dokument był dwukrotnie aktualizowany: 

• uchwałą Nr XXXVII/296/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 czerwca 
2021 r.  

• uchwałą Nr Xl/314/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 września 2021 r.  

Ogólny zarys Programu Celem głównym Programu jest ograniczanie zdrowotnych i społecznych skutków 
wynikających z nadużywania napojów alkoholowych i zażywania narkotyków, pod-
noszenie poziomu wiedzy w zakresie szkodliwości spożywania alkoholu i narkotyków 
oraz koordynowanie działań profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych.  
Cele szczegółowe to m.in.:  

• wspieranie działań edukacyjnych, promowanie abstynencji i postaw 
trzeźwościowych oraz wspieranie działań ograniczających dostępność do alkoholu 
i narkotyków;  

• prowadzenie edukacji w zakresie przeciwdziałania przemocy i udzielanie pomocy 
ofiarom;  

• wspieranie procesu wychodzenia z uzależnienia od alkoholu i narkotyków;  

• wspieranie zatrudnienia socjalnego;  

• wspieranie oddziaływań umożliwiających integrację osób uzależnionych od 
alkoholu i narkotyków oraz członków ich rodzin;  

• wspieranie dostępu do działań terapeutycznych i rehabilitacyjnych;  

• wspieranie działań mających na celu motywowanie do podjęcia leczenia 
odwykowego. 

Komórka org. wiodąca Wydział Organizacyjno-Administracyjny Urzędu Miasta Hrubieszów 

Komórki org. i 
instytucje partnerskie 

komórki Urzędu Miasta Hrubieszów, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Hrubieszowie, Miejska Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych 
w Hrubieszowie, organizacje pozarządowe, podmioty lecznicze, osoby fizyczne 
i prawne 

Sprawozdanie Sprawozdanie z realizacji „Miejskiego programu profilaktyki, rozwiązywania 
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2021”  zostało 
przedstawione Radzie Miejskiej na XLVII Sesji w dniu 31 marca 2022 r. 36. 

 

Działania podjęte w 2021 roku na rzecz realizacji Miejskiego programu profilaktyki, rozwiązywania 
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 45. Działania podjęte w 2021 roku na rzecz realizacji Miejskiego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów 
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. 

Lp. Rodzaj działania Wskazanie podejmowanych działań Plan  
(w zł) 

Wydatki  
(w zł) 

w zakresie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych 

1. zwiększenie dostępności 
terapeutycznej i rehabilitacyjnej 

m.in. działalność Miejskiej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
powoływanie biegłych (psychiatra i 

13 600 7 482 

 
35 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 z późn. zm. 
[https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=124&p1=szczegoly&p2=1722456] 
36 Sprawozdanie z realizacji „Miejskiego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 

narkomanii na rok 2021”; [https://miasto.hrubieszow.pl/files/sesje/47/druk404.pdf] 
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Lp. Rodzaj działania Wskazanie podejmowanych działań Plan  
(w zł) 

Wydatki  
(w zł) 

dla osób uzależnionych od 
alkoholu  

psycholog) do badania stopnia 
uzależnienia od alkoholu i wskazania 
rodzaju zakładu leczniczego 

2. udzielenie rodzinom, w których 
występują problemy alkoholowe 
pomocy psychologicznej i prawnej, 
a w szczególności ochrony przed 
przemocą w rodzinie  

m.in. działalność punktu konsultacyjnego 
dla ofiar przemocy w rodzinie z problem 
alkoholowym (dyżury prawnika i 
psychologa) 

10 200 7 920 

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  

m.in. dofinansowanie szkolnych 
programów profilaktycznych; organizacja 
działań promujących styl życia wolny od 
uzależnień dla ogółu dzieci i młodzieży, 
organizowanie i wspieranie działań 
służących promocji zdrowego stylu życia z 
uwzględnieniem aktywności kulturalnej i 
sportowej dzieci i młodzieży; działania 
promocyjne na rzecz profilaktyk, 
prowadzenie świetlic środowiskowych 

237 823,55 191 302,16 

4. wspomaganie działalności 
instytucji, stowarzyszeń i osób 
fizycznych służących 
rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych  

m.in. prowadzenie działań wspierających 
dla osób uzależnionych od alkoholu i ich 
rodzin w ramach klubu abstynenta 

30 000 30 000 

5. wspieranie zatrudnienia 
socjalnego poprzez organizowanie 
i finansowanie centrów integracji 
społecznej  

wsparcie działalności Centrum Integracji 
Społecznej w Mienianach 

120 000 116 620 

  razem 411 823,55 353 324,16 

w zakresie przeciwdziałania narkomanii 

1. prowadzenie profilaktycznej 
działalności informacyjnej, 
edukacyjnej oraz szkoleniowej w 
zakresie rozwiązywania 
problemów narkomanii, w 
szczególności dla dzieci i młodzieży 

w tym prowadzenie profilaktycznej 
działalności informacyjnej, edukacyjnej 
oraz szkoleniowej w zakresie 
rozwiązywania problemów narkomanii, w 
szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym 
prowadzenie zajęć sportowo-
rekreacyjnych dla uczniów, a także działań 
na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących 
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-
wychowawczych i socjoterapeutycznych 

12 000 6 383,99 

2. zwiększenie dostępności pomocy 
terapeutycznej i rehabilitacyjnej 
dla osób uzależnionych i osób 
zagrożonych uzależnieniem  

w tym podnoszenie kwalifikacji osób 
realizujących zadania w zakresie 
przeciwdziałania narkomanii; dyżury w 
punkcie informacyjno – konsultacyjnym ds. 
narkomanii) 

8 000 6 484,39 

3. wspomaganie działań instytucji, 
organizacji pozarządowych i osób 
fizycznych, służących 
rozwiązywaniu problemów 
narkomanii 

 14 000 5 400 

  razem 34 000 18 268,38 

  OGÓŁEM 445 823,55 371 592,54 
Źródło: dane Urzędu Miasta Hrubieszów – Wydział Organizacyjno-Administracyjny. 
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Tabela 46. Wskaźniki monitorujące realizację miejskich programów profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych 
i przeciwdziałania narkomanii w latach 2018-2021. 

Kategoria 2018 2019 2020 2021 

Kwota planowana w ramach Programu (w zł)  380 000,00 380 000,00 380 000,00 445 823,55 

Kwota wydatkowana w ramach Programu (w zł) 293 514,24 342 455,90 290 000,581 371 592,54 

Liczba przyjętych zgłoszeń w sprawie skierowania 
wniosków o zastosowanie obowiązku leczenia 
w zakładzie lecznictwa odwykowego 

74 83 53 57 

Liczba posiedzeń Miejskiej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Hrubieszowie 

6 7 12 15 

Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych 

7 25 34 22 

Liczba dyżurów w punkcie konsultacyjnym dla Ofiar 
Przemocy w Rodzinie:  
- radca prawny 
- psycholog 

 
 

39 
19 

 
 

42 
35 

 
 

29 
18 

 
 

40 
23 

Liczba porad udzielonych w punkcie konsultacyjnym 
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie:  
- radca prawny 
- psycholog 

 
 

73 
32 

 
 

76 
35 

 
 

56 
32 

 
 

67 
38 

Liczba dyżurów w punkcie konsultacyjnym ds. 
narkomanii 

86 75 73 78 

Liczba udzielonych porad i konsultacji w punkcie 
konsultacyjnym ds. narkomanii 

91 76 70 80 

Kwota dotacji dla Centrum Integracji Społecznej 
w Mienianach - reintegracja zawodowa mieszkańców 

0 116 620,00 117 600,00 116 620,00 

Źródło: dane Urzędu Miasta Hrubieszów – Wydział Organizacyjno-Administracyjny. 

1 ze względu na pandemię Covid-19, zgodnie z wytycznymi PARP plan zmniejszono o 72 658,80 zł, kwotę tą przeznaczono na zadania związane z pandemią; w 2020 r. 
z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu łącznie wydatkowano kwotę 149 328,56 zł 

 

Wpływy do budżetu Miasta z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz liczbę punktów sprzedaży 
na terenie Miasta w latach 2018-2021 przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 47. Wpływy do budżetu Miasta z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w latach 2018-2021. 

Kategoria 2018 2019 2020 2021 

Wpływy do budżetu Miasta z opłat za 
zezwolenia na sprzedaż alkoholu (w zł) 

429 895,70 389 797,10 449 820,34 456 980,89 

Liczba punktów sprzedaży alkoholu na terenie 
Miasta ogółem 

66 66 66 68 

Liczba punktów sprzedaży alkoholu na terenie 
Miasta zwolnionych z opłat1 

9 9 9 9 

Źródło: dane Urzędu Miasta Hrubieszów - Wydział Finansowo-Podatkowy, Wydział Inwestycji i Rozwoju. 

1 Punkty Handlowo-Przemysłowej Spółdzielni Inwalidów, ul. Targowa 5, 22-500 Hrubieszów. 
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4.3. Wspieranie rodziny i pomoc społeczna 

4.3.1. Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2021 

Zadania z obszaru wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Hrubieszowie. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2021 r. udzielił wsparcia z zakresu pomocy społecznej 695 
osobom w 395 rodzinach. Świadczeń z zakresu pomocy społecznej udzielano w formie finansowej 
w postaci zasiłków celowych, okresowych, stałych, jak i rzeczowej w postaci posiłków, artykułów 
żywnościowych, opału ekologicznego z dowozem do miejsca zamieszkania, środków higienicznych, 
odzieży, sprzętu rehabilitacyjnego i artykułów dziecięcych.  

W 2021 roku 5 dzieci 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+”. Nie stwierdzono niezabezpieczonych potrzeb w tym 
zakresie. 

Główne problemy osób i rodzin objętych pomocą społeczną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Hrubieszowie to: 

• ubóstwo; 

• bezdomność; 

• bezrobocie (193 rodziny); 

• niepełnosprawność (158 rodzin); 

• długotrwała lub ciężka choroba (71 rodzin); 

• potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 

• bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, 
zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych (15 rodzin); 

• trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 

• -alkoholizm lub narkomania (61 rodzin). 

Inną formą wsparcia udzielanego osobom i rodzinom przez pracowników socjalnych jest praca socjalna. 
To działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu 
zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz 
tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. W roku 2021 pracą socjalną zostało objętych 587 
rodzin. 

Ponadto w roku 2021 skierowano do Sądu i Prokuratury łącznie 50 wniosków w sprawach 31 rodzin. 
Wnioski dotyczyły m.in. wglądu w sytuację rodzinną małoletniego dziecka ze względu na nieprawidłowe 
funkcjonowanie rodziny w środowisku, spowodowane nadużywaniem alkoholu przez rodziców, 
przemocą, narkomanią bądź bezradnością w sprawach opiekuńczo -wychowawczych.  

W stosunku do 15 rodzin złożono zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, w związku 
z przemocą w rodzinie, w szczególności wobec dzieci i osób niesamodzielnych. W przypadku 2 osób 
zostały złożone wnioski o przyjęcie do szpitala psychiatrycznego bez zgody. Dodatkowo w stosunku 
do 14 osób zostały złożone wnioski do Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
o skierowanie na leczenie odwykowe bez zgody.  

W 2021 roku, spośród 395 rodzin korzystających z pomocy społecznej, wsparciem przez asystentów 
rodziny objęto łącznie 31 rodzin, w tym 56 małoletnich dzieci. W wyniku rocznej pracy asystentów 
rodziny, 51 dzieci w rodzinach objętych wsparciem asystentów, udało się pozostawić w ich biologicznych 
rodzinach. 
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W roku 2021 w pieczy zastępczej przebywało ogółem 39 dzieci z terenu miasta Hrubieszowa, za które 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie ponosił odpłatność (z czego 7 dzieci zostało 
umieszczonych w pieczy w roku 2021). W trakcie roku 2021 jedno dziecko przebywające w rodzinie 
zastępczej zostało następnie umieszczone w placówce opiekuńczo- wychowawczej, jedno - z pieczy 
zastępczej - przeszło pod opiekę opiekuna prawnego, jedno powróciło do rodziny biologicznej i jedno 
dziecko po uzyskaniu pełnoletności powróciło do domu rodzinnego. W roku 2021 dwoje dzieci zostało 
przysposobionych (adopcja).  

Szczegółowe informacje o realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 
rok 2021 zawiera Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej za rok 202137, przyjęte na XLVII sesji Rady Miejskiej w Hrubieszowie w dniu 31 marca 2022 r. 

4.3.2. Pomoc społeczna i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w 2021 roku. 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom 
i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, 
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 

MOPS w ramach realizacji swoich zadań podejmował wiele działań w stosunku do pojedynczych osób 
lub całych rodzin z terenu gminy miejskiej Hrubieszów. Działania te różniły się zakresem i formą pomocy, 
gdyż dotyczyły problemów i sytuacji kryzysowych spowodowanych wieloma czynnikami, np. konfliktami, 
przemocą domową, problemami opiekuńczo-wychowawczymi czy uzależnieniami. 

W roku 2021 specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 12 osób na łączną kwotę 260 021,00 zł. 
Przepracowano 9 939,00 godzin. Koszt 1 godz. specjalistycznych usług opiekuńczych w 2021 roku 
wynosił 26,00 zł. Zadanie realizowane było przez Polski Czerwony Krzyż, wyłoniony w drodze konkursu. 

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy, w całości, dotowanym z budżetu państwa, tj. 
kwota 490 772,94 zł. W całym 2021 r. pomocą w postaci zasiłku stałego objęto 90 osób.  

Zasiłek okresowy, przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, 
bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów 
zabezpieczenia społecznego osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium 
dochodowego osoby samotnie gospodarującej oraz rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium 
dochodowego rodziny. W 2021 r. z tej formy pomocy skorzystało 189 osób na ogólną kwotę 446 109,64 
zł. Najczęstsze powody przyznania zasiłku okresowego to: bezrobocie – 170 osób, niepełnosprawność – 
13 osób, długotrwała choroba – 8 osób. 

W roku 2021 z usług opiekuńczych skorzystało 75 osób, u których zrealizowano łącznie 22 183 godziny 
usług (wydatek na kwotę 543 483,50 zł). Koszt 1 godz. usług opiekuńczych w 2021 r. wynosił 24,50 zł. 
Usługi opiekuńcze realizowane były przez Polski Czerwony Krzyż, wyłoniony w drodze konkursu. 

W roku 2021 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie pozyskał kwotę 24 046,50 zł w ramach 
Programu „Opieka 75+”. 

Zasiłki celowe to świadczenie fakultatywne przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, 
a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, 
odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, 
kosztów pogrzebu, zdarzenia losowego, schronienie. Z wymienionej powyżej formy pomocy skorzystały 
w 2021 r. 183 osoby na ogólną kwotę 109 918,30 zł.  

 
37 Uchwała Nr XLVII/375/2022 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie sprawozdania z realizacji 
zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2021; 
[https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/u-375-2022.pdf] 
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W 2021 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie poniósł wydatek w wysokości 
23 160,72 zł, za pobyt dwóch osób bezdomnych, skierowanych do schronisk dla osób bezdomnych, 
usytuowanych poza terenem miasta Hrubieszowa.  

Innym zadaniem własnym gminy, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 16 ustawy o pomocy społecznej, jest 
„kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym 
domu”. W roku 2021 w domach pomocy społecznej przebywało 20 mieszkańców miasta Hrubieszowa. 
Wydatki związane z pobytem 19 osób w w/w Domach Pomocy Społecznej wyniosły w roku 2021 – 
539 030,02 zł. 

Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki 
w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych mogą być także przyznane usługi opiekuńcze, 
specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek, świadczone w Środowiskowym Domu Samopomocy w 
Hrubieszowie. W roku 2021, do opisanej powyżej placówki, skierowano na podstawie decyzji 
administracyjnych MOPS w Hrubieszowie, 50 osób. 

W 2021 roku pomocą w postaci świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz 
świadczenia rzeczowego w postaci artykułów żywnościowych objęto 287 rodzin, tj. 553 osoby na łączną 
kwotę 308 124,20 zł. W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2021 objęto dożywianiem 
w szkołach i przedszkolach 5 dzieci na kwotę 625,80 zł. Podkreślić należy, że znaczna część środków 
pochodziła z rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 247 000,00 zł, natomiast 
środki własne wyniosły 61 750,00 zł. 

Od listopada 2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie kieruje osoby, które podlegają 
wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem 
zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w trudnej sytuacji, do uczestnictwa 
w zajęciach reintegracji społecznej i zawodowej prowadzonych przez Centrum Integracji Społecznej 
w Mienianach. W przeciągu roku 2021 z zajęć w CIS w Mienianach skorzystało 21 osób, nie mniej jednak 
miesięczna liczba uczestników wynosiła 10 osób. Łączna kwota udzielonej przez Miasto dotacji na rzecz 
CIS wyniosła 116 620 zł.  

W roku 2021 MOPS w Hrubieszowie realizował program „Wspieraj Seniora”. Celem programu było 
wsparcie finansowe Gminy w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 70 lat i więcej, 
którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu i nie byli w stanie, np. 
poprzez wsparcie rodzin, zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Wysokość środków 
wykorzystanych na wsparcie w ramach programu „Wspieraj Seniora” wyniosła 5 712,14 zł (wsparciem 
objęto 1 osobę). Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa, z Funduszu Przeciwdziałania Covid-
19. 

Innym programem realizowanym przez MOPS był Program „Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej”, którego głównym celem było prowadzenie usługi asystenta jako formy 
ogólnodostępnego wsparcia dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie 
z określonymi w przepisach wskazaniami oraz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie 
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. W 2021 roku z w/w Programu skorzystały 
4 osoby, w tym 1 dziecko do 16 r.ż. Koszty poniesione na realizację programu „Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej” – edycja 2021, wyniosły 37 295,88 zł. Koszt realizacji Programu w całości był 
sfinansowany z budżetu państwa, z Funduszu Solidarnościowego. 

Z kolei głównym celem Programu „Opieka wytchnieniowa” było odciążenie członków rodzin lub 
opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie 
czasowego zastępstwa. W 2021 roku z pomocy w ramach w/w Programu skorzystały 2 osoby. Usługa 
opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie. Koszty poniesione na realizację programu „Opieka 
wytchnieniowa” – edycja 2021 wyniosły 14 680,21 zł. Koszt realizacji Programu w całości był 
sfinansowany z budżetu państwa, z Funduszu Solidarnościowego. 
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W 2021 r. ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało łącznie 695 osób, spośród 395 rodzin z terenu 
miasta (w 2020 r. – 698 osób z 393 rodzin). 15 osobom przyznano świadczenia decyzją w ramach zadań 
zleconych, natomiast 402 osobom przyznano decyzją świadczenia w ramach zadań własnych. 

Od 2016 r. na terenie Miasta Hrubieszowa prowadzona jest dystrybucja żywności w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym. W ramach Podprogramu 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Hrubieszowie wydał 372 skierowania dla 853 osób. Dystrybucja żywności w ramach Podprogramu 
2020 odbyła się w roku 2021. W ramach Podprogramu 2021 nadal trwa kwalifikacja osób do w/w 
Programu. 

Łącznie w roku 2021 Ośrodek zrealizował wypłatę 16 660 świadczeń rodzinnych i opiekuńczych na łączną 
kwotę 4 744 653,53 zł.  

W roku 2021 wypłacono 1 712 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 705 640,65 zł. 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie wydał 9 decyzji administracyjnych wobec 
dłużników alimentacyjnych. Przeprowadzono postępowanie wobec 157 dłużników, złożono do 
Komorników 68 wniosków o przyłączenie do egzekucji komorniczej. 

