
Załącznik  

do Zarządzenia Nr 65/2020 

Wójta Gminy Hrubieszów 

z dnia 3 lipca 2020 roku 
 

 

 

 

 

 

RAPORT O STANIE GMINY HRUBIESZÓW ZA 2019 ROK 

 

 

GMINA HRUBIESZÓW 

ul. B. PRUSA 8 

22-500 HRUBIESZÓW 

www.gmina-hrubieszow.pl  



 

1 
 

 

Spis treści 

1. WSTĘP ............................................................................................................................................... 3 

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY HRUBIESZÓW .................................................... 4 

2.1. Historia Gminy Hrubieszów. ............................................................................................................ 4 

2.2. Położenie Gminy Hrubieszów w województwie i kraju. ................................................................. 4 

3. DEMOGRAFIA ................................................................................................................................. 7 

3.1. Liczba i struktura ludności. .............................................................................................................. 7 

4. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ......................................................................................... 15 

4.1. Wodociągi i kanalizacja na terenie Gminy Hrubieszów.   

4.1.1. Sieć wodociągowa - stan na 1 stycznia 2019 roku. ..................................................................... 15 

4.1.2. Sieć kanalizacyjna i oczyszczalnie ścieków - stan na  1 stycznia 2019 roku. ............................. 15 

4.1.3. Wodociągi i kanalizacja - zadania wykonane w 2019 roku. ....................................................... 15 

4.1.4. Wodociągi i kanalizacja - zadania rozpoczęte w 2019 roku........................................................ 17 

4.2. Drogownictwo na terenie Gminy Hrubieszów. .............................................................................. 18 

4.2.1. Sieć dróg publicznych. ................................................................................................................ 18 

4.2.2. Nakłady na budownictwo drogowe. ............................................................................................ 25 

4.2.3. Zadania zrealizowane w zakresie budownictwa drogowego na dzień 31 grudnia 2019 roku  

z podziałem na sołectwa. ....................................................................................................................... 26 

4.2.4. Zadania rozpoczęte w zakresie budownictwa drogowego  w 2019 roku. ................................... 30 

4.3. Infrastruktura energetyczna. ........................................................................................................... 31 

4.4. Infrastruktura gazowa. .................................................................................................................... 32 

4.5. Infrastruktura telekomunikacyjna - dostęp do Internetu. ................................................................ 32 

5. AKTYWNOŚĆ GOSPODARCZA MIESZKAŃCÓW ................................................................ 33 

5.1. Struktura zatrudnienia. ................................................................................................................... 33 

5.2. Rolnictwo. ...................................................................................................................................... 33 

5.3. Podmioty gospodarcze. .................................................................................................................. 36 

5.4. Bezrobocie. ..................................................................................................................................... 37 

6.OCHRONA SRODOWISKA .......................................................................................................... 40 

6.1. Utrzymanie czystości i porządku oraz gospodarka odpadami. ....................................................... 40 

6.2.  Zaopatrzenie w wodę i odprowadzania ścieków. .......................................................................... 45 

6.3. Planowanie przestrzenne. ............................................................................................................... 46 

6. 4. Inne działania w zakresie ochrony środowiska. ............................................................................ 47 

7. FINANSE GMINY .......................................................................................................................... 50 



 

2 
 

7.1. Budżet Gminy Hrubieszów. ........................................................................................................... 50 

7.2. Zadłużenie Gminy. ......................................................................................................................... 58 

7.3. Fundusz sołecki. ............................................................................................................................. 59 

7.4. Mienie komunalne. ......................................................................................................................... 62 

7.5. Tereny inwestycyjne. ...................................................................................................................... 65 

8. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, SPORT, TURYSTYKA  I AKTYWNOŚĆ 

SPOŁECZNA MIESZKAŃCÓW GMINY ....................................................................................... 66 

8.1. Infrastruktura społeczna. Działalność świetlic. .............................................................................. 66 

8.2. Sport. .............................................................................................................................................. 68 

8.3. Turystyka. ....................................................................................................................................... 69 

8.4. Działalność organizacji pozarządowych. ....................................................................................... 75 

8.5. Współpraca Gminy z organizacjami spoza gminy i kraju. ............................................................. 79 

9. BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW ..................................................................................... 81 