W roku 2021 wypłacono 29 998 świadczeń wychowawczych na łączną kwotę 14 879 158,56 zł.  

Realizacja ustawy o dodatkach mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy. W ramach tego zadania 
w 2021 r. wypłacono 2 155 świadczeń na kwotę 380 800,30 zł, natomiast w 2020 r. – 2 325 świadczeń 
na kwotę 401 247,72 zł.  

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy rodzinie gmina podejmuje 
działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w zespole 
interdyscyplinarnym. Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Miejskiej Hrubieszów został powołany 
Zarządzeniem Nr 581/2018 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 31 stycznia 2018 roku. 

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o 
procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. 

W 2021 r. założono 77 formularzy „Niebieskich Kart”, w tym 66 karty zostały założone przez 
funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie, 3 formularze „Niebieska Karta” wszczęte 
zostały przez Komendy Powiatowe Policji z terenu Polski i przesłane do realizacji Zespołowi 
Interdyscyplinarnemu w Hrubieszowie, 8 kart zostało założonych przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Hrubieszowie. Członkowie Grup Roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego sporządzili 
łącznie 3 formularze „Niebieskich Kart C i D”. 

W celu realizacji procedury „Niebieskie Karty” w roku 2021 funkcjonowało łącznie 76 Grup Roboczych 
Zespołu Interdyscyplinarnego, które odbyły 92 spotkania. Ogółem pomocą Grup Roboczych objęto 69 
rodzin, w tym: 69 ze względu na problem przemocy psychicznej, 51 osób ze względu na problem 
przemocy fizycznej. 

W 2021 r. 85 osób doświadczających przemocy w rodzinie były objęte wsparciem w ramach procedury 
„Niebieska Karta” w tym; 57 kobiet, 15 mężczyzn i 13 dzieci. 70 osób objęto procedurą „Niebieska Karta” 
wskazanych jako osoby, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie. Ponadto w 
sprawie 4 rodzin pracownicy socjalni przekazali informację Policji o ponownym stosowaniu przemocy w 
rodzinie przez osoby przednio skazane za tego rodzaju przemoc. 

W ramach procedury „Niebieska Karta” w 2021r. zapewniono bezpieczeństwo 2 krzywdzonym dzieciom, 
w trybie art. 12a ustawy, poprzez umieszczenie 1 dziecka u innej, niezamieszkującej wspólnie osoby 
najbliższej oraz 1 dziecka poprzez umieszczenie w rodzinie zastępczej. W 2021 r. zakończono 60 
procedur „Niebieskie Karty” na skutek ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o 
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zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz 8 procedur „Niebieska Karta” na skutek 
rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań.  

Szczegółowe informacje o realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej za rok 2021 zawiera 
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie za 2021 rok6, 
przyjęte na XLVII sesji Rady Miejskiej w Hrubieszowie w dniu 31 marca 2022 r. 

4.4. Edukacja i oświata 

Dokument pn. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Hrubieszów w roku 

szkolnym 2020/202112, jest kompleksowym raportem, umożliwiającym dokonanie oceny działań Miasta 

Hrubieszów w zakresie wypełniania zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021. 

Liczbę placówek oświatowych z podziałem na ich typy oraz placówki publiczne i niepubliczne 

przedstawiają poniższe tabele. 

Tabela 48. Stan organizacyjny placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto wg stanu na dzień 30 września 2021 r. 

Lp. Wyszczególnienie 
Liczba 

oddziałów 
Liczba 

uczniów 

1 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie - ul. Listopadowa 12 23 506 

2 
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hrubieszowie – 
ul. Żeromskiego 29 

22 470 

3 
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Hrubieszowie 
- ul. Zamojska 16. 

18 428 

RAZEM 63 1 404 

1 
Miejskie Przedszkole Nr 1 w Hrubieszowie z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 59,  
a) filia przy ul. Gródeckiej 48 

7 171 

2 
Miejskie Przedszkole Nr 2 w Hrubieszowie z siedzibą przy ul. mjr.  H. Dobrzańskiego 
„Hubala” 11 

4 100 

3 
Miejskie Przedszkole Nr 3 w Hrubieszowie z siedzibą przy ul. Grotthusów 1 
a) filia przy ul. Dwernickiego 4 

5 103 

4 Miejskie Przedszkole Nr 5 w Hrubieszowie z siedzibą przy ul. Listopadowej 4 5 123 

RAZEM 21 497 

OGÓŁEM 84 1 901 
Źródło: System Informacji Oświatowej oraz Urząd Miasta Hrubieszów 

Tabela 49. Niepubliczne szkoły i placówki oświatowe wpisane do ewidencji prowadzonej przez Burmistrza Miasta wg stanu na 
dzień 31 grudnia 2021 r. 

Lp. Wyszczególnienie Typ placówki 

1 Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Mamy Siebie” w Hrubieszowie Przedszkole niepubliczne 

2 Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "FANTAZJA" w Hrubieszowie Przedszkole niepubliczne 

3 Przedszkole Terapeutyczne Leśna Polana w Hrubieszowie Przedszkole niepubliczne 

4 Gniazdko Niepubliczne Przedszkole z pasją do natury w Hrubieszowie Przedszkole niepubliczne 
Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów  

Tabela 50. Liczba miejsc w żłobkach prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów wg stanu na 31.12.2021 roku. 

Lp. Wyszczególnienie Typ placówki 
Liczba miejsc  
wg stanu na 

31.12.2021 r. 

1 Niepubliczny żłobek „Biedronka” w Hrubieszowie Żłobek niepubliczny  25  

2 Niepubliczny żłobek Bajkowa Przystań w Hrubieszowie Żłobek niepubliczny 20  

RAZEM 45  
Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów. 
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Zatrudnienie nauczycieli w szkołach samorządowych przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 51. Zatrudnienie nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Hrubieszów wg stanu na 
30.09.2021 r. 

Lp. Placówka 

Według stanu na 
30.09.2021 r. 

Liczba 
etatów 

Liczba 
osób 

1 
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Prusa 
w Hrubieszowie – ul. Listopadowa 12 

45,12 47 

2 
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hrubieszowie 
– ul. Żeromskiego 29 

44,09 46 

3 
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w 
Hrubieszowie – ul. Zamojska 16 

48,78 50 

4 
Miejskie Przedszkole Nr 1 w Hrubieszowie z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 59,  
a) filia przy ul. Gródeckiej 48 

13,35 16 

5 
Miejskie Przedszkole Nr 2 w Hrubieszowie z siedzibą przy ul. mjr. H. 
Dobrzańskiego „Hubala” 11 

7,27 10 

6 
Miejskie Przedszkole Nr 3 w Hrubieszowie z siedzibą przy ul. Grotthusów 1,  
a) filia przy ul. Dwernickiego 4 

9,31 12 

7 Miejskie Przedszkole Nr 5 w Hrubieszowie z siedzibą przy ul. Listopadowej 4 8,31 11 

RAZEM 176,23 192 

Źródło: System Informacji Oświatowej oraz Urząd Miasta Hrubieszów. 

 

Zgodnie podsumowaniem zamieszczonymi we wskazanej wyżej Informacji o stanie realizacji zadań 

oświatowych, do najważniejszych działań przeprowadzonych w obszarze oświaty i edukacji w 2021 roku 

należały: 

1. Zapewnienie wszystkim dzieciom miejsc w przedszkolach 

Wszystkie dzieci, które brały udział w procesie rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę 

Miejską Hrubieszów i spełniały wymagane warunki, miały zapewnioną możliwość korzystania z 

wychowania przedszkolnego. Ponadto po zakończeniu rekrutacji miejskie przedszkola dysponowały 

nielicznymi wolnymi miejscami dla dzieci w różnych grupach wiekowych. 

2. Zdalny tryb nauki 

Przez większą część roku szkolnego 2020/2021 oraz w roku szkolnym 2021/2022 szkoły i przedszkola 

prowadzone przez Miasto Hrubieszów zmuszone były do pracy w systemie zdalnym lub hybrydowym. 

3. Program „500+ dla nauczycieli” 

W ramach „Rządowego wsparcia dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną” Miasto Hrubieszów otrzymało 

zwiększenie subwencji oświatowej w łącznej kwocie 67 000 zł. Otrzymane środki zostały wydatkowane 

na wypłatę nauczycielom dofinansowania (w kwocie: 61 793,37 zł) oraz zakup przez szkoły sprzętu do 

nauki zdalnej (na kwotę: 5 206,63 zł). 

4. Sukces uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie została laureatem konkursu ekologicznego 

„Razem chronimy środowisko!”, który został zorganizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie. Szkoła otrzymała 

nagrodę główną – dotację w wysokości 14 000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie pracowni 

biologicznej, natomiast uczniowie i nauczyciele otrzymali jednorazowe stypendia. 
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5. Powierzenie stanowisk dyrektorów szkół i przedszkoli  

Na okres od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2026 r. przedłużono powierzenie stanowiska dyrektora 

Pani Katarzynie Nowosad (Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Małego Księcia w Hrubieszowie) oraz Pani 

Wioletcie Wolanin (Miejskie Przedszkole Nr 3 w Hrubieszowie). Ponadto Panu Marcinowi Mrozowi 

przedłużono do dnia 31 sierpnia 2022 r. powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły 

Podstawowej Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hrubieszowie. 

6. Jednorazowe Stypendium Burmistrza Miasta Hrubieszowa  

W czerwcu 2021 r. 61 osobom zostało przyznane jednorazowe Stypendium Burmistrza Miasta 

Hrubieszowa za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne. Łączna kwota wypłaconych 

stypendiów wyniosła 15 000 zł. 

7. Liczne sukcesy uczniów miejskich szkół i przedszkoli 

W 2021 r. uczniowie miejskich szkól i przedszkoli odnosili liczne sukcesy na olimpiadach   i konkursach 

przedmiotowych (w tym kuratoryjnych, ogólnopolskich i międzynarodowych), zawodach sportowych 

oraz w konkursach artystycznych. Do najważniejszych osiągnięć należą m.in.: tytuły laureatów na 

kuratoryjnych konkursach z języka angielskiego i fizyki, I miejsce na Międzynarodowym Konkursie Języka 

Angielskiego „Lets Celebrate Europen Day”, II miejsce na XII edycji Wojewódzkiego Konkursu 

Informatycznego „Mistrz komputera” oraz sukcesy zawodników sekcji modelarskiej Uczniowskiego 

Klubu Sportowego „Jedynka”. 
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5. Inwestycje i inne zadania w 2021 roku 

5.1. Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2021 roku 

5.1.1. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Starostwa 
Powiatowego i Gminy Miejskiej Hrubieszów 

W ramach projektu wykonano termomodernizację budynku użyteczności publicznej przy ul. mjr. 
H. Dobrzańskiego „Hubala” 1. Celem była nie tylko poprawa estetyki samego budynku i otoczenia, ale 
przede wszystkim zredukowanie zużycia energii cieplnej i elektrycznej związanej użytkowaniem budynku 
administracyjnego. Wykonano min. docieplenie ścian i stropu poddasza, wymianę pokrycia dachowego, 
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, zagospodarowanie terenu wokół budynku poprzez wykonanie podjazdów dla 
niepełnosprawnych oraz opasek.  

Inwestycja została zrealizowana przy współfinansowaniu przez Unię Europejską z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020 - Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka 
niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego oraz z budżetu państwa. 
Inwestycja została zrealizowana w partnerstwie z Powiatem Hrubieszowskim. Okres realizacji: 2019-
2021. 

Remont podyktowany był złym stanem technicznym budynku. Ostatni większy remont miał miejsce 
w latach 90. ubiegłego wieku i na początku lat dwutysięcznych. Wyliczenia wskazują, że uruchomienie 
instalacji fotowoltaicznej oraz termomodernizacja budynku wraz z wymianą dachu i oświetlenia 
wewnątrz budynku znacznie ograniczą emisję pyłowo-gazową do atmosfery oraz koszty energii 
elektrycznej i cieplnej. 

Całkowita wartość wydatków w ramach projektu to 2 648 558,03 zł. Wartość dofinansowania: 
1 521 545,16 zł (z czego 1 361 382,60 zł - ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
a kwota 160 162,56 zł w formie dotacji celowej z budżetu państwa).  

Wysokość wkładu własnego Miasta wyniosła 688 248,71 zł. 

Rysunek 11. Urząd Miasta Hrubieszów przed i po modernizacji. 

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

W ramach zadania zagospodarowana została przestrzeń przy brzegu rzeki Huczwy przy ul. Ciesielczuka. 
Powstało miejsce rekreacji podzielone na dwie strefy: aktywną i wypoczynkową. W sferze aktywnej 
dostępne jest boisko do siatkówki z nawierzchnią z piasku, plac zabaw dla dzieci z trzema urządzeniami. 
W sferze wypoczynkowej zbudowano altankę, postawiono duży ławostół, ławki z bali oraz grill. 

Inwestycja została zrealizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 
Całkowita wartość zadania to 102 983,90 zł, wartość otrzymanego dofinansowania z PROW to 
58 006,00 zł. Wkład własny został w większości sfinansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 
(Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) w kwocie 42 938,60 zł. 

Rysunek 12. Miejsce rekreacji przy ul. Ciesielczuka w Hrubieszowie. 

 
Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów. 

5.1.3. Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie 
Sławęcin 

Gmina Miejska Hrubieszów mając na uwadze potrzebę poprawy warunków dojazdu do gruntów rolnych 
wnioskowała o dotację celową na modernizację drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 
1529 i 1532. Jest to droga dojazdowa do gruntów rolnych w Hrubieszowie. Umowa na dofinansowanie 
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych - boczna 
ul. Grabowieckiej została podpisana 29 lipca 2021 r. W ramach zadania wykonana została nawierzchnia 
z betonu asfaltowego na drodze o łącznej długości 510 mb. 

Całkowita wartość zadania wyniosła 126 039,23 zł. Modernizację drogi dofinansowano ze środków 
celowych budżetu Województwa Lubelskiego w 2021 roku w kwocie 73 000,00 zł oraz ze środków 
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) w kwocie 51 961,13 zł. 

Rysunek 13. Podpisanie umowy o dofinansowanie z FOGR i realizacja modernizacji drogi wewnętrznej w obrębie Sławęcin. 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów. 
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5.1.4. Przebudowa części ul. Żeromskiego w Hrubieszowie polegająca na budowie miejsc 
parkingowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 844 Chełm – Hrubieszów – Witków – 
Dołhobyczów – granica państwa. 

Przedmiotem zadania była przebudowa części ul. Żeromskiego obejmująca wykonanie miejsc 
postojowych (na 18 samochodów osobowych), wykonanie miejsc postojowych dla autokarów 
(na 2 autokary), regulację przebiegu nawierzchni drogi wojewódzkiej, wykonanie zatoki autobusowej, 
wykonanie chodników, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, a także budowę kanału 
technologicznego ulicznego oraz kanalizacji deszczowej. 

Inwestycja została zrealizowana wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Lublinie. Udział środków 
Gminy Miejskiej w wartości zadania wyniósł 322 137,00 zł. 

Rysunek 14. Budowa miejsc parkingowych przy ul. Żeromskiego. 

 
Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów. 

5.2. Zadania inwestycyjne w trakcie realizacji w 2021 roku 

5.2.1. Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej nr 2 w Hrubieszowie 

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 2 w Hrubieszowie” 
współfinansowane jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa 
Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej.  

Kryta pływalnia składać się będzie z hali basenowej ze zjeżdżalnią oraz strefy wejściowej z szatniami, małą 
gastronomią i węzłami sanitarnymi a także niezbędnymi pomieszczeniami technicznymi i administracyjno-
biurowymi. W hali basenowej znajdzie miejsce basen pływacki i do nauki pływania, basen rekreacyjny 
i brodzik dla dzieci oraz saunarium. 

Planowana całkowita wartość zadania to 26 687 246,64 zł. Dotychczas na krytą pływalnię Miasto 
Hrubieszów otrzymało łącznie 14 500 000 zł (7 mln zł z Ministerstwa Sportu, 2,5 mln zł z Ogólnej Rezerwy 
Budżetu Państwa i 5 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych). W roku sprawozdawczym 
inwestycja w trakcie realizacji. 
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Rysunek 15. Budowa Krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 2 w Hrubieszowie. 

Źródło: Wydział Inwestycji i Rozwoju Urząd Miasta Hrubieszów. 

5.2.2. Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa 

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 kwocie 10 391 591,71 zł. Dodatkowo w 2021 r. częściowo sfinansowano pokrycie wkładu własnego ze 
środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) na kwotę 
1 353 503,99 zł.  

W HCD mieścić się będą m. in. Centrum Wolontariatu, Miejsce Spotkań Młodych oraz Miejska Biblioteka 
Publiczna. Nowe funkcje obiektu umożliwią realizację wielu projektów skierowanych do seniorów, 
członków organizacji pozarządowych, mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

W 2021 r. zakończono układanie płytek ściennych i podłogowych, położono nowy parkiet. Zakończono 
prace na elewacji, zamontowano wszelkie detale architektoniczne, balustrady wewnętrzne i zewnętrzne, 
biały montaż w łazienkach i pomieszczeniach socjalnych. Zakończono prace renowacyjne na zabytkowej 
klatce schodowej. Zakończono montaż stolarki wewnętrznej po renowacji.  

Planowana całkowita wartość zadania wynosi 17 313 135,49 zł. W roku sprawozdawczym inwestycja 
w trakcie realizacji.  

Rysunek 16. Remont budynku Syndykatu Rolniczego. 

 
Źródło: Wydział Inwestycji i Rozwoju Urząd Miasta Hrubieszów. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: A8C070F7-DD0B-4153-834F-44792A6CBA6C. Podpisany Strona 70



               Raport o stanie Miasta Hrubieszów za rok 2021  71  

5.2.3. Budowa sali gimnastycznej wraz z nadbudową części istniejącej i przebudową 
zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie 

W ramach inwestycji zostanie wybudowana sala gimnastyczna o wymiarach 30,10m x 16,70m. Wykonawca 
dokona też nadbudowy części istniejącej szkoły i przebudowy zaplecza sanitarno-szatniowego. Sala 
gimnastyczna przeznaczona będzie na prowadzenie zajęć lekcyjnych z wych. fizycznego oraz organizowanie 
międzyklasowych zawodów sportowych. Umowa z wykonawcą została podpisana 14 lipca 2021 roku.  

Planowana całkowita wartość zadania wynosi 4 830 000 zł. Projekt jest współfinansowany ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej 
Infrastruktury Sportowej–Edycja 2020 w kwocie 1 938 300,00 zł. W roku sprawozdawczym inwestycja 
w trakcie realizacji. 

Rysunek 17. Podpisanie umowy na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie oraz realizacja 
zadania. 

 
 

Źródło: Wydział Inwestycji i Rozwoju Urząd Miasta Hrubieszów. 

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

Zadanie inwestycyjne obejmuje budowę drogi, miejsc parkingowych, chodników, zjazdów indywidualnych, 
zjazdów publicznych, oznakowania pionowego i poziomego, kanalizacji burzowej, kanalizacji technicznej 
oraz przebudowy sieci gazowej i zabezpieczeń sieci energetycznej. Umowa z wykonawcą została podpisana 
w lipcu 2021r. 

Szacunkowa wartość projektu to 2 450 000 zł. W 2021 r. część wydatków związanych z inwestycją zostało 
sfinansowanych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji 
Lokalnych) w kwocie 1 267 856,77 zł.  

Rysunek 18. Budowa drogi wewnętrznej – boczna ul. Żeromskiego w Hrubieszowie 

 
Źródło: Wydział Inwestycji i Rozwoju Urząd Miasta Hrubieszów. 
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5.2.5. Rozwój Lokalny Hrubieszowa - od partycypacji do realizacji 

Projekt pn. „Rozwój Lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji” finansowany jest w ramach 
Programu „Rozwój Lokalny” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
2014-2021.  

Fundusze norweskie i EOG to bezzwrotna pomoc finansowa przyznawana przez Islandię, 
Norwegię Liechtenstein kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim. 
Głównym celem Funduszy norweskich i Funduszy EOG jest przyczynianie się do zmniejszania różnic 
ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie 
stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem.  

Nabór wniosków w ramach Programu „Rozwój lokalny” skierowany był do polskich gmin posiadających 
status miasta, znajdujących się na liście 255 miast wskazanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju. Miał na celu wsparcie małych i średnich miast w wypracowaniu i wdrożeniu przez nie 
zrównoważonego i systemowego podejścia do rozwoju lokalnego, ograniczenie negatywnych zjawisk 
rozwojowych i podniesienie standardu życia mieszkańców. 

Hrubieszów jako jedyne miasto z województwa lubelskiego otrzymało dofinansowanie z Funduszy 
Norweskich i EOG. Znalazło się w gronie 29 średnich i małych miast z całej Polski, kwota wsparcia to ponad 
3,5 mln euro. Otrzymane fundusze pomogą wzmocnić spójność społeczną i gospodarczą oraz podnieść 
jakość środowiska i standard życia mieszkańców Hrubieszowa.  

Okres realizacji projektu: 09.07.2021 r. – 30.04.2024 r. Całkowita wartość Projektu wynosi: 
16 266 504,76 zł. Dofinansowanie Projektu ze środków MFEOG: 15 328 498,86 zł. 

Projekt „Rozwój Lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji” zakłada: 

• opracowanie strategii „otwartego rządzenia” w Urzędzie Miasta Hrubieszów, 

• opracowanie procedury monitoringu i ewaluacji polityk strategicznych oraz systemu 
zarządzania ryzykiem strategicznym, 

• nawiązanie dwustronnej współpracy w wybranych obszarach tematycznych oraz 
przeprowadzenie wizyt studyjnych w ich zakresie, 

• nawiązanie współpracy bilateralnej z Miastem Elverum, 

• utworzenie i budowę Kreatywnego Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej, 

• utworzenie Centrum Komunikacyjnego Miasta Hrubieszowa, 

• utworzenie pracowni ConceptLab oraz przeprowadzanie cyklicznych zajęć dla młodzieży 
w zakresie: programowania i projektowania; kreatywnych klocków lego i robotyki; Internetu 
Rzeczy (IoT) oraz Internetu Wszechrzeczy (IoE) 

• utworzenie środowiskowej pracowni EcoLab oraz zakup Mobilnej Ścieżki Edukacji Ekologicznej, 

• rozwój oferty turystycznej Hrubieszowa poprzez opracowanie koncepcji rozwoju sieciowego 
produktu turystycznego, opracowanie i wydanie publikacji nt. historycznego Hrubieszowa (w 
tym jego podziemi) oraz opracowanie audio przewodnika i mapy spaceru po atrakcjach 
turystycznych w centrum Hrubieszowa, 

• utworzenie interaktywnej wystawy poświęconej znanym wynalazcom związanym z ziemią 
hrubieszowską, 

• utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla Seniora, 

• uporządkowanie przestrzeni miejskiej i dostosowanie do potrzeb osób starszych 
i z niepełnosprawnościami poprzez utworzenie Centrum Komunikacyjnego Miasta Hrubieszów  

• opracowanie i wydruk Monografii pt. „Dom i ogród w krajobrazie Hrubieszowa – historia, 
tradycja, duch miejsca. Część I”, opracowanie i wydruk Monografii pt. „Dom i ogród 
w krajobrazie Hrubieszowa – projektowanie w zgodzie z tradycją. Część II” oraz opracowanie 
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Katalogu koncepcji projektowych domów jednorodzinnych i zagrodowych w otoczeniu 
ogrodowym „Hrubieszowski dom i ogród z klimatem”. 

Najważniejsze wydarzenia dotyczące Projektu „Rozwój Lokalny” jakie miały miejsce w 2021 roku: 

1. Symboliczne przekazanie czeku na realizację Projektu. 

W dniu 7 lipca 2021 r. podczas spotkania z udziałem Wicepremiera Pana Jacka Sasina, Wojewody 
Lubelskiego Pana Lecha Sprawki oraz Wicemarszałka Województwa Lubelskiego Pana Michała Mulawy, 
Burmistrz Miasta Hrubieszowa Marta Majewska odebrała z rąk Wiceministra Funduszy i Polityki 
Regionalnej Pana Waldemara Budy symboliczny czek na dofinansowanie Projektu.  

Ostateczna lista zwycięskich miast została opublikowana w dniu 9 lipca 2021 roku na stronie 
Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej38. 

Rysunek 19. Symboliczne przekazanie czeku na realizację projektu Rozwój Lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do 
realizacji”  i logotyp Programu. 

 
 

 

Źródło: Wydział Inwestycji i Rozwoju; Biuro Projektu Rozwój Lokalny Urząd Miasta Hrubieszów. 

2. Utworzenie i organizacja Biura Projektu Rozwój Lokalny w Urzędzie Miasta Hrubieszów. 

W dniu 20 sierpnia 2021 roku utworzone zostało Biuro Projektu Rozwój Lokalny (BRL). BRL zostało 
umiejscowione w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta jako wyodrębniona komórka organizacyjna 
działająca na zasadach wydziału. Nadzór nad Biurem sprawuje Zastępca Burmistrza Miasta. W skład 
Biura wchodzą: Kierownik Biura Projektu, Księgowy Projektu, Inspektor ds. zamówień publicznych, 
Inspektor ds. realizacji projektu (2 etaty), Inspektor ds. technicznych inwestycji oraz Inspektor ds. 
informatyki i smart city. Podstawowym zadaniem pracowników Biura jest koordynacja realizacji 
projektu, którego celem jest podniesienie jakości życia mieszkańców Miasta Hrubieszowa.  

Koszty związane z funkcjonowaniem BRL (m.in. wyposażenie, media) będą pokrywane ze środków 
własnych Miasta. Wynagrodzenia pracowników BRL będą pokrywane z pozyskanego dofinansowania. 

W 2021 roku koszty wyposażenia Biura wyniosły łącznie 45 035,90 zł i zostały pokryte w całości z wkładu 
własnego Gminy Miejskiej Hrubieszów. Koszty osobowe wyniosły 87 364,33 zł. Obecną (tymczasową) 
siedzibą Biura Projektu jest zabytkowy dworek znajdujący się przy ul. Staszica 9 w Hrubieszowie.  

 

 

 
38 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej [https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/ponad-102-miliony-euro-na-

rozwoj-polskich-miast-z-programu-rozwoj-lokalny]. 
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3. Podpisanie umów partnerskich. 

W dniach 1-3 grudnia 2021 roku w siedzibie Urzędu Miasta Hrubieszów miało miejsce uroczyste 
podpisanie umów partnerskich pomiędzy Gminą Miejską Hrubieszów, reprezentowaną przez Zastępcę 
Burmistrza Miasta – Pawła Wojciechowskiego, a:  

• partnerami projektu - Sokalską Miejską Radą Lwowskiego Obwodu, Klubem Złotego Wieku przy 
Hrubieszowskim Domu Kultury, Stowarzyszeniem Hrubieszowskim „Lepsze Jutro” Lokalna 
Grupa Działania, Lokalną Organizacją Turystyczną „GOTANIA”, Towarzystwem Regionalnym 
Hrubieszowskim im. Stanisława Staszica w Hrubieszowie, Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci 
i Młodzieży „JESTEM” im. Św. Jana Bosko w Hrubieszowie, Polskim Związkiem Niewidomych - 
Koło Powiatowe w Hrubieszowie oraz 

• jednostkami organizacyjnymi Miasta Hrubieszowa - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 
Szkołami Podstawowymi: Nr 1, Nr 2 i Nr 3 w Hrubieszowie i Miejską Służbą Drogową. 

W dniu 2 grudnia 2021 w siedzibie Urzędu Miasta Hrubieszów odbyło się również uroczyste 
podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Miejską Hrubieszów, reprezentowaną przez Zastępcę 
Burmistrza Miasta - Pawła Wojciechowskiego, a Politechniką Krakowską reprezentowaną przez Panią 
Izabelę Sykta – Koordynatora projektu ze strony Uczelni.  

Rysunek 20. Podpisanie umowy z Politechniką Krakowską. 

 
Źródło: Biuro Projektu Rozwój Lokalny Urzędu Miasta Hrubieszów. 

4. Rozpoczęcie prac nad koncepcją „Centrum Komunikacyjnego Miasta Hrubieszowa”. 

Podpisanie umowy partnerskiej z Politechniką Krakowską umożliwiło rozpoczęcie współpracy 
w zakresie realizacji przedsięwzięć pn. „Centrum Komunikacyjne Miasta Hrubieszowa”. 

Centrum Komunikacyjne będzie mieściło się przy ul. Piłsudskiego w obecnej lokalizacji postoju 
busów. W projekcie założono, że powstanie przystanek komunikacji autobusowej wraz z poczekalnią dla 
podróżnych oraz toaletą. W strefie dworca przewiduje się wprowadzenie zróżnicowanej zieleni wraz z 
elementami architektury ogrodowej, jak np.: pergole, podpory na pnącza, rabaty z niską roślinnością itp. 
Powstanie także odpowiednia przestrzeń, gdzie będzie można urządzać m.in. wystawy czasowe. 
Wszystkie obiekty zostaną przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na początku grudnia 
2021 roku Miasto Hrubieszów w zakresie realizacji tej części projektu, nawiązało współpracę 
z Politechniką Krakowską w celu opracowania wstępnej koncepcji zagospodarowania tego terenu. 
Termin na przygotowanie koncepcji przez Politechnikę ustalono do końca 2022 roku. Po otrzymaniu 
koncepcji, na przełomie 2022/2023 zostanie wykonana dokumentacja projektowo-budowlana Centrum, 
a wykonanie prac budowanych zaplanowano do końca 2023 roku. Centrum zostanie oddanie do użytku 
na początku 2024 roku.  
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W budżecie projektu na tę inwestycję zaplanowano ogółem 2 408 733,85 zł (100% ze środków 
norweskich). Sama budowa przystanku wraz z oznakowaniem punktu zbiorczej komunikacji pasażerskiej 
będzie wynosiła 2 188 194,22 zł. 

Rysunek 21. Lokalizacja Centrum Komunikacyjnego w Hrubieszowie. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Źródło: Biuro Projektu Rozwój Lokalny Urzędu Miasta Hrubieszów. 

5. Nawiązanie kontaktu z norweskim Miastem Elverum (potencjalnym partnerem w Projekcie). 

Gmina Miejska Hrubieszów nawiązała kontakt z potencjalnym zagranicznym partnerem w projekcie - 
Miastem Elverum. Pierwsze spotkanie przedstawicieli obu samorządów odbyło się w formie on-line na 
początku grudnia 2021 roku. Miasto Elverum położone jest w południowo-wschodniej Norwegii w 
regionie Hedmark i okręgu Østerdalen nad rzeką Glomma, około 150 km na północ od Oslo, niedaleko 
granicy ze Szwecją. Aktualnie liczy 21 254 mieszkańców. 

Rysunek 22. Miasto Elverum - potencjalny partner Miasta Hrubieszowa w Projekcie „Rozwój Lokalny. 

 

Źródło: Biuro Projektu Rozwój Lokalny Urzędu Miasta Hrubieszów. 

6. Utworzenie Kreatywnego Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej. 

Podczas XLIV Sesji Rady Miejskiej, która miała miejsce w dniu 21 grudnia 2021 r. powołano nową 
jednostkę budżetową Gminy Miejskiej Hrubieszów pn. "Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy 
Gospodarczej" w Hrubieszowie39.  

Docelową siedzibą KCEiWG ma być budynek przy ul. Plac Wolności 8, jednak do czasu zakończenia jego 
remontu Centrum znajdować się będzie się w inne lokalizacji (obecnie przy ul. Staszica 9).  

 
39 Uchwała Nr XLIV/342/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie utworzenia jednostki 
budżetowej pod nazwą "Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej" w Hrubieszowie i nadania jej statutu; 
[https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/u-342-2021.pdf] 
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Centrum rozpocznie swoją działalność w 2022 roku (po przeprowadzeniu wymaganych procedur 
związanych z jego organizacją) i będzie nie tylko jednym z kluczowych podmiotów, wokół którego 
zostanie skoncentrowany rozwój gospodarki Miasta Hrubieszów, ale także miejscem rozwoju 
kompetencji w zakresie innowacyjnych form kształcenia młodzieży. Funkcjonowanie KCEiWG w ramach 
Projektu zostanie pokryte ze środków norweskich. Po zakończeniu jego finansowania ze środków EOG, 
podjęte zostaną wysiłki na rzecz przekształcenia Centrum w instytucję otoczenia biznesu z osobowością 
prawną, która służyłaby nie tylko rodzimym przedsiębiorstwom, ale w większym zakresie realizowałaby 
usługi komercyjne. 

7. Podpisanie umowy na realizację Projektu pn. „Rozwój Lokalny Hrubieszowa – od partycypacji 
do realizacji” w ramach Programu „Rozwój Lokalny”. 

W dniu 21 grudnia 2021 roku zakończono negocjacje z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej 
ws. zakresu projektu pn. „Rozwój Lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji” w ramach 
Programu „Rozwój Lokalny” oraz podpisano umowę o dofinansowanie na jego realizację (Nr 14/2021/RL 
zawartej w dniu 21 grudnia 2021 roku).  

Projekt zostanie sfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 w kwocie 
15 328 498,86 zł. 

8. Realizacja działań projektowych - wykup lokalu znajdującego się w budynku przy ul. Plac 
Wolności 8. 

W roku 2021 w ramach projektu rozpoczęto procedurę wykupu lokalu znajdującego się w budynku przy 
ul. Plac Wolności 8, w którym docelowo będzie mieściło się Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy 
Gospodarczej. Czynności te stanowią kontynuację działań zapoczątkowanych podjętą przez Radę 
Miejską w Hrubieszowie w dniu 26 sierpnia 2021 roku uchwałą NR XXXIX/313/2021 w sprawie wyrażenia 
zgody Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa na nabycie nieruchomości zabudowanej położonej 
w Hrubieszowie, obręb Śródmieście, oznaczonej numerem działki 421/7.  

W 2021 roku prowadzono mediacje z pełnomocnikiem właściciela nieruchomości w sprawie sprzedaży 
lokalu. Ostatecznie Miasto Hrubieszów nabyło nieruchomość 6 kwietnia 2022 roku. 

Rysunek 23. Kamienica przy ul. Plac Wolności 8. 

 
Źródło: Biuro Projektu Rozwój Lokalny Urzędu Miasta Hrubieszów. 

9. Działania informacyjno-promocyjne dotyczące Projektu. 

W ramach działań informacyjno-promocyjnych na Facebooku został utworzony specjalny profil „Rozwój 
Lokalny Hrubieszowa” https://www.facebook.com/rozwojlokalnyhrubieszowa, na którym są 
umieszczane wszelkie wiadomości dotyczące postępu prac projektowych. Informacje są również 
publikowane na stronie internetowej miasta. 
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5.2.6. Cyfrowa Gmina 

Gmina Miejska Hrubieszów złożyła wniosek i otrzymała dofinansowanie w wysokości 516 960,00 zł 
w konkursie grantowym „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014 – 2020 Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-
EU.  

Dzięki dofinansowaniu zostanie zakupiony nowy sprzęt IT m.in. laptopy, stacje robocze i monitory, 
skanery, serwery, sprzęt do wideokonferencji. Zakupiony sprzęt umożliwi i usprawni obsługę 
interesantów oraz pracę urzędu w przypadku lockdownu spowodowanego COVID-19 lub innymi 
wydarzeniami losowymi, przyczyni się również do podniesienia efektywności pracy zdalnej pracowników 
urzędu.  Termin zakończenia realizacji projektu to 30 września 2023 r.  

5.2.7. „Budowa pomostu pływającego wykonanego w całości z odpornego tworzywa 
sztucznego, niskoburtowego wraz z wyposażeniem” 

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie pomostu pływającego na prawym brzegu rzeki Huczwy w rejonie 
ul. Ciesielczuka w Hrubieszowie.  

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie i zakup pomostu pływającego oraz kajaków 2-
osobowych i 1-osobowych. Pomost pływający niskoburtowy dostosowany będzie do wsiadania 
i wysiadania z kajaków i ich cumowania. Będzie się składać z gotowych segmentów wykonanych w 
całości z trwałego tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV, o stabilnej i sztywnej 
konstrukcji, antypoślizgowym pokładzie oraz o prostym systemie kotwiczenia za pomocą żerdzi 
kotwiących ze świdrem. Łączny wymiar pomostu to 6,20 x 2,32 m. 

Inwestycja będzie realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 r., 
poddziałanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER. Wartość wnioskowanego 
dofinansowania to 47 436,00 zł. Planowany łączny koszt to 78 500,00 zł.  

W 2021 r. została wykonana dokumentacja projektowa. Okres realizacji zaplanowany jest do końca 
2022 r. 

Rysunek 24. Lokalizacja pomostu pływającego na prawym brzegu rzeki Huczwy w rejonie ul. Ciesielczuka w Hrubieszowie. 

 
Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów. 

5.2.8. Budowa monitoringu miejskiego w Hrubieszowie 

W 2021 roku Gmina Miejska Hrubieszów złożyła wniosek w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych o dofinansowanie zadania „Budowa monitoringu miejskiego 
w Hrubieszowie”.  
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Inwestycja ma obejmować budowę sieci telekomunikacyjnej monitoringu o długości ok. 16 km na nowej 
i istniejącej podbudowie i instalację ok. 85 kamer, a także budowę stacji monitoringu w siedzibie Straży 
Miejskiej. Projekt w formule zaprojektuj i wybuduj wspiera realizację innych działań z zakresu 
rewitalizacji, a celem jest zapobieganie niszczeniu pozytywnych skutków tych działań. Projekt również 
wzmocni poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców i turystów.  

Zadanie: Smart City- inteligentny rozwój, zintegrowane z systemami, wesprze rozwój miasta. 

 

Przewidywana wartość inwestycji - 3 220 000 zł. 

Wnioskowana kwota dofinansowania – 2 790 000 zł. 

 

5.2.9. Rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

W 2021 roku Gmina Miejska Hrubieszów złożyła wniosek w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych o dofinansowanie zadania „Rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji” i otrzymała wstępną promesę inwestycyjną na realizację zadania. 

Inwestycja ma obejmować budowę wraz z zagospodarowaniem terenu: boisk piłkarskich 
i wielofunkcyjnych o sztucznej nawierzchni z zadaszeniem, oświetleniem i piłko-chwytami, a także 
skateparku, spikerki z funkcją magazynową, budynku garażowo - magazynowego, zaplecza szatniowego, 
budowę ośrodka szkoleniowego wraz z infrastrukturą hotelowo-gastronomiczną oraz zakup 
kompletnego sztucznego lodowiska.  

Celem projektu jest stworzenie przestrzeni publicznej służącej rozwojowi kultury fizycznej i rekreacji 
mieszkańców, wzmocnienie konkurencyjności turystycznej oraz zrównoważy rozwój. 

 

Przewidywana wartość inwestycji - 14 765 000 zł. 

Wnioskowana kwota dofinansowania – 12 870 000 zł. 
 