9.1. Ochrona przeciwpożarowa. Funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych. ........................... 81 

9.2. Zarządzanie kryzysowe. ................................................................................................................. 84 

9.3. Współpraca Gminy Hrubieszów z innymi służbami. ..................................................................... 87 

10. OŚWIATA I EDUKADCJA ......................................................................................................... 88 

10.1. Sieć jednostek oświatowych. ........................................................................................................ 88 

10.2. Baza oświatowa. ........................................................................................................................... 89 

10.3. Liczba uczniów w szkołach, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego. ..... 91 

10.4. Dowóz uczniów. ........................................................................................................................... 97 

11. ZARZĄDZANIE GMINĄ HRUBIESZÓW ................................................................................ 99 

12. SPIS RYSUNKÓW ...................................................................................................................... 111 

13. SPIS TABEL ................................................................................................................................ 111 

13. SPIS WYKRESÓW ..................................................................................................................... 112 

 

 

 

   

 

 

 



 

3 
 

1. WSTĘP 
 

Raport o stanie Gminy Hrubieszów za 2019 rok ( dalej: „Raport…”) opracowany został 

w związku z obowiązkiem, wynikającym z art. 28aa – znowelizowanej - w 2018 roku ustawy 

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Niniejszy dokument jest, zatem już drugim 

tego rodzaju opracowaniem przedkładanym Radzie Gminy Hrubieszów, przedstawiającym 

sytuację społeczno-gospodarczą gminy Hrubieszów, ze szczególnym uwzględnienie stanu na 

koniec 2019 roku. Dla właściwego zobrazowania tej sytuacji i tendencji zachodzących w 2019 

roku w najważniejszych obszarach funkcjonowania Gminy Hrubieszów, jako jednostki 

samorządu terytorialnego, na potrzeby niniejszego opracowania posłużono się szeregiem 

danych odnoszących się również do lat poprzednich. 

Podstawę źródłową opracowania „Raportu…”, stanowiły przede wszystkim materiały 

pozostające w zasobie dokumentów sprawozdawczych, pochodzących z komórek 

organizacyjnych urzędy Gminy Hrubieszów oraz innych jednostek organizacyjnych.  

W przypadku wielu informacji zawartych w niniejszym opracowaniu, oparto się na danych 

dostępnych u podmiotów publicznych oraz ogólnie dostępnych zbiorach danych 

publikowanych przez instytucje statystyczne.    

„Raport…” opracowany został we własnym zakresie przez pracowników Urzędu 

Gminy i innych jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów.  

„Raport…” zawiera analizę następujących obszarów tematycznych: 

1) ogólna charakterystyka gminy, 

2) demografia,  

3) infrastruktura techniczna, 

4) aktywność gospodarcza mieszkańców, 

5) ochrona środowiska, 

6) finanse gminy, 

7) sport, turystyka, infrastruktura społeczna oraz aktywność społeczna mieszkańców,  

8) bezpieczeństwo mieszkańców, 

9) oświata i edukacja,  

10) zarządzenie gminą. 
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2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY HRUBIESZÓW 
 

2.1. Historia Gminy Hrubieszów. 

 

Gmina Hrubieszów została utworzona w styczniu 1973 roku na mocy Uchwały 

Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 5 grudnia 1972 roku. 

Tereny obecnej Gminy Hrubieszów od czasów pradziejów były atrakcyjnym miejscem 

osadniczym, o czym świadczą prowadzone przez wiele lat - z przerwami - wyjątkowo 

sensacyjne odkrycia archeologiczne. Miejsca takie wyznaczają nadbużański Gródek oraz 

rozsławiony na całym świecie Masłomęcz, będący starożytną stolicą regionu osiadłych tutaj 

Gotów.  

W okresie Średniowiecza w historii gminy wyróżnić należy działalności Grodów 

Czerwieńskich. To tu znajdował się jeden z największych na Zamojszczyźnie grodów 

plemienia Lędzian, zwany Wołyniem, po którym pozostałym śladem jest rozległe grodzisko  

w Gródku.  

W XIX wieku funkcjonowało założone w 1816 roku przez księdza Stanisława Staszica 

Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie z siedzibą w Dziekanowie, które było pierwszą  

przed spółdzielczą organizacją w Europie. 