 

5.3. Zadania realizowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 

5.3.1. Sieci wodociągowe 

1. Budowa sieci wodociągowej w ul. Gen. W. Sikorskiego, ul. Elizy Orzeszkowej oraz ul. Wiśniowej  

W ramach zadania, które podzielone zostało na dwa etapy wykonano budowę sieci wodociągowej 
doprowadzającej wodę do budynków dla celów bytowo-gospodarczych oraz przeciwpożarowych, 
zlokalizowanych na obszarze objętym inwestycją. Istniejące indywidualne przyłącza wodociągowe 
włączono do nowego wodociągu w sposób dostosowany do istniejących materiałów.  

Pierwszy etap obejmował budowę sieci wodociągowej z rur PE Ø 125 w ul. Sikorskiego. Wybudowana 
sieć wodociągowa została włączona do istniejącej sieci wodociągowej PE Ø 160 w ul. Grabowieckiej i ul. 
Batalionów Chłopskich.  
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Drugi etap obejmował budowę w ul. Elizy Orzeszkowej i ul. Wiśniowej. W ramach zadania zlecone 
zostało wykonanie sieci tylko w ul. Elizy Orzeszkowej z wykonaniem węzła włączeniowego w ul. 
Wiśniowej.  

Natomiast pozostała część prac zostanie zrealizowana w ramach oddzielnego postępowania. W ramach 
pierwszego etapu prac odebrano 413,3 m sieci wodociągowej o wartości 143 034,46 zł netto, natomiast 
w drugim etapie prac odebrano 375,1 m sieci wodociągowej o wartości 142 575,09 zł netto. Realizację 
zadania w okresie sierpień - październik 2021 roku.  

2. 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 ta stanowi część przedsięwzięcia polegającego na modernizacji/przebudowie sieci 
wodociągowej obejmującej ul. Zamojską, Leśmiana, Piłsudskiego, Basaja, Kolejową.  

Celem inwestycji była 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. Istniejącą sieć zastąpiono 
siecią wodociągową wykonaną z polietylenu. Istniejące na trasie wodociągu odgałęzienia sieci, zasilające 
w wodę ulice przyległe włączono do nowo wybudowanego wodociągu. Wybudowana sieć wodociągowa 
zapewnia dostawę wody dla celów bytowo-gospodarczych oraz przeciwpożarowych.  

Do wybudowanego wodociągu włączono istniejący wodociąg w ul. Podzamcze, Czerwonego Krzyża 
i Ludnej. Sieć wodociągowa została również połączona z nowo wybudowanym wodociągiem 
w ul. Zamojskiej. W ramach inwestycji wybudowano 554,5 m sieci wodociągowej o wartości 908 294,02 
zł netto. Realizację zadania rozpoczęto w lipcu 2020 r. i zakończono w grudniu 2021 r. 

Rysunek 25. Budowa sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego. 

 
Źródło: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Hrubieszowie. 
 

3. Dostawa urządzeń do zdalnego odczytu wodomierzy 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. z siedzibą w Hrubieszowie 
w dalszym ciągu kontynuuje montaż nakładek do zdalnego odczytu wodomierzy u indywidualnych 
odbiorców na terenie Miasta. W 2021 roku w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa 
Covid-19 na terenie całej Polski, ze względu na bezpieczeństwo pracowników, a także mieszkańców 
miasta, PGKiM Sp. z o.o. Hrubieszów zmniejszyła ilość wymienianych nakładek do zdalnego odczytu 
wodomierzy. Obecnie działania są kontynuowane. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: A8C070F7-DD0B-4153-834F-44792A6CBA6C. Podpisany Strona 79



               Raport o stanie Miasta Hrubieszów za rok 2021  80  

 

5.3.2. Gospodarka osadowa 

1. Dostawa i montaż przenośnika skratek dla potrzeb Oczyszczalni Ścieków 

Przedmiotem inwestycji była dostawa, montaż oraz uruchomienie nowego bezwałowego przenośnika 
skratek dla potrzeb oczyszczalni ścieków przy ul. Gródeckiej 116 w Hrubieszowie. Przenośniki 
bezwałowe to urządzenia wykorzystywane do transportu różnego rodzaju medium do punktów 
docelowych. Transportery wyposażone w koryta z odwodnieniem znakomicie nadają się do transportu 
skratek, powodując ich dodatkowe odwodnienie. Przenośnik będzie transportował skratki z poziomu 
posadowienia krat taśmowo-hakowych na poziom posadowienia kontenera na skratki. 
W przedmiotowej realizacji to ok. 7 metrów wysokości w różnicy poziomów. Dostarczony przenośnik 
zastąpił dwa przenośniki, co przełożyło się na oszczędność energii oraz na ułatwienia w obsłudze 
związane z problemem transportu skratek z poziomu posadowienia krat do kontenera. Zamontowany 
przenośnik skratek jest kompatybilny z urządzeniami zamontowanymi na obiekcie tj. z automatycznymi 
kratami taśmowo-hakowymi oraz prasopłuczką skratek firmy FONTANAR, s.r.o. zakupionymi w ramach 
inwestycji z 2019 roku. Wartość inwestycji wyniosła 59 000 zł netto. 

Rysunek 26. Przenośnik skratek na Oczyszczalni Ścieków. 

    
Źródło: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Hrubieszowie. 

 

2. Dostawa i montaż urządzenia do odwadniania osadów ściekowych na Oczyszczalni Ścieków przy 
ul. Gródeckiej 116 w Hrubieszowie 

Przedmiotem inwestycji była dostawa, montaż oraz uruchomienie nowej prasy ślimakowo-talerzowej, 
tj. urządzenia do odwadniania osadów ściekowych powstających podczas procesu mechanicznego 
i biologicznego oczyszczania ścieków na Oczyszczalni Ścieków przy ul. Gródeckiej 116 w Hrubieszowie.  

Prasa ślimakowo-talerzowa dwugłowicowa, która w przypadku awarii jednej głowicy ma możliwość 
pracy ze zwiększonym wydatkiem, lub w wydłużonym okresie czasu na drugiej głowicy. Urządzenie 
odwadnia osad nadmierny wraz z zawiesiną. Odwodniony osad jest automatycznie transportowany na 
przyczepę bądź do pojemnika osadu odwodnionego. Urządzenie ma możliwość współpracy ze stacją 
wapnowania osadu. Wartość inwestycji wyniosła 480 000 zł netto.  
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Rysunek 27. Urządzenie do odwadniania osadów wraz ze stacją polimerów. 

             
Źródło: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Hrubieszowie. 

5.3.3. Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach PGKiM Sp. z o.o. w Hrubieszowie  

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Hrubieszowie 
otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach 
PGKiM Sp. z o.o. w Hrubieszowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.2 
Produkcja Energii z OZE w przedsiębiorstwach, współfinansowanego ze środków europejskich.  

Umowa została zawarta w siedzibie Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w dniu 
13 stycznia 2021 roku. W ramach powyższego projektu realizowane jest wymienione poniżej zadanie 
Modernizacji obiektów Oczyszczalni Ścieków poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej przy 
ul. Gródeckiej 116 w Hrubieszowie. 

1. Modernizacja obiektów Oczyszczalni Ścieków poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej przy 
ul. Gródeckiej 116 w Hrubieszowie 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Hrubieszowie 
rozpoczęło budowę instalacji fotowoltaicznej. Obiekt powstanie na terenie Oczyszczalni Ścieków 
w Hrubieszowie tj. przy ul. Gródeckiej 116. Powierzchnia zabudowy inwestycji obejmie blisko 3 000 m2. 
Wybudowana zostanie instalacja fotowoltaiczna o mocy zainstalowanej 574,56 kWp.  

Inwestycja jest kontynuacją działań podejmowanych przez PGKiM Sp. z o.o. zmierzających do redukcji 
kosztów energii elektrycznej. 

Szacowana wartość inwestycji: 2 057 570,61 zł netto. Kwota przyznanego dofinansowania: 
865 058,55 zł. Okres realizacji projektu: styczeń 2021 – czerwiec 2022 r. 

5.3.4.  Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno – ściekowej w Hrubieszowie 
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz usprawnieniem zarządzania 
majątkiem sieciowym  

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” Nr POIS.02.03.00-00-0001/17. 
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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 2021 roku kontynuowana była realizacja zadania: 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.  

Rysunek 28. Wdrożenie systemu informacji przestrzennej GIS. 

 
Źródło: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Hrubieszowie. 

5.3.5. Odbiór odpadów komunalnych 

Dostawa używanego samochodu ciężarowego typu śmieciarka z zabudową dwukomorową 

W sierpniu 2021 roku Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 
w Hrubieszowie wzbogaciło się o używany samochód ciężarowy typu śmieciarka z zabudową 
dwukomorową, która umożliwia zbiórkę dwóch frakcji odpadów. Zabudowa została wykonana na 
podwoziu Mercedes-Benz Econic 2629. Dostawę zrealizowała firma Mercedes Martruck Pojazdy 
Specjalne Sp. z o.o. z Bielsko-Białej. Zakup używanego pojazdu wyniósł 164 850,00 zł netto.  

Rysunek 29. Samochód ciężarowy typu śmieciarka z zabudową dwukomorową. 

 
Źródło: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Hrubieszowie. 
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5.4. Zadania z zakresu bieżącego utrzymania dróg wykonane w 2021 - remonty dróg 
gminnych i wewnętrznych 

Zadania z zakresu bieżącego utrzymania dróg w 2021 realizowane były przez Miejską Służbę Drogową 
w Hrubieszowie, w systemie własnym i zleconym.  

Do najważniejszych remontów dróg należały: 

Remont drogi gminnej ul. Czerwonego 
Krzyża 

Remont drogi ul. Sobieskiego 

Rysunek 30.  Zdjęcie z remontu ulicy Czerwonego Krzyża. 

 
 
Źródło: Miejska Służba Drogowa. 
 

W ramach remontu wykonano m.in. nawierzchnię z 
mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 5 cm po 
zawałowaniu na odcinku 240 m o powierzchni 1392 
m². Wartość zadania wyniosła 81 868,31 zł. 
 
 

Rysunek 31.  Zdjęcie z remontu ulicy Sobieskiego. 

 
Źródło: Miejska Służba Drogowa. 
 

 
 
W ramach remontu ułożono nawierzchnię z betonu 
asfaltowego o gr. 5 cm, dł. 130 m – 565 m². 
Łączny koszt wykonanych prac to 42 270,59 zł. 

Remont ul. Kruczej Remont ul. Leśmiana 

Rysunek 32. Zdjęcie z remontu ulicy Kruczej. 

 
Źródło: Miejska Służba Drogowa. 

 
W ramach zadania wykonano warstwę ścieralną z 
betonu asfaltowego o gr. 4 cm - wbudowano 1043 
m2. Łączny koszt wykonanych prac to 49 139,89 zł. 

 

Rysunek 33. Zdjęcie z remontu ulicy ulicy Leśmiana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: Miejska Służba Drogowa. 

W ramach zadania naprawiono (przebudowa) chodnik 
461 m2 - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego o gr. 4 cm - wbudowano 1455 m2. 

Łączny koszt wykonanych prac to 119 431,72 zł. 
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Remont ul. Kochanowskiego  

Rysunek 34.  Zdjęcie z remontu ulicy Kochanowskiego. 

 
 
Źródło: Miejska Służba Drogowa. 
 

W ramach zadania wykonano m.in. warstwę ścieralną 
z betonu asfaltowego o gr. 5 cm - wbudowano 374 
m2. Łączny koszt wykonanych prac to 30 239,20 zł. 
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6. Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Hrubieszowie 

Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Burmistrz Miasta 
Hrubieszowa jest organem wykonawczym Gminy Miejskiej Hrubieszów, do którego zadań należy m. in. 
wykonywanie uchwał Rady Miejskiej w Hrubieszowie. 

Na stronie internetowej miasta wraz z publikacją zawiadomień o zwołaniu sesji (zawierających 
informacje o terminie i miejscu odbycia obrad oraz porządku sesji) publikowane są również projekty 
uchwał i innych materiałów sesyjnych, a także terminarz posiedzeń komisji stałych Rady. Umożliwia to 
zapoznanie się z projektami dokumentów sesyjnych przez wszystkich zainteresowanych. 

Rysunek 35. Publikacja materiałów sesyjnych na stronie internetowej Miasta. 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów. 

W roku 2021 odbyło się 15 sesji Rady Miejskiej w Hrubieszowie (od XXX do XLIV), podjętych zostało 
ogółem 113 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 Publicznej40, zaś uchwały stanowiące akty prawa miejscowego w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubelskiego41. 

Wykaz uchwał podjętych przez Radę Miejską w 2021 roku, wraz z informacją o ich wykonaniu zawiera 
poniższa tabela. 

Tabela 52. Wykaz uchwał Rady Miejskiej podjętych w 2021 roku.   

Lp. Numer i tytuł uchwały Przedmiot (zadanie) Wykonanie 

1 UCHWAŁA NR XXX/239/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 
28 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Miasta 
Hrubieszowa na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Kilińskiego 
15/7 w Hrubieszowie z jednoczesną sprzedażą udziału w gruncie 

ład przestrzenny, 
gospodarka 
nieruchomościami, 
ochrona środowiska 
i przyrody oraz 
gospodarka wodna 

uchwała 
zrealizowana – 
zawarto notarialną 
umowę sprzedaży 

2 UCHWAŁA NR XXX/240/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 
28 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia 
pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu w zakresie 
opracowania dokumentacji technicznej 

budżet uchwała 
zrealizowana – 
udzielono pomocy 
rzeczowej w 
33 886,50 zł 

 
40 Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Hrubieszów, zakładka Prawo lokalne/ Uchwały Rady Miejskiej 

[https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=51] 
41 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego [https://edziennik.lublin.uw.gov.pl/] 
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Lp. Numer i tytuł uchwały Przedmiot (zadanie) Wykonanie 

3 UCHWAŁA NR XXX/241/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 
28 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Województwu Lubelskiemu w zakresie przebudowy części ulicy 
Żeromskiego w Hrubieszowie 

budżet uchwała 
zrealizowana - 
udzielono pomocy 
finansowej 
w kwocie 
288 250,50 zł 

4 UCHWAŁA NR XXX/242/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 
28 stycznia 2021 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 

pomoc społeczna uchwała 
zrealizowana 

5 UCHWAŁA NR XXX/243/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 
28 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały 
budżetowej na rok 2021 

budżet uchwała 
zrealizowana1 

6 UCHWAŁA NR XXX/244/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 
28 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej na lata 2021 - 2034 

budżet uchwała 
zrealizowana2  

7 UCHWAŁA NR XXX/245/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 
28 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia międzygminnego dotyczącego wykonywania zadań 
z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie 
miejscowości Wolica, gm. Hrubieszów 

wodociągi 
i zaopatrzenie 
w wodę, kanalizacja, 
usuwanie 
i oczyszczanie ścieków 
komunalnych 

uchwała 
zrealizowana – 
zawarto 
porozumienie 

8 UCHWAŁA NR XXX/246/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 
28 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego 
sposobu tworzenia oraz konsultowania z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów 
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji 

współpraca 
i działalność na rzecz 
organizacji 
pozarządowych 

uchwała w trakcie 
realizacji - ma 
charakter 
normatywny3 

9 UCHWAŁA NR XXX/247/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 
28 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia ramowych planów pracy 
stałych komisji Rady Miejskiej na rok 2021 

sprawy organizacyjne uchwała 
zrealizowana 

10 UCHWAŁA NR XXX/248/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 
28 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy 
Komisji Rewizyjnej na 2021 rok 

sprawy organizacyjne uchwała 
zrealizowana 

11 UCHWAŁA NR XXXI/249/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 
10 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego planu rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 
2020 – 2024 

wodociągi 
i zaopatrzenie 
w wodę, kanalizacja, 
usuwanie 
i oczyszczanie ścieków 
komunalnych 

uchwała w trakcie 
realizacji - plan ma 
charakter wieloletni 

12 UCHWAŁA NR XXXI/250/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 
10 lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia z opłaty oraz przedłużenia 
terminu na wniesienie opłat z tytułu korzystania z zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych należnych w 2021 roku 

podatki i opłaty 
lokalne 

uchwała 
zrealizowana 

13 UCHWAŁA NR XXXII/251/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie 
z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi 
Miasta Hrubieszowa na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. 3-go 
Maja 16/32 w Hrubieszowie z jednoczesną sprzedażą udziału 
w gruncie 

ład przestrzenny, 
gospodarka 
nieruchomościami, 
ochrona środowiska 
i przyrody oraz 
gospodarka wodna 

uchwała 
zrealizowana – 
zawarto notarialną 
umowę sprzedaży 

14 UCHWAŁA NR XXXII/252/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie 
z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi 
Miasta Hrubieszowa na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. 
Kilińskiego 15/6 w Hrubieszowie z jednoczesną sprzedażą udziału 
w gruncie 

ład przestrzenny, 
gospodarka 
nieruchomościami, 
ochrona środowiska 
i przyrody oraz 
gospodarka wodna 

uchwała 
zrealizowana – 
zawarto notarialną 
umowę sprzedaży 
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15 UCHWAŁA NR XXXII/253/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie 
z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Miastu Chełm 

budżet uchwała 
zrealizowana - 
przekazano dotację 
Miastu Chełm 
przeznaczoną na 
funkcjonowanie Izby 
Wytrzeźwień 
w wysokości 5000 zł 

16 UCHWAŁA NR XXXII/254/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie 
z dnia 25 lutego 2021 r. sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez 
Gminę Miejską Hrubieszów porozumienia międzygminnego 
z Gminą Hrubieszów 

wodociągi 
i zaopatrzenie 
w wodę, kanalizacja, 
usuwanie 
i oczyszczanie ścieków 
komunalnych 

uchwała 
zrealizowana - 
zawarto 
porozumienie 

17 UCHWAŁA NR XXXII/255/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie 
z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały 
budżetowej na rok 2021 

budżet uchwała 
zrealizowana1 

18 UCHWAŁA NR XXXII/256/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie 
z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej na lata 2021 - 2040 

budżet uchwała 
zrealizowana2 

19 UCHWAŁA NR XXXII/257/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie 
z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji 

petycje uchwała 
zrealizowana 

20 UCHWAŁA NR XXXII/258/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie 
z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji 

petycje uchwała 
zrealizowana 

21 UCHWAŁA NR XXXIII/259/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie 
z dnia 25 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia 
zasad i trybu postępowania przy udzielaniu spółkom wodnym 
dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Hrubieszów oraz 
sposobu jej rozliczania 

ład przestrzenny, 
gospodarka 
nieruchomościami, 
ochrona środowiska 
i przyrody oraz 
gospodarka wodna 

uchwała w trakcie 
realizacji - ma 
charakter 
normatywny3 

22 UCHWAŁA NR XXXIII/260/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie 
z dnia 25 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały 
budżetowej na rok 2021 

budżet uchwała 
zrealizowana1 

23 UCHWAŁA NR XXXIII/261/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie 
z dnia 25 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej na lata 2021 - 2040 

budżet uchwała 
zrealizowana2 

24 UCHWAŁA NR XXXIII/262/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie 
z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Miastu Zamość 

budżet uchwała 
zrealizowana – 
udzielono pomocy 
finansowej 
w kwocie 200 zł 

25 UCHWAŁA NR XXXIII/263/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie 
z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie miasta Hrubieszowa w 2021 roku 

opieka nad 
bezdomnymi 
zwierzętami 

uchwała 
zrealizowana 

26 UCHWAŁA NR XXXIII/264/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie 
z dnia 25 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę 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 

utrzymanie czystości 
i porządku w gminach 

uchwała w trakcie 
realizacji - ma 
charakter 
normatywny3 

27 UCHWAŁA NR XXXIII/265/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie 
z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie sprawozdania z działalności 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie za 2020 
rok oraz przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej 

pomoc społeczna uchwała 
zrealizowana 

28 UCHWAŁA NR XXXIII/266/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie 
z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie sprawozdania z realizacji zadań 
z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 
2020 

pomoc społeczna uchwała 
zrealizowana 
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29 UCHWAŁA NR XXXIII/267/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie 
z dnia 25 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia 
miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji 
Społecznej w Mienianach w 2021 roku 

zatrudnienie socjalne  uchwała 
zrealizowana 

30 UCHWAŁA NR XXXIV/268/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie 
z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa 
„Józefa Piłsudskiego – Wyzwolenia” 

ład przestrzenny, 
gospodarka 
nieruchomościami, 
ochrona środowiska 
i przyrody oraz 
gospodarka wodna 

uchwała w trakcie 
realizacji - ma 
charakter 
normatywny3 

31 UCHWAŁA NR XXXIV/269/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie 
z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi 
Miasta Hrubieszowa na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. 
Polnej 3/4 w Hrubieszowie z jednoczesną sprzedażą udziału 
w gruncie 

ład przestrzenny, 
gospodarka 
nieruchomościami, 
ochrona środowiska 
i przyrody oraz 
gospodarka wodna 

uchwała 
zrealizowana – 
zawarto notarialną 
umowę sprzedaży 

32 UCHWAŁA NR XXXIV/270/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie 
z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi 
Miasta Hrubieszowa na sprzedaż spółdzielczego własnościowego 
prawa do lokalu mieszkalnego przy ul. Józefa Piłsudskiego 80/15 
w Hrubieszowie 

ład przestrzenny, 
gospodarka 
nieruchomościami, 
ochrona środowiska 
i przyrody oraz 
gospodarka wodna 

uchwała 
zrealizowana – 
zawarto notarialną 
umowę sprzedaży 

33 UCHWAŁA NR XXXIV/271/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie 
z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi 
Miasta Hrubieszowa na nabycie nieruchomości gruntowej 
położonej w Hrubieszowie obręb Podgórze, oznaczonej numerem 
działki 1756/20 

ład przestrzenny, 
gospodarka 
nieruchomościami, 
ochrona środowiska 
i przyrody oraz 
gospodarka wodna 

uchwała 
zrealizowana – 
zawarto notarialną 
umowę sprzedaży 

34 UCHWAŁA NR XXXIV/272/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie 
z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 
Województwu Lubelskiemu w zakresie wymiany nawierzchni 
chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 844 Chełm - Hrubieszów - 
Witków -Dołhobyczów - granica państwa 

budżet uchwała 
zrealizowana - 
zrealizowano roboty 
o wartości 4228 zł 
w ramach pomocy 
rzeczowej na rzecz 
Województwa 
Lubelskiego 

35 UCHWAŁA NR XXXIV/273/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie 
z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały 
budżetowej na rok 2021 

budżet uchwała 
zrealizowana1 

36 UCHWAŁA NR XXXIV/274/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie 
z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2040 

budżet uchwała 
zrealizowana2 

37 UCHWAŁA NR XXXIV/275/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie 
z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej 
Hrubieszów 

gminne budownictwo 
mieszkaniowe 

uchwała w trakcie 
realizacji - ma 
charakter 
normatywny3 

38 UCHWAŁA NR XXXIV/276/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie 
z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału 
jednostki pomocniczej Gminy Miejskiej Hrubieszów oraz nadania 
statutów osiedli 

sprawy organizacyjne uchwała w trakcie 
realizacji - ma 
charakter 
normatywny3 

39 UCHWAŁA NR XXXIV/277/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie 
z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania 
z realizacji 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 

współpraca 
i działalność na rzecz 
organizacji 
pozarządowych 

uchwała 
zrealizowana 

40 UCHWAŁA NR XXXIV/278/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie 
z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie oceny zasobów pomocy 
społecznej Gminy Miejskiej Hrubieszów za rok 2020 

pomoc społeczna uchwała 
zrealizowana 
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41 UCHWAŁA NR XXXV/279/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie 
z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi 
Miasta Hrubieszowa na nabycie nieruchomości gruntowej 
położonej w Hrubieszowie, obręb Podgórze, oznaczonej numerami 
działek 1756/9 i 1757/2 

ład przestrzenny, 
gospodarka 
nieruchomościami, 
ochrona środowiska 
i przyrody oraz 
gospodarka wodna 

uchwała 
zrealizowana – 
zawarto umowę 
notarialną  

42 UCHWAŁA NR XXXV/280/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie 
z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi 
Miasta Hrubieszowa na nabycie prawa własności nieruchomości 
gruntowej położonej w Hrubieszowie obręb Sławęcin, oznaczonej 
numerem działki 1126/1 

ład przestrzenny, 
gospodarka 
nieruchomościami, 
ochrona środowiska 
i przyrody oraz 
gospodarka wodna 

uchwała 
zrealizowana – 
zawarto notarialną 
umowę kupna 

43 UCHWAŁA NR XXXV/281/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie 
z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnych umów dzierżawy 

ład przestrzenny, 
gospodarka 
nieruchomościami, 
ochrona środowiska 
i przyrody oraz 
gospodarka wodna 

uchwała 
zrealizowana – 
podpisano umowy 
dzierżaw 

44 UCHWAŁA NR XXXV/282/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie 
z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg 
gminnych i ustalenia jej przebiegu 

gminne drogi, ulice, 
mosty, place 

uchwała 
zrealizowana 

45 UCHWAŁA NR XXXV/283/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie 
z dnia 27 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia 
wysokości dopłat do taryfy dla wszystkich grup odbiorców usług 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków 

wodociągi 
i zaopatrzenie 
w wodę, kanalizacja, 
usuwanie 
i oczyszczanie ścieków 
komunalnych 

uchwała 
zrealizowana 

46 UCHWAŁA NR XXXV/284/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie 
z dnia 27 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały 
budżetowej na rok 2021 

budżet uchwała 
zrealizowana1 

47 UCHWAŁA NR XXXV/285/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie 
z dnia 27 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej na lata 2021 - 2040 

budżet uchwała 
zrealizowana2 

48 UCHWAŁA NR XXXV/286/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie 
z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego 
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 
Miejskiej Hrubieszów na lata 2021 - 2026” 

gminne budownictwo 
mieszkaniowe 

uchwała 
niezrealizowana – 
Wojewoda Lubelski 
stwierdził 
nieważność uchwały 

49 UCHWAŁA NR XXXV/287/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie 
z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku 
o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach 
gospodarstwa domowego 

pomoc społeczna uchwała w trakcie 
realizacji - ma 
charakter 
normatywny3 

50 UCHWAŁA NR XXXVI/288/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie 
z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny 
jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Hrubieszów na rok szkolny 
2021/2022 

edukacja publiczna uchwała w trakcie 
realizacji 

51 UCHWAŁA NR XXXVI/289/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie 
z dnia 17 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały 
budżetowej na rok 2021 

budżet uchwała 
zrealizowana1 

52 UCHWAŁA NR XXXVI/290/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie 
z dnia 17 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2040 

budżet uchwała 
zrealizowana2 

53 UCHWAŁA NR XXXVII/291/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie 
z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi 
Miasta Hrubieszowa wotum zaufania 

sprawy organizacyjne uchwała 
zrealizowana 

54 UCHWAŁA NR XXXVII/292/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie 
z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza 
Miasta Hrubieszowa z wykonania budżetu za 2020 rok 

sprawy organizacyjne uchwała 
zrealizowana 
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55 UCHWAŁA NR XXXVII/293/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie 
z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok 

sprawy organizacyjne uchwała 
zrealizowana 

56 UCHWAŁA NR XXXVII/294/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie 
z dnia 30 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały 
budżetowej na rok 2021 

budżet uchwała 
zrealizowana1 

57 UCHWAŁA NR XXXVII/295/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie 
z dnia 30 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2040 

budżet uchwała 
zrealizowana2 

58 UCHWAŁA NR XXXVII/296/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie 
z dnia 30 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
Miejskiego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów 
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2021 

ochrona zdrowia uchwała 
zrealizowana 

59 UCHWAŁA NR XXXVIII/297/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie 
z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie 
SIM Lubelskie Wschód sp. z o.o. 

gminne budownictwo 
mieszkaniowe 

uchwała 
niezrealizowana – 
uchylona przez 
uchwałę 
wymienioną w lp. 
70 

60 UCHWAŁA NR XXXVIII/298/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie 
z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie 
ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na 
sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy 
Mieszkaniowej 

gminne budownictwo 
mieszkaniowe 

uchwała 
niezrealizowana – 
uchylona przez 
uchwałę 
wymienioną w lp. 
71 

61 UCHWAŁA NR XXXVIII/299/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie 
z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku 
o wypłatę dodatku energetycznego 

pomoc społeczna uchwała w trakcie 
realizacji 

62 UCHWAŁA NR XXXIX/300/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie 
z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego 
trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii rozwoju 
ponadlokalnego Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 
2021 – 2030, w tym trybu konsultacji 

strategie uchwała w trakcie 
realizacji 

63 UCHWAŁA NR XXXIX/301/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie 
z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Hrubieszowskiemu 

budżet uchwała 
zrealizowana - 
przekazano 
Powiatowi 
Hrubieszowskiemu 
dotację w wysokości 
50 tys. zł na 
realizację zadania 
"Budowa chodnika 
i ścieżki rowerowej 
w ciągu drogi 
powiatowej nr 
3230L Skierbieszów" 

64 UCHWAŁA NR XXXIX/302/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie 
z dnia 26 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie emisji 
obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbycia i wykupu 

budżet uchwała w trakcie 
realizacji - zawarto 
porozumienie 
zmieniające warunki 
emisji obligacji 

65 UCHWAŁA NR XXXIX/303/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie 
z dnia 26 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie emisji 
obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbycia i wykupu 

budżet uchwała w trakcie 
realizacji - zawarto 
porozumienie 
zmieniające warunki 
emisji obligacji 

66 UCHWAŁA NR XXXIX/304/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie 
z dnia 26 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały 
budżetowej na rok 2021 

budżet uchwała 
zrealizowana1 
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67 UCHWAŁA NR XXXIX/305/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie 
z dnia 26 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2040 

budżet uchwała 
zrealizowana2 

68 UCHWAŁA NR XXXIX/306/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie 
z dnia 26 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia 
wysokości dopłat do taryfy dla wszystkich grup odbiorców usług 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków 

wodociągi 
i zaopatrzenie 
w wodę, kanalizacja, 
usuwanie 
i oczyszczanie ścieków 
komunalnych 

uchwała 
zrealizowana 

69 UCHWAŁA NR XXXIX/307/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie 
z dnia 26 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Miejskiej Hrubieszów 

utrzymanie czystości 
i porządku 

uchwała w trakcie 
realizacji 

70 UCHWAŁA NR XXXIX/308/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie 
z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
utworzenie SIM Lubelskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

gminne budownictwo 
mieszkaniowe 

uchwała w trakcie 
realizacji 

71 UCHWAŁA NR XXXIX/309/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie 
z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku 
o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju 
Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej 
Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej 

gminne budownictwo 
mieszkaniowe 

uchwała w trakcie 
realizacji 

72 UCHWAŁA NR XXXIX/310/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie 
z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii 
dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu 

gminne drogi, ulice, 
mosty, place 

uchwała 
zrealizowana 

73 UCHWAŁA NR XXXIX/311/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie 
z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii 
dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu 

gminne drogi, ulice, 
mosty, place 

uchwała 
zrealizowana 

74 UCHWAŁA NR XXXIX/312/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie 
z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii 
dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu 

gminne drogi, ulice, 
mosty, place 

uchwała 
zrealizowana 

75 UCHWAŁA NR XXXIX/313/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie 
z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi 
Miasta Hrubieszowa na nabycie nieruchomości zabudowanej 
położonej w Hrubieszowie, obręb Śródmieście, oznaczonej 
numerem działki 421/7 

ład przestrzenny, 
gospodarka 
nieruchomościami, 
ochrona środowiska 
i przyrody oraz 
gospodarka wodna 

uchwała w trakcie 
realizacji - zlecono 
sporządzenie 
wyceny, podpisano 
protokół rokowań 
z właścicielem 

76 UCHWAŁA NR XL/314/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 
30 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Miejskiego 
programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych 
i przeciwdziałania narkomanii na rok 2021 

ochrona zdrowia uchwała 
zrealizowana 

77 UCHWAŁA NR XL/315/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 
30 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji 
komunalnych oraz określenia zasad ich zbycia i wykupu 

budżet uchwała w trakcie 
realizacji - zawarto 
porozumienie 
zmieniające warunki 
emisji obligacji 

78 UCHWAŁA NR XL/316/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 
30 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji 
komunalnych oraz określenia zasad ich zbycia i wykupu 

budżet uchwała w trakcie 
realizacji - zawarto 
porozumienie 
zmieniające warunki 
emisji obligacji 

79 UCHWAŁA NR XL/317/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 
30 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały 
budżetowej na rok 2021 

budżet uchwała 
zrealizowana1 

80 UCHWAŁA NR XL/318/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 
30 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej na lata 2021 - 2040 

budżet uchwała 
zrealizowana2 

81 UCHWAŁA NR XL/319/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 
30 września 2021 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej 
Hrubieszów na lata 2021 - 2026” 

gminne budownictwo 
mieszkaniowe 

uchwała w trakcie 
realizacji – program 
ma charakter 
wieloletni 
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82 UCHWAŁA NR XL/320/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 
30 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi 
Miasta Hrubieszowa na sprzedaż nieruchomości gruntowej 
zabudowanej położonej w Hrubieszowie obręb Śródmieście przy ul. 
Jatkowej, oznaczonej numerem działki 454/26 

ład przestrzenny, 
gospodarka 
nieruchomościami, 
ochrona środowiska 
i przyrody oraz 
gospodarka wodna 

uchwała 
niezrealizowana - 
mimo ogłoszenia 
przetargu nie 
wyłoniono nabywcy 
- brak ofert 

83 UCHWAŁA NR XL/321/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 
30 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi 
Miasta Hrubieszowa na sprzedaż nieruchomości gruntowej 
położonej w Hrubieszowie obręb Śródmieście przy ul. Targowej, 
oznaczonej numerem działki 338/27 

ład przestrzenny, 
gospodarka 
nieruchomościami, 
ochrona środowiska 
i przyrody oraz 
gospodarka wodna 

uchwała 
niezrealizowana - 
mimo ogłoszenia 
przetargu nie 
wyłoniono nabywcy 
- brak ofert 

84 UCHWAŁA NR XLI/322/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 
28 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości na rok 2022 

podatki i opłaty 
lokalne 

uchwała w trakcie 
realizacji 

85 UCHWAŁA NR XLI/323/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 
28 października 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 
żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2022 

podatki i opłaty 
lokalne 

uchwała w trakcie 
realizacji 

86 UCHWAŁA NR XLI/324/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 
28 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały 
budżetowej na rok 2021 

budżet uchwała 
zrealizowana1 

87 UCHWAŁA NR XLI/325/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 
28 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej na lata 2021 - 2040 

budżet uchwała 
zrealizowana2 

88 UCHWAŁA NR XLI/326/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 
28 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi 
Miasta Hrubieszowa na wydzierżawienie, na okres 10 lat, 
nieruchomości gruntowej zabudowanej i odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy 

ład przestrzenny, 
gospodarka 
nieruchomościami, 
ochrona środowiska 
i przyrody oraz 
gospodarka wodna 

uchwała 
zrealizowana – 
podpisano umowę 
dzierżawy  

89 UCHWAŁA NR XLII/327/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 
25 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
Statutu Gminy Miejskiej Hrubieszów 

sprawy organizacyjne uchwała w trakcie 
realizacji - ma 
charakter 
normatywny3 

90 UCHWAŁA NR XLII/328/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 
25 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku 
od nieruchomości oraz określenia warunków udzielenia pomocy de 
minimis dla przedsiębiorców w związku z realizacją nowych 
inwestycji oraz tworzeniem nowych miejsc pracy 

podatki i opłaty 
lokalne 

uchwała w tracie 
realizacji - 
obowiązuje do 31 
grudnia 2023 r. 

91 UCHWAŁA NR XLII/329/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 
25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji 
na działalność Centrum Integracji Społecznej w Mienianach w 2022 
roku 

pomoc społeczna uchwała w trakcie 
realizacji 

92 UCHWAŁA NR XLII/330/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 
25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia 
miesięcznego Burmistrza Miasta Hrubieszowa 

sprawy organizacyjne uchwała w trakcie 
realizacji 

93 UCHWAŁA NR XLII/331/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 
25 listopada 2021 r. w sprawie 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 

ochrona zabytków 
i opieka nad 
zabytkami 

uchwała w trakcie 
realizacji - ma 
charakter 
normatywny3 

94 UCHWAŁA NR XLII/332/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 
25 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały 
budżetowej na rok 2021 

budżet uchwała 
zrealizowana1 

95 UCHWAŁA NR XLII/333/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 
25 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej na lata 2021 - 2040 

budżet uchwała 
zrealizowana2 

96 UCHWAŁA NR XLII/334/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 
25 listopada 2021 r. w sprawie nadania nazwy rondu w ciągu drogi 
krajowej Nr 74 na skrzyżowaniu z ul. Łany w Hrubieszowie 

gminne drogi, ulice, 
mosty, place 

uchwała 
zrealizowana 
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97 UCHWAŁA NR XLII/335/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 
25 listopada 2021 r. w sprawie nadania nazwy rondu w ciągu drogi 
krajowej Nr 74 na skrzyżowaniu z ul. Kolejową w Hrubieszowie 

gminne drogi, ulice, 
mosty, place 

uchwała 
zrealizowana 

98 UCHWAŁA NR XLII/336/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 
25 listopada 2021 r. w sprawie nadania nazwy rondu w ciągu drogi 
krajowej Nr 74 na skrzyżowaniu z ul. Nową w Hrubieszowie 

gminne drogi, ulice, 
mosty, place 

uchwała 
zrealizowana 

99 UCHWAŁA NR XLII/337/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 
25 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi 
Miasta Hrubieszowa na sprzedaż nieruchomości gruntowej 
zabudowanej, położonej w Hrubieszowie obręb Śródmieście przy 
ul. Ceglanej, oznaczonej numerem działki 728/1 

ład przestrzenny, 
gospodarka 
nieruchomościami, 
ochrona środowiska 
i przyrody oraz 
gospodarka wodna 

uchwała w trakcie 
realizacji – 
ogłoszono przetarg 
ograniczony 

100 UCHWAŁA NR XLII/338/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 
25 listopada 2021 r. w sprawie Programu współpracy Miasta 
Hrubieszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 

współpraca 
i działalność na rzecz 
organizacji 
pozarządowych 

uchwała w trakcie 
realizacji 

101 UCHWAŁA NR XLII/339/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 
25 listopada 2021 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady 
Miejskiej w Hrubieszowie i nadania jej statutu 

wspieranie 
i upowszechnianie 
idei samorządowej 

uchwała w trakcie 
realizacji - ma 
charakter 
normatywny3 

102 UCHWAŁA NR XLII/340/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 
25 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia poparcia dla Wojska 
Polskiego, Straży Granicznej, Policji i innych służb chroniących 
granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi 

intencyjna uchwała 
zrealizowana 

103 UCHWAŁA NR XLIII/341/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 
2 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały 
budżetowej na rok 2021 

budżet uchwała 
zrealizowana1 

104 UCHWAŁA NR XLIV/342/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 
21 grudnia 2021 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod 
nazwą "Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej" 
w Hrubieszowie i nadania jej statutu 

sprawy organizacyjne uchwała w trakcie 
realizacji 

105 UCHWAŁA NR XLIV/343/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 
21 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały 
budżetowej na rok 2021 

budżet uchwała 
zrealizowana1 

106 UCHWAŁA NR XLIV/344/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 
21 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej na lata 2021 - 2040 

budżet uchwała 
zrealizowana2 

107 UCHWAŁA NR XLIV/345/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 
21 grudnia 2021 r. w sprawie Miejskiego programu profilaktyki, 
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 
narkomanii na rok 2022 

ochrona zdrowia uchwała w trakcie 
realizacji 

108 UCHWAŁA NR XLIV/346/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 
21 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów 
gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych 
niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

utrzymanie czystości 
i porządku 

uchwała w trakcie 
realizacji 

109 UCHWAŁA NR XLIV/347/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 
21 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

budżet uchwała w trakcie 
realizacji 

110 UCHWAŁA NR XLIV/348/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 
21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 

budżet uchwała w trakcie 
realizacji 

111 UCHWAŁA NR XLIV/349/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 
21 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 
Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Hrubieszowa na lata 2017 
– 2023 

strategie uchwała 
zrealizowana 

112 UCHWAŁA NR XLIV/350/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 
21 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnych umów dzierżawy 

ład przestrzenny, 
gospodarka 
nieruchomościami, 
ochrona środowiska 
i przyrody oraz 
gospodarka wodna 

uchwała w trakcie 
realizacji - 
podpisano część 
z kończących się w 
I półroczu 2022 r. 
umów dzierżaw 
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Lp. Numer i tytuł uchwały Przedmiot (zadanie) Wykonanie 

113 UCHWAŁA NR XLIV/351/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 
21 grudnia 2021 r. w sprawie ustanowienia hejnału Gminy Miejskiej 
Hrubieszów oraz zasad jego używania 

sprawy organizacyjne uchwała w trakcie 
realizacji 

Źródło: dane Urzędu Miasta Hrubieszów – jednostki organizacyjne i komórki organizacyjne Urzędu. 