Obszar gminy był również miejscem walk podczas wojny polsko-bolszewickiej z 1920 

roku, a także działań prowadzonych w czasie pierwszej jak i drugiej wojny światowej. 

Jeszcze kilka lat po drugiej wojnie światowej tereny gminy zamieszkane były obok 

Polaków przez ludność pochodzenia ukraińskiego. Przypominają o tym kościoły, które 

powstały na bazie istniejących cerkwi, przydrożne kapliczki oraz stare cmentarze prawosławne, 

które często sąsiadują z katolickimi.  

  

2.2. Położenie Gminy Hrubieszów w województwie i kraju. 

 

Gmina Hrubieszów jest jednym z najdalej wysuniętych na wschód obszarów Polski. 

Stanowi wschodnią część powiatu hrubieszowskiego, zajmującą 20,4 % jego obszaru  

i południowo – wschodnią część województwa lubelskiego. Od wschodu graniczy poprzez 

rzekę Bug z Ukrainą. Natomiast gminami granicznymi na terenie powiatu są: Horodło, 

Białopole, Uchanie, Trzeszczany, Werbkowice i Mircze. W centrum ukształtowania 

terytorialnego znajduje się miasto Hrubieszów, w którym znajduje się siedziba jej organów oraz 

urzędu gminy będącego jedną z jednostek organizacyjnych Gminy. Siedziba Gminy 

zlokalizowana jest w odległości ok. 50 km od Zamościa i Chełma oraz w odległości  

ok. 60 km od Krasnegostawu i Tomaszowa Lubelskiego.  
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Rysunek 1. Gmina Hrubieszów na tle województwa lubelskiego i powiatu 

hrubieszowskiego 

 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie strony internetowej wikipedia.pl  

 

Gmina Hrubieszów zajmuje powierzchnię 259 km 2, co czyni ją jedną z największych 

obszarowo gmin w Polsce. Jej maksymalna rozciągłość na linii północ – południe wynosi  

ok. 29,5 km, a na linii wschód – zachód ok. 14 km. W skład gminy wchodzi 37 miejscowości 

(tworzących 36 sołectw - jednostek pomocniczych gminy): Annopol, Białoskóry, Brodzica, 

Cichobórz, Czerniczyn, Czortowice, Czumów, Dąbrowa, Dziekanów, Gródek, Husynne, Janki, 

Kobło, Kosmów, Kozodawy, Kułakowice Pierwsze, Kułakowice Drugie, Kułakowice Trzecie, 

Łotoszyny, Masłomęcz, Metelin, Mieniany, Moniatycze, Moniatycze-Kolonia, Moroczyn, 

Nowosiółki, Obrowiec, Stefankowice, Stefankowice-Kolonia, Szpikołosy, Ślipcze, 

Świerszczów, Teptiuków, Turkołówka, Ubrodowice, Wolica, Wołajowice. Każda  

z wymienionych miejscowości tworzy odrębne sołectwo, z wyjątkiem miejscowości Annopol 

i Białoskóry tworzących wspólnie sołectwo Annopol.  
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Rysunek 2. Mapa Gminy Hrubieszów 

 
Źródło: opracowanie własne Urzędu Gminy Hrubieszów. 
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3. DEMOGRAFIA  

 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku gminę Hrubieszów zamieszkiwało 10.211 mieszkańców, 

co stanowi ok.15,5% ludności powiatu hrubieszowskiego. Gęstość zaludnienia  

wyniosła ok. 39 osób/km2. 

  W strukturze demograficznej mieszkańców gminy zameldowanych na pobyt stały 

widoczna jest niewielka przewaga liczebności kobiet w stosunku do ilości mężczyzn, która 

wyraża się w następujących wielkościach: liczba kobiet 5133, liczba mężczyzn 5078. Jest to 

relacja występującą od 2016 roku, nie mająca miejsca wcześniej, gdyż w poprzednich latach 

gminę zamieszkiwała większa liczba mężczyzn niż kobiet.  

 

Tabela 1. Liczba mieszkańców Gminy Hrubieszów na przestrzeni lat 1990-2019. 