1 zmiany zostały przekazane do wydziałów i jednostek organizacyjnych 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 

3 charakter normatywny - oznacza, że uchwała zawiera wypowiedzi skierowane do adresatów (przez wskazanie ich cech, a nie przez 
wymienienie z nazw) w celu wskazania określonego sposobu zachowania się w postaci nakazu, zakazu lub uprawnienia (w powtarzalnych 
okolicznościach, nie zaś w jednej konkretnej sytuacji) 

 

Poniższy wykres przedstawia zestawienie uchwał podjętych w 2021 roku według ich przedmiotu. 

Rysunek 36. Zestawienie uchwał według przedmiotu. 

 

Źródło: opracowanie własne.  
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7. Rady społeczne oraz działania na rzecz pobudzania aktywności społecznej 

7.1. Hrubieszowska Rada Seniorów oraz działania na rzecz seniorów w 2021 roku 

1. Hrubieszowska Rada Seniorów.  

Hrubieszowska Rada Seniorów została powołana Uchwałą Nr XXIV/188/2016 Rady Miejskiej 
w Hrubieszowie z dnia 31 maja 2016 roku. Pierwotnie jej skład liczył 10 osób. W 2019 roku zmieniono 
uchwałę w sprawie powołania Hrubieszowskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu zwiększając skład 
Rady z 10 do 25 osób. Kadencja Rady trwa 4 lata licząc od dnia wyborów.  

Rada została powołana w celu poprawy jakości życia oraz pobudzania aktywności obywatelskiej 
seniorów mieszkających na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów. Rada ma charakter konsultacyjny, 
doradczy i inicjatywny w kwestiach związanych z osobami starszymi i działaniami podejmowanymi na 
ich rzecz przez działające w Hrubieszowie instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, uniwersytety 
trzeciego wieku i kluby seniora. 

W 2021 roku przeprowadzono nabór do Hrubieszowskiej Rady Seniorów.  

W związku z dużą ilością zgłoszeń 21 listopada 2021 r. przeprowadzono wybory uzupełniające spośród 
zgłoszonych kandydatów. Podczas wyborów wybrano 25 członków Hrubieszowskiej Rady Seniorów 
w osobach: Bałszan Halina, Baran Barbara, Dul Teresa, Feliksiak Emilia, Gałan Jadwiga, Góra Danuta, 
Jóźwiak Jolanta, Kolasa Sabina, Korycka Zuzanna, Kowalska Danuta, Krysa Jacek (o. Wiktoryn), 
Kurantowicz Marzena, Kurantowicz Roman, Kuśmirek Bogumiła, Lebiedowicz Henryk, Maślanka Kamila, 
Nowak Czesława, Nowogórski Janusz, Podgórska Marta, Podgórski Czesław, Polakiewicz Irena, 
Rączkowska Marianna, Siemko Elżbieta, Sułkowska Aurelia i Świeca Urszula. 

2. VIII Międzynarodowe Senioralia w Krakowie (15-16 września 2021 roku). 

Burmistrz Miasta Hrubieszowa uczestniczyła w konferencji "Doświadczenia i inspiracje w polityce 
senioralnej samorządów", która odbyła się 15 września 2021 r. w Krakowie. Na zaproszenie 
organizatorów Marta Majewska Burmistrz Miasta zaprezentowała miejską polityką senioralną 
i rozwiązania jakie promujemy w naszym mieście 

Konferencja była częścią VIII Międzynarodowych Senioraliów w Krakowie organizowanych przez 
Stowarzyszenie MANKO - Głos Seniora wspólnie z Urzędem Miasta Kraków. 

Rysunek 37. VIII Międzynarodowe Senioralia w Krakowie (15-16 września 2021 r.) – konferencja. 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów. 
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16 września ub. roku grupa hrubieszowskich seniorów wzięła udział w Senioralich organizowanych przez 
Stowarzyszenie Manko – „Głos Seniora” we współpracy z miastem Kraków. W przedsięwzięciu 
uczestniczyli seniorzy, członkowie Rad Seniorów, Uniwersytetów Trzeciego Wieku, organizacji 
seniorskich, instytucji publicznych, społecznych i prywatnych oraz przedstawiciele miast partnerskich i 
władz samorządowych z całej Polski. W programie były liczne występy artystyczne zespołów seniorskich, 
losowania nagród, pokaz mody Stylowych Seniorów – laureatów ogólnopolskiego konkursu „Głosu 
Seniora”, a także impreza integracyjna, którą poprowadzi DJ Wika.  

Jedną z grup prezentujących się na jordanowskiej scenie był zespół wokalny z klubu „Złoty Wiek” 
działający przy Hrubieszowskim Domu Kultury.  

Rysunek 38. VIII Międzynarodowe Senioralia w Krakowie (15-16 września 2021 r.) – park Jordana. 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów. 

 

3. "W Kwiecie Wieku – Dzień Seniora"  

W październiku w Hrubieszowskim Domu Kultury odbyło się wydarzenie „W Kwiecie Wieku – Dzień 
Seniora” zorganizowane przez MBP oraz HDK pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta. 
Adresowane było do wszystkich grup skupiających seniorów oraz indywidualnych osób utożsamiających 
się z tą grupą wiekową w naszym mieście. 

Koncepcja Dnia Seniora opierała się na prezentacji dotychczasowego doświadczenia obu instytucji 
w pracy z seniorami. Nie zabrakło wskazania dobrych praktyk i inspiracji liderskich, służyła temu 
projekcja filmu „Założę czerwone spodnie”. Po projekcji uczestnicy spotkania mogli podzielić się 
marzeniami o tym, na co jeszcze w życiu się odważą. Integralną częścią spotkania był panel dyskusyjny, 
podczas którego każdy uczestnik mógł zabrać głos na tematy związane z jakością życia seniorów 
w Hrubieszowie.  

Wydarzenie zakończyło się prezentacją muzycznych talentów seniorów oraz integracją przy muzyce. 

Rysunek 39. W Kwiecie Wieku – Dzień Seniora”. 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów. 
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4. Kolejne ławeczki seniora.  

W przestrzeni miejskiej w miejscach wskazanych przez samych seniorów systematycznie pojawiają się 
Ławeczki Seniora. W roku 2021 ławeczki zostały ustawione przy ulicy Mickiewicza, Staszica, 
Dwernickiego oraz przy budynku Urzędu Miasta. 

Rysunek 40. Ławeczki dla seniora. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów. 

 

5. Karta Seniora. 

Na mocy porozumienia o partnerstwie zawartego w dniu 10 grudnia 2019 r. pomiędzy Stowarzyszeniem 
MANKO z siedzibą w Krakowie, a Gminą Miejska Hrubieszów, w 2021 roku hrubieszowskim seniorom 
zostało wydanych 120 Kart Seniora (w 2020 roku wydano 180 Kart Seniora). 

Karta Seniora to system zniżek, rabatów lub dodatkowych uprawnień oferowanych zarówno przez 
instytucje publiczne, jak i firmy prywatne, które przystąpiły do Programu Gmina Przyjazna Seniorom oraz 
Ogólnopolska Karta Seniora. Karta uprawnia do korzystania z ww. przywilejów na terenie miasta 
Hrubieszów, a także w całym kraju.  

Do Programu przystąpiło 18 lokalnych firm i instytucji – pełny wykaz znajduje się na stronie Miasta 
w zakładce „Senior”. 

Rysunek 41. Ogólnopolska Karta Seniora – dokumentacja fotograficzna. 

 
Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów. 
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7.2. Młodzieżowa Rada Miejska w Hrubieszowie 

Młodzieżowa Rada Miejska w Hrubieszowie jest samorządowym organem konsultacyjnym 
reprezentującym młodzież zamieszkałą na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów. 

W Hrubieszowie Młodzieżowa Rada funkcjonuje od 2007 roku. Obecnie podstawę prawną 
funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Hrubieszowie stanowi Uchwała Nr XLII/339/2021 Rady 
Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej 
w Hrubieszowie i nadania jej statutu. Celem działania Rady jest wspieranie i upowszechnianie idei 
samorządowej wśród młodzieży; inicjowanie, wspieranie, organizacja i koordynowanie działań w 
zakresie szeroko pojętych problemów życia społecznego młodzieży; zwiększenie partycypacji ludzi 
młodych w procesach decyzyjnych oraz zapewnienie możliwości uczestniczenia młodzieży w procesie 
podejmowania decyzji bezpośrednio jej dotyczących. 

W dniach 20-30 września 2021 roku odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej kadencji 
2021/2022. Młodzieżowa Rada Miejska rozpoczęła pracę 21 października 2021 r. W tym dniu odbyło się 
I posiedzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Hrubieszowie, podczas którego nowo wybrani radni złożyli 
ślubowanie i odebrali zaświadczenia potwierdzające objęcie mandatu radnego. Dokonali również 
wyboru Prezydium Rady, w skład którego weszli: przewodniczący – Sebastian Borek (I LO im. ks. 
Stanisława Staszica), wiceprzewodnicząca – Milena Turzyńska (I LO im. ks. Stanisława Staszica) oraz 
sekretarz - Nicolla Jaworska (Szkoła Podstawowa nr 1). Pozostali członkowie Rady: Wiktor Dąbrowski 
(Szkoła Podstawowa nr 1), Julia Gawron (I LO im. ks. Stanisława Staszica), Hanna Gidzińska (Szkoła 
Podstawowa nr 1), Bartłomiej Gontarz (Szkoła Podstawowa nr 2), Kinga Lizun (Zespół Szkół nr 3), Maciej 
Rząd (Zespół Szkół nr 3), Alan Sieńczyk (Szkoła Podstawowa nr 2), Jakub Sowa (Szkoła Podstawowa nr 
3), Julia Szmyt (I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica), Filip Szymański (Szkoła Podstawowa 
nr 3), Jakub Wybranowski (Zespół Szkół nr 1). 

Rysunek 42. Młodzieżowa Rada Miejska w Hrubieszowie (kadencja 2021/2022). 

 
Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów. 
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7.3. Hrubieszowska Rada Kobiet 

Rady Kobiet funkcjonują już w wielu miastach na terenie kraju. Hrubieszowska Rada Kobiet została 
powołana przez Burmistrza Miasta w 2020 roku i ma charakter zespołu opiniodawczo-doradczego 
w zakresie polityki rodzinnej, społecznej oraz spraw związanych z sytuacją kobiet w Mieście Hrubieszów. 

W 2021 roku odbyło się jedno posiedzenie Hrubieszowskiej Rady Kobiet.  

Ze względu na pandemię Covid-19 w 2021 roku większość działań odbywała się online. W ramach tych 
działań utworzono profil na FB, na którym udostępniano informacje związane z działaniami Rady Kobiet, 
które obejmowały następujące inicjatywy:  

• „Inspirująca myśl tygodnia" – cotygodniowy cykl udostępnianych cytatów bądź inspirujących 
myśli. 

• „Talenty Hrubieszowskie” – cykl promujący utalentowanych mieszkańców ziemi 
hrubieszowskiej. 

• „Hrubieszów jestem stąd” – cykl poświęcony byłym mieszkańcom Hrubieszowa, którzy odnieśli 
duży sukces zawodowy czy artystyczny. 

• „Tydzień książki” - cykl poświęcony prezentacji książek, które warto przeczytać. 

• „Poradnia językowa” – cykl poświęcony poprawności posługiwania się językiem polskim. 

•  „Strefa dla Rodzica” – cykl wspierający rodziców w wychowaniu dzieci. 
 
Ponadto Rada zorganizowała wydarzenie „Nowa Ja”, w którym mieszkanki Hrubieszowa po uprzednim 
zgłoszeniu pod czujnym okiem stylisty i fryzjera przechodziły metamorfozę.  

22 października 2021 r. Hrubieszowska Rada Kobiet zorganizowała w Hrubieszowskim Domu Kultury 
wspólnie ze Stowarzyszeniem Amazonki z Hrubieszowa spotkanie poświęcone profilaktyce 
przeciwnowotworowej i profilaktyce zdrowia.  

W listopadzie 2021 Rada Kobiet zorganizowała Weekend Świadomości. To skierowany do mieszkanek 
Hrubieszowa dwudniowy cykl bezpłatnych wykładów, spotkań, paneli dyskusyjnych, konsultacji 
dotyczących świadomości w zakresie profilaktyki przeciwnowotworowej i profilaktyki zdrowia. 
Wydarzenie miało na celu zachęcenie kobiet do wykonywania badań profilaktycznych i dbania o własne 
zdrowie. 

Rysunek 43. Weekend Świadomości w HDK (6-7 listopada 2021 r.). 

 
Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów. 
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7.4. 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 oraz propagowanie przedsięwzięć 
sportowo-rekreacyjnych. 

Podstawę prawną funkcjonowania Rady stanowi zarządzenie Nr 10/2018 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 z późn. zm. 

W 2021 r. odbyło się jedno posiedzenie Miejskiej Rady Sportu, podczas którego Rada zaopiniowała 
projekt uchwały „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022”.  

Ponadto Rada wybrała przedstawicieli do Komitetu Obchodów Jubileuszu 100-lecia Hrubieszowskiego 
Sportu (przypadającego na 2022 rok) w osobach: Artur Kern, Marek Ambroży Kitliński, Danuta Muzyczka, 
Marek Watras, Henryk Lebiedowicz. 

Rysunek 44. Posiedzenie Miejskiej Rady Sportu. 

 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów. 
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8. Najważniejsze wydarzenia i inicjatywy w 2021 roku 

Noworoczny koncert kolęd 

Rysunek 45. Noworoczny Koncert Kolęd. 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów. 

2 stycznia 2021 r., już po raz szósty 
w Sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej 
w Hrubieszowie odbył się Noworoczny Koncert 
Kolęd. W tym roku najpiękniejsze polskie kolędy 
i pastorałki wykonała znana i lubiana artystka 
Magda Steczkowska. 

Za pośrednictwem portalu Facebook Hrubieszów 
Miasto z Klimatem nasi Mieszkańcy mogli oglądać 
transmisję tego wydarzenia online. 

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęła 
Burmistrz Miasta Marta Majewska, którą na 
Koncercie reprezentował Paweł Wojciechowski – 
Zastępca Burmistrza. 
 

29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

Rysunek 46. Licytacje 29. Finału WOŚP 

 
Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów. 

Jak co roku w Hrubieszowie zagrała Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy. Zagrała również 
Burmistrz Miasta przekazując na licytację kosz 
własnoręcznie wykonanych przetworów 
i produktów 

Finał odbył się 31 stycznia 2021 r., ze względu na 
pandemię COVID-19 prowadzony był wyłącznie 
online. 

Podczas finału Hrubieszów zebrał rekordową 
sumę 61 393,63 zł. 

 

Uroczyste przekazanie samochodu na rzecz ŚDS 

Rysunek 47. Uroczyste przekazanie busa do ŚDS.  

 
Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów. 

5 lutego 2021 roku mało miejsce uroczyste 
przekazanie samochodu na rzecz 
Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Hrubieszowie.  

9-osobowy samochód marki Renault Trafic został 
zakupiony przez Miasto w grudniu 2020 roku przy 
wsparciu Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych Oddział w Lublinie.  

Koszt całkowity Projektu wynosił 129 644 zł. 
Projekt uzyskał dofinansowanie na kwotę 90 000 
zł, natomiast Gmina Miejska Hrubieszów 
zapewniła wkład własny w wysokości 39 644 zł.  
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XIV Ogólnopolskie Zawody Modeli Szybowców Halowych klasy F1N 

Rysunek 48. Fotortelacja z zawodów. 

 

Źródło: lubiehrubie.pl 

13 marca 2021 r. na hali Hrubieszowskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyły się XIV 
Ogólnopolskie Zawody Modeli Szybowców 
Halowych klasy F1N o „Puchar Burmistrza Miasta 
Hrubieszowa”, zaliczane do Pucharu Polski. 
Impreza jak co roku zorganizowana została przez 
UKS „Jedynka” w Hrubieszowie. Uczestniczyli 
w niej modelarze z całej Polski, a najlepszy wynik 
uzyskał Filip Rudziński z OSiRu Suwałki, który 
z czasem 50,4 sek. Ustanowił nowy rekord naszej 
hali. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy 
medal, a najlepsi dostali puchary oraz upominki 
ufundowane przez Burmistrza Miasta. 

Pisanki na hrubieszowskim deptaku 

Rysunek 49. Pisanki nad Deptakiem. 

 
Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów. 

W 2021 roku Miasto wprowadziło nowy 
świąteczny zwyczaj.  

Przed świętami wielkanocnymi w centrum 
pojawiły się pisanki. Piankowymi artystami były 
dzieci z hrubieszowskich szkół podstawowych, 
przedszkoli oraz pracownicy Hrubieszowskiego 
Domu Kultury. Kolejne wielkanocne instalacje 
będą przybywać z roku na rok. 

O stronę techniczną zadbały Hrubieszowski Dom 
Kultury, Miejska Służba Drogowa oraz 
Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 

 

Sztangiści z Hrubieszowa na medal 

Rysunek 50. Zawodnicy MKS Unia Hrubieszów na 
Mistrzostwach Polski Juniorek i Juniorów do lat 20 
w podnoszeniu ciężarów. 

Źródło: lubiehrubie.pl 
 

 

W dniach 23–25 kwietnia 2021 r. w Zamościu 
odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów 
do lat 20 w podnoszeniu ciężarów. 