Rok Ogółem liczna 

mieszkańców 

Mężczyźni Kobiety 

1990 11638 5883 5755 

1991 11946 6035 5911 

1992 12177 6150 6027 

1993 12458 6300 6158 

1994 12403 6266 6137 

1995 12346 6235 6111 

1996 12285 6125 6160 

1997 12112 6058 6054 

1998 12057 5980 6077 

1999 11957 5925 6032 

2000 11838 6012 5826 

2001 11735 5907 5828 

2002 11618 5889 5729 

2003 11510 5771 5739 

2004 11433 5742 5691 

2005 11415 5711 5704 

2006 11308 5652 5656 

2007 11247 5631 5616 

2008 11121 5571 5550 

2009 11031 5524 5507 

2010 10933 5474 5459 

2011 10897 5451 5446 

2012 10778 5402 5376 

2013 10711 5366 5345 

2014 10619 5316 5303 

2015 10575 5291 5284 

2016 10446 5204 5242 

3.1. Liczba i struktura ludności. 
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2017 10379 5170 5209 

2018 10295 5123 5172 

 

2019 10211 5078 5133 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Hrubieszów.  
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Wykres 1. Liczba mieszkańców Gminy Hrubieszów na przestrzeni lat 1990-2019. 
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Z analizy danych ilości mieszkańców Gminy Hrubieszów w latach 1990-2019, nasuwa 

się jednoznaczny wniosek, dotyczący jej systematycznego zmniejszania się, co spowodowane 

jest przed wszystkim ujemnym przyrostem naturalnym oraz migracją zewnętrzną. Do głównych 

powodów migracji zalicza się przede wszystkim brak perspektyw rozwoju osobistego, 

związanego z wysokim poziomem bezrobocia w regionie, podjęcie pracy  

w miejscu innym niż dotychczasowe miejsce zamieszkania, czy wyjazdy w celu kontynuacji 

kształcenia. Spadek liczby mieszkańców gminy doskonale oddają również dane  

z poszczególnych miejscowości za lata 2014 – 2019 zawarte w poniższej tabeli. 

    

Tabela 2.  Liczba ludności w miejscowościach Gminy Hrubieszów w latach 2014-2019. 

Lp

. 

Miejscowość  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 

Zm. 

licz- 

bowo 

Zm.  

% 

1. Annopol 95 94 89 85 79 73 -9 -7,6 

2. Białoskóry 41 40 40 41 39 36 -3 -7,7 

3. Brodzica 334 332 333 328 328 324 -4 -1,2 

4. Cichobórz  409 408 397 406 404 394 -10 -2,5 

5. Czerniczyn 689 682 676 675 664 664 0 0 

6. Czortowice 106 101 101 96 98 97 +1 +0,98 

7. Czumów 286 284 286 287 290 281 -9 -3,1 

8. Dąbrowa 156 154 152 151 155 150 -5 -3,2 

9. Dziekanów 541 541 530 521 506 510 -4 -0,8 

10. Gródek 319 332 341 343 350 351 +1 +0,3 

11. Husynne 470 463 470 461 463 464 +1 +0,2 

12. Janki  293 290 293 286 279 279 0 0 

13. Kobło  281 281 272 268 270 265 -5 -1,9 

14. Kosmów  350 342 339 340 336 333 -3 -0,9 

15. Kozodawy  181 185 185 184 181 181 0 0 

16. Kułakowice Drugie 74 74 75 73 71 72 +1 +1,4 

17. Kułakowice Pierwsze 227 226 214 218 217 214 -3 -1,4 

18. Kułakowice Trzecie 278 280 275 269 267 269 +2 +0,7 

19. Łatoszyny 110 107 106 109 110 110 0 0 

20. Masłomęcz  378 380 375 378 381 372 -9 -2,4 

21. Metelin 252 247 245 245 242 238 -4 -1,7 

22. Mieniany  531 523 505 495 497 491 -6 -1,2 

23. Moniatycze   445 452 451 445 435 428 -7 -1,6 

24. Moniatycze - Kolonia 151 150 147 139 140 141 -1 -0,7 

25. Moroczyn  320 318 312 314 314 306 -8 -2,5 

26. Nowosiółki  236 232 231 231 229 216 -7 -3,1 

27. Obrowiec  377 378 370 377 378 384 +6 +1,8 

28. Stefankowice  229 226 221 222 219 216 -3 -1,4 

29. Stefankowice - 

Kolonia 

272 274 270 270 262 260 -2 -0,8 

30. Szpikołosy  449 449 436 433 422 415 -7 -1,6 

31. Ślipcze 379 369 352 348 341 341 0 0 

32. Świerszczów  257 259 263 254 261 253 -8 -3,1 

33. Teptiuków 389 387 382 380 387 396 +9 +2,3 
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34. Turkołówka 29 29 29 29 29 25 -4 -13,8 