MKS „Unia” Hrubieszów zaprezentowali Julia 
Janiak, Michał Kościuk i Jakub Dziewiczkiewicz. 
Cała trójka zdobyła wszystkie kolory medali. W 
klasyfikacji drużynowej nasi „ciężarowcy” 
uplasowali się na bardzo dobrym 5 miejscu 
w Polsce na 59 klasyfikowanych klubów. 

Hrubieszowscy sztangiści otrzymali też nagrody 
pieniężne od Burmistrza Miasta, które 17 maja 
ub. roku wręczył Paweł Wojciechowski – Zastępca 
Burmistrza. Nagrody otrzymali również Leszek 
Tarnawski i Antoni Czerniak trenerzy sekcji 
podnoszenia ciężarów Miejskiego Klubu 
Sportowego „Unia” Hrubieszów. 
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III miejsce w Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów w Lekkiej Atletyce 

Rysunek 51. Karolina Tarnawska na podium oraz wręczenie 
nagrody przez Burmistrza Miasta. 

 

 

Źródło: lubiehrubie.pl, Urząd Miasta Hrubieszów. 

W dniach 12 – 14 lutego 2021 r. w Toruniu, 
odbywają się Halowe Mistrzostwa Polski 
Juniorów U20 i Juniorów Młodszych U18 w 
Lekkiej Atletyce, w których udział wzięły 4 
zawodniczki MKS Unia Hrubieszów. 

Były to: Sandra Bęsiuk (1000m), Julia Kamień 
(60m i 200m), Olga Śmietanka (1500m) i Karolina 
Tarnowska (chód 3000m). 

W pierwszym dniu mistrzostw, w chłodzie na 
3000m wystartowała Karolina Tarnowska, która 
czasem 16:34,50 pobiła rekord życiowy i zajęła 
znakomite 3 miejsce. 

W dniu 11 maja ub. roku Burmistrz Miast Marta 
Majewska wręczyła dyplom oraz nagrodę 
pieniężną zawodniczce Miejskiego Klubu 
Sportowego „Unia” Hrubieszów Karolinie 
Tarnowskiej za zajęcie III miejsca w Halowych 
Mistrzostwach Polski Juniorów w Lekkiej 
Atletyce.  

Przeniesienie pomnika prof. Zina na plac przed Hrubieszowskim Domem Kultury 

Rysunek 52. Nowa lokalizacja pomnika prof. Zina. 

 
Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów. 

W maju 2021 r. Miejska Służba Drogowa 
zainstalowała pomnik profesora Wiktora Zina na 
placu przed Hrubieszowskim Domem Kultury. 

Wcześniej pomnik stał na hrubieszowskim Rynku. 
Pod koniec roku 2019 do burmistrza Hrubieszowa 
wpłynął wniosek samorządu mieszkańców 
osiedla „Śródmieście” z prośbą o przeniesienie go 
z miejskiego Rynku na plac przy Hrubieszowskim 
Domu Kultury. O usytuowanie we wskazanym 
miejscu wnioskowało również Towarzystwo 
Regionalne Hrubieszowskie. Wizualizacja nowej 
lokalizacji pomnika profesora Wiktora Zina na 
Placu Profesora Stefana Du Chateau została 
zaakceptowana przez Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. Pomysł popierała 
również rodzina profesora. We wrześniu 2020 
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roku, Rada Miejska wyraziła zgodę na 
usytuowanie pomnika profesora Wiktora Zina 
w nowym miejscu. 

Ławeczka do karmienia i przewijania niemowląt 

Rysunek 53. Ławeczka do karmienia i przewijania.  

 
Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów. 

 

W maju 2021 r. w Hrubieszowie pojawiła się 
pierwsza ławeczka do karmienia i przewijania 
niemowląt. Ławka jest specjalnie przystosowane 
dla mam z dziećmi. Na początek przewijak do 
przewijania dzieci oraz ławeczka do karmienia 
został zamontowany w "Małpim Gaju" (na terenie 
HOSiR). 

Ławka została zakupiona przez HOSiR.  

Łączny koszt to 9 900 zł.  

Akcja chorągiewki  

Rysunek 54. Akcja chorągiewki w 2021 r.  

 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów. 

 

 

 

W przeddzień Dnia Flagi oraz Święta Narodowego 
Trzeciego Maja Burmistrz Miasta rozdawała 
mieszkańcom miasta flagi oraz chorągiewki, 
a dzieciom wiatraczki w barwach narodowych, 
zachęcając tym samym do świętowania i do 
wywieszenia biało-czerwonej przed domami na 
balkonach oraz w oknach swoich mieszkań 

 

 

Dzień Strażaka 

Rysunek 55. Podziękowania dla OSP Hrubieszów.  

 
Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów. 

 

W dniu św. Floriana patrona strażaków (4 maja 
2021 r.) Burmistrz Miasta złożyła na ręce Prezesa 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Hrubieszowie - 
Pana Stanisława Letnianczyna gratulacje i wyrazy 
najwyższego uznania za zajęcie w 2020 roku: 

• I pozycji w powiecie hrubieszowskim 
oraz  

• V pozycji w województwie lubelskim  

- w zakresie realnie podjętych działań 
ratowniczych wśród jednostek spoza Krajowego 
Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.  
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Jubileusze 50-lecia i 60- lecia pożycia małżeńskiego 

Rysunek 56. Hrubieszowskie Złote Gody 2021. 

 
Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów. 

 
 

29 maja 2021 r. w Hrubieszowskim Domu Kultury 
odbyła się uroczystość, w czasie której 
uhonorowano pary z długoletnim stażem 
małżeńskim. 

Uroczystość, która ze względu na pandemię 
musiała być przełożona o rok, odbyła się w 
reżimie sanitarnym.  

Mimo to pary, które na zaproszenie burmistrza 
zdecydowały się osobiście odebrać zasłużone 
laury, nie kryły swojego zadowolenia i dumy.  

 

 

Dzień z kulturą w Hrubieszowie 

Rysunek 57. „Dzień z kulturą – poznaj swoje korzenie” – 
fotorelacja. 

 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów. 

 

W dniu 6 czerwca 2021 r. w naszym mieście 
odbyło się pierwsze po okresie pandemii 
wydarzenie kulturalne „Dzień z kulturą – poznaj 
swoje korzenie” zorganizowane przy współpracy 
z HDK mające za zadanie przedstawić i ocalić od 
zapomnienia wielowiekową historię Hrubieszowa 
– miasta Trzech Kultur, ukazując przy tym 
kresowy charakter miasta, lokalny folklor oraz 
dorobek kultury w oparciu o twórczość osób 
związanych z ziemią hrubieszowską.  

 

Festyn miejski, gwiazdą wieczoru Blue Café 

Rysunek 58. Blue Café na festynie miejskim. 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów. 
 
 
 
 

26 czerwca przy Hrubieszowskim Domu Kultury 
odbył się festyn miejski z licznymi atrakcjami i 
animacjami dla dzieci przygotowanymi przez 
pracowników HDK. 

Przed licznie zgromadzoną publicznością 
wystąpiły: 

• dziecięce grupy taneczne 

• Zespół Pieśni i Tańca Ziemi 
Hrubieszowskiej, 

• Pruderia, 

• Energy Girls. 

Gwiazdą wieczoru był zespół Blue Café. 
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Święto Hrubieszowskich Zwiadowców  

Rysunek 59. Obchody Święta Pułku. 

 
Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów. 

 
 

25 czerwca 2021 roku „Hrubieszowscy 
Zwiadowcy” uroczyście obchodzili swoje święto. 
Uroczystości zorganizował 2. Hrubieszowski Pułk 
Rozpoznawczy oraz Miasto Hrubieszów. 

Główne obchody święta pułku, w których Miasto 
reprezentowała Burmistrz Miasta Marta 
Majewska, zostały zorganizowane w centrum 
Hrubieszowa przy Hrubieszowskim Domu 
Kultury. 

 

Oznaczenia na przejściach dla pieszych „Smart Stop”  

Rysunek 60. Znakowanie przejść dla pieszych. 

 
Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów. 

 

1 czerwca 2021 roku weszły w życie zmiany 
w przepisach prawa o ruchu drogowym. 
Najważniejsze dotyczą pieszych przechodzących 
przez jezdnię. 

Miejska Służba Drogowa wykonała przed 
przejściami najbardziej obciążonymi ruchem 
pieszych na drogach, których zarządcą jest 
miasto, dodatkowe oznakowanie w postaci 
piktogramów z hasłem "SMART STOP". 

Pierwsze takie oznakowanie pojawiło się 
w centrum miasta. 

 

 

Dzień Dziecka  

Rysunek 61. Dzień Dziecka (1 czerwca 2021 r.) 

 
Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów. 

 
 
 

Z okazji Dnia Dziecka Burmistrz Miasta Marta 
Majewska odwiedziła ze słodkim poczęstunkiem 
dzieci z hrubieszowskich przedszkoli.  

Dodatkową atrakcją była hrubieszowska 
maskotka Hrubcio.  
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Srebro i brąz na Mistrzostwach Polski LZS 

Rysunek 62. Medalistki Mistrzostw Polski LZS. 

 
Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów. 

 

W dniach 5-6 czerwca 2021 r. w Słubicach odbyły 
się Mistrzostwa Polski Zrzeszenia LZS Juniorów 
U18 i U20 w lekkiej atletyce. Młode zawodniczki 
Unii Hrubieszów przywiozły z tych zawodów 2 
medale. 

W chodzie na dystansie 5000 m najlepiej wypadła 
Karolina Tarnowska. Chodziarka zajęła 3 miejsce 
(czas 27:39,98). Zawodniczka zdobyła brązowy 
medal i pobiła swój rekord życiowy. 

W biegu sztafetowym 4x400 m dziewcząt 
drużyna w składzie: Julia Kamień, Olga Śmietanka, 
Karolina Tarnowska i Wiktoria Kamień zajęła 2 
miejsce (czas 4:34,81) i wywalczyła srebrny 
medal.  

 

Mamy wicemistrza Polski! 

Rysunek 63. UKS „Jedynka” z trenerem Leszkiem 
Kryszczukiem. 

 

Źródło: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Hrubieszowie. 

Grupa zawodników z sekcji modelarskiej 
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jedynka” 
reprezentująca Hrubieszów, wraz ze swym 
opiekunem Leszkiem Kryszczukiem, uczestniczyła 
w Mistrzostwach Polski Modeli Latających dla 
juniorów młodszych, które odbyły się w dniach 18 
– 20 czerwca 2021 r. w Gliwicach. 

Paweł Gumieniak z hrubieszowskiego UKS 
Jedynka zajął 2 miejsce i otrzymał tytuł 
„Wicemistrz Polski” w Mistrzostwach Polski 
Modeli Latających, w najbardziej prestiżowej 
konkurencji F1H. 

 

Umowa na koncepcję rewitalizacji miejskiego deptaka  

Rysunek 64. Deptak przy ul. Rynek 

 
Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów. 

 

20 lipca 2021 roku burmistrz miasta Hrubieszowa 
zawarła umowę z Politechniką Krakowską, 
w ramach której projektanci z Wydziału 
Architektury tej uczelni przygotowują projekt 
rewaloryzacji hrubieszowskiego Rynku 
i zagospodarowania terenu. 

Koncepcja projektowa ma uwzględnić nasadzenia 
roślinności i drzew na miejskim deptaku, 
wygospodarowanie miejsc dla ogródków 
gastronomicznych, jak również pozostawienie 
przestrzeni do organizacji wydarzeń 
plenerowych.  
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Ślub w Wiosce Gotów w Masłomęczu  

Rysunek 65. Ślub w Wiosce Gotów w Masłomęczu  

 
 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów. 

 

7 sierpnia 2021 r. Burmistrz Miasta Hrubieszowa 
w niecodziennej scenerii Wioski Gotów 
w Masłomęczu znajdującej się nieopodal 
Hrubieszowa, udzieliła ślubu wyjątkowej parze.  

„Tak” powiedzieli sobie członkowie grup 
rekonstrukcyjnych: Agnieszka Łukasiewicz 
należąca do Stowarzyszenia Wioski Gotów w 
Masłomęczu, którego członkowie reprezentują 
Gotów oraz Kamil Gadzicki, należący do grupy Pro 
Antica, która odtwarza starożytny Rzym. 

Ślub, był jednocześnie historyczną rekonstrukcję 
obrzędu zaślubin z okresu rzymskiego - 
barbarzynki, księżniczki, wywodzącą się z 
Amalów, królewskiego rodu Gotów oraz 
rzymskiego zamożnego ekwity, który był w 
rzymskiej armii co najmniej w randze oficera.  

Wśród gości weselnych oprócz najbliższej rodziny 
i przyjaciół obecni byli również członkowie 
innych, poza wspomnianymi już powyżej, grup 
rekonstrukcyjnych – Celtowie i Wandalowie, 
wszyscy oczywiście w historycznych strojach 
z epoki rekonstruowanych zaślubin. 

 

 

Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

Rysunek 66. Fotorelacja z zawodów. 

 

Źródło: fot. Lubiehrubie.pl 

Hrubieszów po raz kolejny dołączył do 
ogólnopolskiej akcji i na sportowo uczcił pamięć 
Żołnierzy Wyklętych. Bieg odbył się 15 sierpnia 
2021 r. na trasie pomiędzy Rynkiem 
a Hrubieszowskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. 
Dystans wyniósł 1963 m (w nawiązaniu do daty 
śmierci ostatniego z Wyklętych).  

Wśród kobiet trzy pierwsze miejsca zajęły 
kolejno: Sylwia Łubkowska, Katarzyna 
Brzozowska i Justyna Król. Wśród mężczyzn 
kolejność była następująca: Filip Cierech, Dawid 
Łoza i Grzegorz Jaworski. W konkurencji Nordic 
Walking dwa pierwsze miejsca zajęli Anna Nalepa 
i Wojciech Czernysz. Uczestnicy biegu otrzymali 
pamiątkowe medale. 

Patronat nad imprezą objęła burmistrz 
Hrubieszowa Marta Majewska. 
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Przystąpienie Miasta Hrubieszowa do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Spółka SIM 
"Lubelskie" sp. z o. o. 

Rysunek 67. Logo Rządowego programu wspracia SIM 
i lokalizacja planowanej inwestycji w Hrubieszowie. 

 

Źródło: gov.pl; System Informacji Przestrzennej Miasta. 

 

 

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta 
Hrubieszowa (26 sierpnia 2021 r.) radni podjęli 
uchwałę o przystąpieniu miasta do Społecznej 
Inicjatywy Mieszkaniowej.  

Podstawowym celem działalności spółki będzie 
budowanie mieszkań oraz ich eksploatacja na 
zasadach najmu o umiarkowanym czynszu. 
Mieszkania w SIM dedykowane są dla osób 
i rodzin nieposiadających własnego mieszkania 
w danej miejscowości, które dysponują środkami 
na regularne opłacanie czynszu, jednak ich 
dochody są za niskie na zaciągnięcie kredytu 
hipotecznego na mieszkanie. Przydział lokali 
mieszkalnych poprzedzać będzie 
przeprowadzenie naboru, dokonywanego przez 
Miasto. Każdy z samorządów (w tym Hrubieszów) 
otrzymało po 3 mln zł na objęcie udziału 
w spółce.  Działka, na której mają być budowane 
mieszkania w ramach SIM w Hrubieszowie to 
działka nr 813/15 obręb Śródmieście, o 
powierzchni 29 arów. 

Podpisanie aktu notarialnego powołującego do 
życia spółkę SIM Lubelskie odbyło się w 2022 r. 
Do SIM Lubelskie obok Krajowego Zasobu 
Nieruchomości weszło 17 samorządów 
reprezentowanych przez burmistrzów: Kraśnika, 
Hrubieszowa, Janowa Lubelskiego, 
Krasnegostawu, Łukowa, Międzyrzeca 
Podlaskiego, Opola Lubelskiego, Terespola, 
Tomaszowa Lubelskiego, Szczebrzeszyna, Ryk 
i Włodawy a także wójtów: Chełma, Izbicy, 
Leśniowic, Niemiec i Siennicy Różanej.  

Hrubieszów dla Szymona  

Rysunek 68. Festyn „Hrubieszów dla Szymona” 

 
Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów. 

W niedzielę 29 sierpnia ub. roku na terenie HOSiR 
odbył się festyn charytatywny „Hrubieszów dla 
Szymona”, który honorowym patronatem 
objęła Burmistrz Miasta Marta Majewska. 

Dochód z tego wydarzenia w całości został 
przekazany na leczenie, rehabilitację i zakup 
protezy dla mieszkańca miasta - Pana Szymona 
Więcha, byłego piłkarza MKS Unia Hrubieszów, 
który w latach 1987- 1994 grał w Klubie na pozycji 
lewego obrońcy. Podczas całej akcji zebrano 
ponad 48 tys. zł.  
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Dożynki Miejskie 2021 r.  

Rysunek 69. Dożynki Miejskie 2021 . 

 
Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów 

 
 
 
 
 

5 września 2021 r. w Sanktuarium Matki Bożej 
Sokalskiej w Hrubieszowie odbyły się Dożynki 
Miejskie organizowane przez Burmistrza Miasta 
Hrubieszowa oraz Gospodarzy (Prezesów) 
Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu 
miasta.  

Do celebracji zwyczaju dożynkowego dołączył 
w tym roku także wieniec utkany z kłosów zbóż, 
ofiarowany przez Sołectwo Sławęcin.  

XVI Międzynarodowy Turniej w Podnoszeniu Ciężarów Euro-Bug – III Memoriał 
im. Andrzeja Greszety 

Rysunek 70. Fotorelacja z zawodów. 

 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów, fot. lubiehrubie.pl 

 

11 września 2021 r. w hali Hrubieszowskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji odbył się XVI 
Międzynarodowy Turniej w Podnoszeniu 
Ciężarów Euro-Bug – III Memoriał im. Andrzeja 
Greszety, wybitnego zawodnika i trenera Unii 
Hrubieszów. 

Zawodom patronowali burmistrz Hrubieszowa, 
Marta Majewska oraz marszałek województwa 
lubelskiego, Jarosław Stawiarski.  

W turnieju wystartowało 24 zawodniczek i 45 
zawodników z 9 klubów Lubelszczyzny.  
Zawodniczki Unii osiągnęły kilka bardzo dobrych 
wyników. W klasyfikacji sinclaira, wśród kobiet 
najlepsza okazała się Diana Flak, a na drugim 
miejscu uplasowała się Klaudia Witkowska – obie 
z MKS Unia Hrubieszów. Wśród chłopców (do lat 
15) najlepszym zawodnikiem był Ryszard 
Poznański z hrubieszowskiego klubu.  

Drużynowo Unia Hrubieszów zajęła drugie 
miejsce.  

Organizatorem zawodów był Miejski Klub 
Sportowy Unia Hrubieszów – Autonomiczna 
Sekcja Podnoszenia Ciężarów. 
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Holi - Święto Kolorów w Hrubieszowie  

Rysunek 71. Święto Kolorów na Deptaku. 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów. 

12 września 2021 r., na miejskim Rynku 
w Hrubieszowie, odbył się festyn rodzinny 
Wspomnienie Lata, którego główną atrakcją było 
Holi - Święto Kolorów. 

Impreza polegająca na obsypywaniu się 
intensywnymi, kolorowymi proszkami holi 
przyciągnęła na hrubieszowski rynek dzieci, 
młodzież, ale i dorosłych mieszkańców miasta.  

Mnóstwo dobrej zabawy, pełne spektrum 
wizualnych doznań, dobra muzyka i… brudny 
outfit od stóp do głów.  

 

Rubienalia 2021 

Rysunek 72. Rubienalia 2021 . 

 
 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów. 
 