35. Ubrodowice  262 262 255 249 253 251 -2 -0,8 

36. Wolica  233 232 231 223 219 223 +4 +1,8 

37. Wołajowice  190 188 190 197 193 188 -5 -2,6 

 Razem 10619 10575 10446 10379 10295 10211 84 xxx 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Hrubieszów.  
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Wykres 2.  Liczba ludności w miejscowościach Gminy Hrubieszów w latach 2014-2019. 
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Z analizy powyższych danych wynika, że w 2019 roku w stosunku do roku 2018,  

w większości miejscowości Gminy Hrubieszów tj. 24 liczba mieszkańców spadła. Procentowo 

najbardziej odczuwalny spadek odnotowano w miejscowościach najmniej licznych takich jak 

Annopol, Białoskóry i Turkołówka i wyniósł on odpowiednio 7,6%, 7,7% i 13,8%. Najwięcej 

spośród 8 miejscowości, w których odnotowano wzrost liczby mieszkańców, przybyło ich w 

Teptiukowie – 2,3%, w Obrowcu - 1,8% i Wolicy – 1,8%. W 5 miejscowościach liczba 

mieszkańców pozostała bez zmian.  

 

Tabela 3. Liczba mieszkańców Gminy Hrubieszów według grup wiekowych w latach 

2014-2019. 

 

Wiek 

Rok 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

0-18 2196 2126 2047 1975 1934 1919 

19-65 6808 6794 6724 6721 6672 6697 

Powyżej 65 1615 1657 1677 1685 1687 1595 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Hrubieszów. 

 

Wykres 3. Liczba mieszkańców Gminy Hrubieszów według grup wiekowych w latach 

2014-2019. 

 
 

Tabela 4. Zjawiska demograficzne występujące na terenie gminy Hrubieszów w latach 

2014-2019. 

Zjawiska 

demograficzne 

Rok 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Urodzenia 86 94 79 89 85 83 

Zgony 136 109 108 127 134 129 

Zameldowania 144 149 157 157 163 178 

Wymeldowania 182 184 260 198 219 212 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Hrubieszów 

 

2196

6808

1615
2126

6794

1657
2047

6724

16771975

6721

16851934

6672

16871919

6697

1595

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

0-18 19-65 Powyżej 65

2014 2015 2016 2017 2018 2019



 

14 
 

Analiza powyższych danych wykazuje, że pomimo panującego zjawiska starzenia się 

społeczeństwa w 2019 roku, odnotowana została tendencja znacznego spadku liczby 

mieszkańców powyżej 65 roku życia, natomiast wzrost liczby nastąpił wśród mieszkańców  

w przedziale wiekowym 19-65 lat. Przedział wiekowy 0-18 lat charakteryzował się również 

dalszym niepokojącym spadkiem w stosunku do lat poprzednich. Główną przyczynę spadku 

liczby mieszkańców w wieku powyżej 65 lat była występująca w tej grupie wiekowej 

śmiertelność. W przypadku natomiast mieszkańców z pierwszej grupy wiekowej zauważony 

spadek ich liczby, wynika przede wszystkim ze spadku liczby urodzeń, czy też ich 

przechodzenia do przedziału wiekowego 18-65 lat. 
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4. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 
 

 

Gmina Hrubieszów posiada rozległą sieć wodociągową, której regularna rozbudowa 

zapoczątkowana została w 1996 roku. Prowadzone przez gminę inwestycje wodociągowe 

spowodowały, że według stanu na dzień 1 stycznia 2019 roku osiągnięte zostały w tym zakresie 

następujące efekty rzeczowe:  

1) stacje uzdatniania wody – 6 szt., 

2) pompownie wody – 3 szt., 

3) sieć wodociągowa – 320,675 km, 

4) przyłącza wodociągowe – 99,662 km, 

5) punkty czerpalne – 2358 szt. 

 

4.1.2. Sieć kanalizacyjna i oczyszczalnie ścieków - stan na  

1 stycznia 2019 roku. 

 

W analogicznym okresie to jest wg. stanu na dzień 1 stycznia 2019 roku sieć 

kanalizacyjna na obszarze gminie Hrubieszów liczyła 2 143 m, natomiast długość przyłączy 

kanalizacyjnych 410 m, co przekłada się na liczbę 64 przyłączy. Sieć kanalizacyjna obejmuje 

osiedla w miejscowościach: Mieniany, Dziekanów i Husynne. Eksploatowane tam 

oczyszczalnie ścieków są oczyszczalniami mechaniczno – biologicznymi z podwyższonym 

usuwaniem biogenów o średniej przepustowości dobowej 30 m 3. W trakcie realizacji były 

inwestycje prowadzące do uruchomienia czterech oczyszczalni przydomowych w technologii 

biohybrydowej, przy gminnych obiektach komunalnych w miejscowościach Cichobórz, 

Kosmów i Ślipcze. Przebieg i stan realizacji tego zadania opisany została poniżej. 

 

4.1.3. Wodociągi i kanalizacja - zadania wykonane w 2019 roku. 

                                          

Rok 2019 był kolejnym, w którym realizowane były zadania w ramach dalszej 

rozbudowy infrastruktury wodociągowej, obejmujące kontynuację i zakończenie inwestycji, 

prowadzących do powstania kolejnych odcinków sieci wodociągowej. Oddano do użytku 

również cztery bezodpływowe oczyszczalnie ścieków, obsługujące obiekty komunalne 

stanowiące mienie Gminy Hrubieszów.  Podjęte działania opisano poniżej. 

1. Zakończono realizację II etapu inwestycji „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami  

w miejscowości Cichobórz i Kosmów” (etap I zakończono w listopadzie 2018 roku,  

a w jego efekcie wybudowano sieć wodociągową o długości 26.523,00 m) w ramach, którego 

wykonano przyłącza na odcinku 6521,6 m oraz podłączano 132 punkty czerpalne.  Wartość 

zadania w części obejmującej etap II wyniosła 426.920,28 zł brutto. Roboty budowlane zostały 

4.1. Wodociągi i kanalizacja na terenie Gminy Hrubieszów.  

4.1.1. Sieć wodociągowa - stan na 1 stycznia 2019 roku.  
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wykonane przez Zakład Usługowy Instalacji wod-kan i co Henryka Pawelec  

z Hrubieszowa. Łączna wartość inwestycji obejmująca obydwa jej etapy wyniosła 2.746.382,63 

zł. 

2. Zakończono realizację inwestycji pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami 

w miejscowości Czortowice”. Zakres prac obejmował budowę sieci wodociągowej  

z przyłączami i punktami czerpalnymi w miejscowości Czortowice. W efekcie zrealizowanego 

zadania wybudowano sieć wodociągową o długości 5158 m, przyłącza na odcinku 808 m oraz 

podłączano 18 punktów czerpalnych. Wartość inwestycji wyniosła 462.594,91 zł. Roboty 

budowlane zostały wykonane przez Zakład Usługowy Instalacji wod-kan i co Henryka Pawelec 

z Hrubieszowa. 

3. Wykonano roboty budowlane z aneksu do projektu budowlanego „Budowa sieci 

wodociągowej z przyłączami w m. Cichobórz Kosmów, gmina Hrubieszów”. Aneks 

obejmował dodatkowe przyłącza wodociągowe w ilości 20 sztuk do wybudowanej sieci 

wodociągowej. Wartość zadania wyniosła 58.897,85 zł brutto. Roboty zostały wykonane przez 

Gminy Zakład Usług Komunalnych w Hrubieszowie z/s w Świerszczowie.  

4. Zakończono realizację inwestycji „Budowa oczyszczalni przydomowej w technologii 

biohybrydowej o nominalnej przepustowości dobowej 1,5 m3 – szkoła w Cichobórzu”. 