18 i 19 września 2021 r. na hrubieszowskim 
deptaku po raz kolejny odbyły się "Rubienalia". 
Główną atrakcją imprezy był akustyczny koncert 
Marka Piekarczyka, wokalisty zespołu TSA i jurora 
programu „The Voice of Poland”.  

W pierwszym dniu „Rubienaliów” Burmistrz 
Miasta powierzyła młodzieży władzę w mieście, 
przekazując jej przedstawicielom symboliczne 
klucze do bram Hrubieszowa. 7 drużyn z 
miejskich szkół podstawowych rywalizowało w 
międzyszkolnych „Potyczkach Żakowych o Berło 
Króla Władysława Jagiełły”. Zwyciężyła drużyna 
ze Szkoły Podstawowej nr 3.  

W następnym dniu miejskiego święta 
na hrubieszowskim deptaku wmurowano 
kapsułę czasu, która zostanie otwarta w 2050 
roku.   

W kapsule umieszczone zostały m. in. list 
Burmistrza Miasta do mieszkańców Hrubieszowa 
roku 2050, flaga miasta, Raport o Stanie Miasta 
za rok 2020, informacja władzach miasta ze 
zdjęciem, płyty CD z muzyką lokalnych artystów, 
obraz Matki Bożej Sokalskiej z listem kustosza 
Sanktuarium, gadżety związane z miastem, 
lokalne wyroby, list młodzieży, szalik lokalnego 
klubu sportowego „Unia” Hrubieszów. 

Drugiego dnia „Rubienaliów” po raz pierwszy 
publicznie zagrany został hejnał Hrubieszowa, 
który stał się oficjalnym hejnałem Miasta 10 
stycznia 2022 roku.  
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Obchody VII Święta Strzelca Konnego 

Rysunek 73. VII Święto Strzelca Konnego  

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów. 

W dniu 18 września 2021 r. na terenie koszar 
2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego 
zorganizowane zostały obchody VII Święta 
Strzelca Konnego z okazji 101. Rocznicy 
powstania 2. Pułku Strzelców Konnych.  

W uroczystościach wzięła udział Marta Majewska 
- Burmistrz Miasta Hrubieszowa, która w imieniu 
mieszkańców złożyła kwiaty przy obelisku 
upamiętniającym żołnierzy 2. Pułku Strzelców 
Konnych, zamordowanych w Charkowie przez 
NKWD w 1940 r. 

 

Listtowie po raz kolejny 

Rysunek 74. Fotorelacja z zawodów. 

 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów. 

10 października 2021 r. na obiektach 
Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
odbyła się impreza sportowa Listtowie – 
Siódemka. Zawodnicy mieli do pokonania 7 km 
przełajowej trasy w biegu lub marszu Nordic 
Walking. Impreza sportowa była promocja marki 
Gotania. Służyła także propagowaniu wiedzy o 
Bolesławie Leśmianie i sprzyjała integracji 
środowiska biegaczy i miłośników Nordic 
Walking. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali 
pamiątkowy medal. Najlepsi zawodnicy zostali 
nagrodzeni okolicznościowymi statuetkami, które 
ufundował organizator główny - Lokalna 
Organizacja Turystyczna Gotania. 

 

Ogólnopolska akcja #Wymiana ciepła 

Rysunek 75.  Akcja pomocowa „Wymiana ciepła”. 

 
Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów. 

W 2021 roku Hrubieszów już po raz 3 przystąpił 
do ogólnopolskiej akcji pomocowej „Wymiana 
ciepła”. 

Wieszak tradycyjnie stanął przy Hrubieszowskim 
Domu Kultury. Akcja cieszy się dużą 
popularnością wśród mieszkańców, a polega na 
dzieleniu się z osobami potrzebującymi ciepłymi 
ubraniami.  

Idea jest bardzo prosta: Marzniesz? Weź sobie 
ubranie! Chcesz pomóc? Zostaw ciepłą kurtkę, 
płaszcz, polar czy sweter na wieszaku.  
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Nadanie patronów rondom przy południowej obwodnicy miasta 

Rysunek 76. Patroni hrubieszowskich rond. 

 
 

 
 

 
Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów. 

Na sesji w dniu 25 listopada 2021 roku trzem 
rondom przy południowej obwodnicy 
Hrubieszowa i dróg dojazdowych do centrum 
miasta Radni Rady Miejskiej w Hrubieszowie 
nadali imiona osób zasłużonych dla regionu.  

Na patrona ronda u zbiegu obwodnicy z ul. Łany 
zaproponowano Wincentego Piątaka. To 
zasłużony regionalista, założyciel Towarzystwa 
Regionalnego Hrubieszowskiego. Był również 
nauczycielem techniki w LO im. ks. Stanisława 
Staszica w Hrubieszowie.  

Kolejne rondo (u zbiegu obwodnicy z ul. 
Kolejową) zostało nazwane im. Józefa 
Skrobiszewskiego, lekarza i społecznika. w 
okresie międzywojennym mieszkał on i pracował 
w Hrubieszowie. Został zamordowany w Katyniu. 
Tam są po-chowane jego szczątki, a symboliczny 
grób Józefa Skrobiszewskiego znajduje się na 
cmentarzu w Hrubieszowie.   

 Z kolei rondo na skrzyżowaniu obwodnicy z ul. 
Nową nosi imię Teresy Grodzińskiej. Jej 
wizerunek można zobaczyć na muralu na ścianie 
Hrubieszowskiego Domu Kultury. Teresa 
Grodzińska była sanitariuszką. Gdy miała 21 lat, 
zabili ją czerwonoarmiści Budionnego nacierający 
na Hrubieszów. Pośmiertnie została odznaczona 
Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti 
Militari.   

Koncepcja budowy wodnego zbiornika retencyjnego na Huczwie w Hrubieszowie 

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody 
Polskie" opracuje koncepcję budowy wodnego 
zbiornika retencyjnego na Huczwie 
w Hrubieszowie.  

Powstanie on w miejscu planowanego przed laty 
zalewu "Delfinek".  Porozumienie dotyczące 
współpracy przy realizacji budowy zbiornika 
wodnego na Huczwie w Hrubieszowie podpisano 
8 listopada 2021 roku. 

Budowa zalewu (prawie 16 hektarów pod wodą) 
pomoże zapobiegać miastu skutkom ewentualnej 
suszy czy powodzi. PGW "Wody Polskie" 

Rysunek 77. Podpisanie porozumienia i lokalizacja 
zalewu 
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Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów. 

 

zadeklarowały opracowanie koncepcji budowy 
zbiornika retencyjnego z funkcją turystyczną.  

Zalew będzie usytuowany na terenach miejskich, 
w dolinie Huczwy, a dokładnie w miejscu po tzw. 
"Targowicy".  

Koszty opracowania koncepcji zbiornika 
retencyjnego w całości pokryje PGW "Wody 
Polskie".   

 

 

 

Jubileusz Klubu Literackiego Ziemi Hrubieszowskiej  

Rysunek 78. Jubileusz Klubu Literackiego  

 
Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów. 

Klub Literacki Ziemi Hrubieszowskiej w 2021 roku 
obchodził 30-lecie swojej działalności. Z tej okazji 
17 grudnia 2021 r. w Hrubieszowskim Domu 
Kultury odbył się Jubileusz Klubu.  

W wydarzeniu udział wziął Zastępca Burmistrza 
Miasta Hrubieszowa Paweł Wojciechowski, który 
na ręce Pani Marii Marut - opiekuna Klubu, złożył 
wyrazy uznania za szerzenie kultury słowa 
w naszym mieście, otaczanie opieką lokalnych 
literatów i stworzenie warunków sprzyjających 
rozwojowi ich uzdolnień.  

 

 

 

Otwarcie sztucznego lodowiska 

Rysunek 79. Otwarcie sztucznego lodowiska w 2021 r. 

 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów. 

8 grudnia 2021 r. na Deptaku w Hrubieszowie 
otwarto sztuczne lodowisko. Tego dnia łyżwiarze 
nie płacili za wejście na taflę ani za wypożyczenie 
łyżew. Oficjalnie lodowisko otworzył zastępca 
burmistrza, Paweł Wojciechowski. Tym samym 
rozpoczęto w Hrubieszowie nowy sezon 
łyżwiarski. 

W 2021 roku sztuczne lodowisko na deptaku w 
Hrubieszowie było takiej samej wielkości, jak w 
2019 r. (w 2020 roku w związku z obostrzeniami 
spowodowanymi epidemią koronawirusa 
sztucznego lodowiska w centrum miasta nie było 
w ogóle). 
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Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju  

Rysunek 80. Przekazanie Światła Pokoju. 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów. 
 

Betlejemskie Światło Pokoju to coroczna, 
organizowana przed Bożym Narodzeniem akcja 
skautów i harcerzy z całego świata. Ogień 
zapalony w Grocie Narodzenia Chrystusa w 
Betlejem wędruje przez kolejne kraje, by 
symbolicznie nieść ciepło, miłość i pokój. 

15 grudnia 2021 r. na moście łączącym polską 
wieś Zosin i ukraiński Uściług polscy harcerze 
przekazali na Ukrainę Betlejemskie Światło 
Pokoju.  

Odebrali je ukraińscy skauci przy udziale 
duchownych, przedstawicieli władz 
samorządowych i żołnierzy straży granicznej obu 
krajów.  

Miasto Hrubieszów reprezentowały: Sekretarz 
Miasta Monika Podolak, Przewodnicząca Rady 
Anna Naja, Naczelnik Wydziału Komunikacji 
Społecznej Wioletta Pietrusiewicz w asyście 
straży miejskiej. 

 

 

Uchwalenie Hejnału Hrubieszowa  

Rysunek 81. Zapis dźwiękowy i nutowy Hejnału Miasta 
Hrubieszowa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów. 

 
 

Hrubieszów dołączył do miast, które wśród 
symboli mają także własny hejnał.  

Hejnał Hrubieszowa został przyjęty uchwałą Rady 
Miejskiej w dniu 21 grudnia 2021 r., która 
formalnie weszła w życie 10 stycznia 2022 roku. 

Prawie 50 sekundowy utwór skomponował 
Leszek Opała, muzyk, kompozytor, twórca i 
kierownik zespołu Lechici. Hejnał oznacza świt, 
poranek. Hrubieszowski hejnał to bardzo krótki 
utwór o prze-pięknych krajobrazach i wielkich 
ludziach. Przy pracy nad kompozycją hejnału 
Leszek Opała wykorzystał fragment hymnu 
Hrubieszowa – „Hrubieszowska Ty Ziemico”.  

Hejnał miał swoją premierę podczas Rubienaliów, 
19 września br. na Deptaku Miejskim. Od stycznia 
2022 roku melodia jest odtwarzana codziennie 
w południe z gmachu Urzędu Miasta Hrubieszów. 
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Przyznanie nagrody Miasta Hrubieszowa - Statuetki Króla Władysława Jagiełły  

Rysunek 82. Wręczenie Statuetki Króla Wł. Jagiełły. 

 

 
Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów. 

 
 

Na wniosek Miejskiego Klubu Sportowego „Unia” 
Hrubieszów, Kapituła Nagrody Miasta 
Hrubieszowa uchwałą nr 1/2021 z dnia 30 
listopada 2021 r., przyznała panu Arturowi 
Kernowi Nagrodę Miasta Hrubieszowa – 
Statuetkę Króla Władysława Jagiełło, wraz z 
dyplomem oraz nagrodą pieniężną w wysokości 
1 500 zł.  

Nagroda została przyznana za wybitne sukcesy 
w lekkoatletyce w biegach długodystansowych, 
reprezentowanie i promowanie miasta 
Hrubieszów na licznych zawodach sportowych o 
randze krajowej i międzynarodowej oraz 
promowanie zdrowego stylu życia. 

Nagrodę podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej 
w dniu 21 grudnia 2021 r. wręczyli 
przewodniczący Kapituły Alfred Przybysz oraz 
zastępca burmistrza miasta Paweł 
Wojciechowski. 

 

 

Spotkanie opłatkowe  

Rysunek 83. Spotkanie opłatkowe na Rynku. 

 
 

 
Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów. 

 

22 grudnia 2021 r. na hrubieszowskim Rynku 
zostało zorganizowane spotkanie opłatkowe dla 
mieszkańców.  

Tradycyjne spotkanie opłatkowe otworzył 
Zastępca Burmistrza Miasta Paweł 
Wojciechowski, który wraz z Sekretarzem Miasta 
Moniką Podolak, złożyli Mieszkańcom świąteczne 
życzenia. 

Była wspólna modlitwa oraz odczytanie Ewangelii 
przez księdza Dziekana Wiesława Oleszka, 
symboliczne przełamanie się opłatkiem, 
kolędowanie wraz chórem „Św. Mikołaja” z 
parafii Św. Mikołaja w Hrubieszowie, 
rozproszenie Betlejemskiego Światła Pokoju 
przez ZHP Hufiec Hrubieszów oraz tradycyjny 
wigilijny poczęstunek. 

Organizatorem wydarzenia byli: Burmistrz Miasta 
Hrubieszowa Marta Majewska, Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Hrubieszowie, 
Stowarzyszenie „Hrubieszów Jestem Stąd”. 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: A8C070F7-DD0B-4153-834F-44792A6CBA6C. Podpisany Strona 116



               Raport o stanie Miasta Hrubieszów za rok 2021  117  

9. Miasto w rankingach - nagrody i wyróżnienia w 2021 roku 

 
42 https://glosseniora.pl/2021/06/02/wyniki-konkursu-akademii-wsb-pracodawca-przyjazny-seniorom/ 
43 https://rops.lubelskie.pl/wyniki-konkursow-gmina-przyjazna-seniorom-i-aktywny-senior/ 

Hrubieszów przyjazny seniorom 

Rysunek 84.  Statuetki w konkursie Akademii WSB – 
„Pracodawca Przyjazny Seniorom”. 

Źródło: Akademia WSB. 

27 maja 2021 r. podczas Senioralnych Targów 
Pracy Akademii WSB został rozstrzygnięty 
Konkurs „Pracodawca Przyjazny Seniorom”42, 
który został zorganizowany w ramach projektu 
„Na przekór metryce – osoby 50+ i Seniorzy na 
srebrnym rynku pracy” dofinansowanym 
z programu „Społeczna Odpowiedzialność 
Nauki” przez Ministra Edukacji i Nauki.  

Kandydatów można było zgłaszać w pięciu 
kategoriach.  

Miasto Hrubieszów otrzymało tytuł 
„Samorządu przyjaznego Seniorom”.  

 
 

Gmina przyjazna Seniorom 

Rysunek 85.  Hrubieszów z tytułem „Gmina przyjazna 
Seniorom” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów. 
 

Miasto Hrubieszów w 2021 roku otrzymało 
tytuł „Gmina przyjazna Seniorom” w konkursie 
ogłoszonym przez Dyrektora Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie43 za 
otwartość na seniorów oraz promowanie 
innowacyjnych i wielozakresowych działań na 
rzecz osób starszych. 

Podczas gali, która odbyła się 27 października 
2021 r. w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie 
nagrodę z rąk Marszałka Województwa 
Lubelskiego odebrał Paweł Wojciechowski - 
Zastępca Burmistrza Miasta. 
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Nagroda Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021 

Rysunek 86.  Nagroda Znak Jakości Ekonomii Społecznej 
i Solidarnej 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów. 

Gmina Miejska Hrubieszów otrzymała nagrodę 
„Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 
2021” w kategorii Społecznie Odpowiedzialny 
Samorząd przyznaną przez Ministerstwo 
Rodziny i Polityki Społecznej zajmując II 
miejsce44.  

Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości 
Ekonomii Społecznej i Solidarnej organizowany 
jest w ramach projektu pn. System certyfikacji 
znakami jakości dla podmiotów ekonomii 
społecznej i jednostek samorządu 
terytorialnego, współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego, realizowanego przez 
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wraz 
z partnerami: Bankiem Gospodarstwa 
Krajowego oraz Europejskim Domem Spotkań - 
Fundację Nowy Staw. Uroczystość wręczenia 
nagród odbyła się 27 października 2021 w 
Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.  

Nagrodę wraz z certyfikatem odebrała 
Burmistrz Miasta Marta Majewska. 

Hrubieszów liderem w województwie lubelskim w programie „Czyste Powietrze" 

Rysunek 87. Ranking „Czyste Powietrze” za III kw. 2021 r.  

 
Źródło: NFOŚiGW. 

 

 

 

 

Hrubieszów zajął 33. miejsce w skali kraju 
i pierwsze miejsce w województwie lubelskim 
w rankingu „Czyste Powietrze” za III kw. 2021 
roku, opublikowanym przez Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej oraz Polski Alarm Smogowy45. 
Zestawienie obejmowało liczbę składanych 
wniosków w programie Czyste Powietrze w 
2477 gminach w Polsce. Ranking oparty jest o 
liczbę wniosków złożonych w gminie i liczbę 
budynków jednorodzinnych. Obejmowało 
aktywność gmin w okresie od 1 lipca do 30 
września 2021 roku.  

W województwie lubelskim najlepiej wypadło 
nasze Miasto. Mieszkańcy Hrubieszowa we 
wspomnianym okresie złożyli 63 wnioski, co 
dało 33. miejsce w skali kraju. 
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46 https://www.gov.pl/web/klimat/miasto-z-klimatem---najlepszy-zrealizowany-projekt 
47 https://www.gov.pl/web/szczepienia-gmin#/poziomwyszczepienia 

Wyróżnienie klimatyczne dla Hrubieszowa 

Rysunek 88. Logotyp konkursu „Miasta z Klimatem”  

 
Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska. 

 

Celem Konkursu organizowanego przez 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska46 jest 
promocja nowoczesnych i efektywnych 
rozwiązań miejskich służących poprawie 
jakości życia mieszkańców poprzez ochronę 
klimatu lub zwiększeniu odporności miast na 
skutki zmian klimatu. 

Podczas ubiegłorocznej edycji „Miasta 
z Klimatem” Ministerstwo Klimatu i Środowiska 
przeprowadziło analizę działań 
proekologicznych podejmowanych przez 
miasta w całej Polsce w pięciu kategoriach: 
jakość powietrza, zieleń miejska, transport 
zeroemisyjny, transformacja energetyczna 
oraz retencja miejska.  

Hrubieszów (jako jedyne miasto na 
Lubelszczyźnie)  został wyróżniony za swoje 
działania na rzecz transformacji energetycznej 
tytułem "Miasta wyróżniającego się”. 

O wyniku zdecydowała ilość założonych 
instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w 
naszym mieście. Brano również pod uwagę 
roczne zużycie energii elektrycznej 
w gospodarstwach domowych oraz moc 
instalacji OZE grzewczych na potrzeby 
budynków miejskich. 

Hrubieszów Najbardziej Odporna Gmina w kategorii małe gminy  

Rysunek 89. Plakat promujący przyznanie nagrody w konkursie 
Najbardziej Odporna Gmina.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów. 

W 2021 roku Miasto Hrubieszów w dalszym 
ciągu mierzyło się z pandemią COVID-19 
skupiając się m. in. na promocji szczepień. 
Przeprowadzono akcję ulotkową i plakatową a 
także zorganizowano piknik szczepionkowy.  

Działania władz miasta przełożyły się na wynik 
wyszczepienia mieszkańców na poziomie 
50,8%, co w pozwoliło Miastu zostać laureatem 
w konkursie organizowanym w ramach 
Narodowego Programu Szczepień pod nazwą 
Najbardziej Odporna Gmina47. Hrubieszów 
w szwiązku z wyróżnieniem otrzymał 1 mln zł 
nagrody, którą można wydatkować na dowolny 
cel związany z przeciwdziałaniem skutkom 
COVID-19 w latach 2021-2022. 
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