Wartość zadania wyniosła 50.486,86 zł brutto. Roboty budowlane zostały wykonane przez 

Zakład Usługowy Instalacji wod-kan i co Henryka Pawelec z Hrubieszowa. 

5. Zakończono realizację inwestycji „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków  

w technologii biohybrydowej o nominalnej przepustowości dobowej 0,9 m3 – szkoła 

Kosmów”.  Wartość zadania wyniosła 19077,30 zł brutto. Roboty budowlane zostały 

wykonane przez firmę Greecon sp. z o.o z Łask. 

6. Zakończono realizację inwestycji „Budowa oczyszczalni przydomowej w technologii 

biohybrydowej o nominalnej przepustowości dobowej 1,5 m3- świetlica w Kosmowie”.  

Wartość zadania wyniosła 20799,30 zł brutto. Roboty budowlane zostały wykonane przez firmę 

Greecon sp. z o.o z Łask. 

7. Zakończono realizację inwestycji „Budowa oczyszczalni przydomowej w technologii 

biohybrydowej o nominalnej przepustowości dobowej 2,0 m3 – szkoła w Ślipczu”. Wartość 

zadania wyniosła 25719,30 zł brutto. Roboty budowlane zostały wykonane przez firmę 

Greecon sp. z o.o z Łask. 

Po ostatecznym rozliczeniu zadania związanego z budową sieci wodociągowej  

z przyłączami w miejscowości Cichobórz i Kosmów oraz wymienionych czterech oczyszczalni 

Gmina Hrubieszów otrzymała łączną refundację w wysokości 1.454.890,64 zł. 

Przy uwzględnieniu wykonania w/w zadań na dzień 31 grudnia 2019 roku na 

infrastrukturę wodociągową w Gminie Hrubieszów składały się:  

1) 6 stacji uzdatniania wody,  

2) 3 pompownie wody,  

3) sieć wodociągową o długości 325,341 km,  

4) przyłącza wodociągowe o długości 110,49 km.  

5) 2594 punkty czerpalne. 

W 2019 roku podobnie jak i w latach poprzednich, poza zakończeniem realizacji czterech w/w 

inwestycji związanych z wykonaniem oczyszczalni przeddomowych przy obiektach 

komunalnych Gminy Hrubieszów, nie prowadzono innych prac mających na celu rozbudowę 
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istniejącej sieci kanalizacyjnej, a ilość odprowadzanych ścieków od wielu lat utrzymuje się na 

podobnym poziomie i nie przekracza ok. 10 000 m3 rocznie.    

4.1.4. Wodociągi i kanalizacja - zadania rozpoczęte w 2019 roku. 

 

Oprócz wymienionych w poprzednim podrozdziale, zakończonych zadań w 2019 roku 

podejmowano dalsze opisane poniżej czynności, pozwalające na realizacje przez Gminę 

Hrubieszów w latach przyszłych zadań, związanych z dalszą rozwojem sieci wodociągowej.  

1. W ramach inwestycji „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami stanowiącej połączenie 

sieci istniejących w miejscowości Świerszczów i Dziekanów, gmina Hrubieszów” wykonano 

następujące czynności: 

1) ogłoszono przetarg na realizacje prace budowlane i wybrano wykonawcę: Zakład Usługowy 

Instalacji wod-kan i co Henryka Pawelec z Hrubieszowa, który zaoferował najniższa cenę, tj. 

245.593,14 zł. Łączna długość sieci wodociągowej wyniesie 2268 m, długość przyłączy 

natomiast 204 m, zaplanowano wykonanie trzech nowych przyłączy oraz  

8 wcinek do już istniejących. Termin wykonania ustalono na 30 kwietnia 2020 roku, 

2) przeprowadzono procedurę zapytania ofertowego i wyłoniono Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego przy realizacji inwestycji, 

3) przygotowano umowy z mieszkańcami miejscowości Świerszczów zainteresowanymi 

podłączeniem przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej. 

2. W ramach inwestycji „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Annopol, 

Białoskóry i Szpikołosy, gmina Hrubieszów”: 

1) ogłoszono przetarg na realizacje inwestycji i wybrano wykonawcę: Zakład Usługowy 

Instalacji wod-kan i co Henryka Pawelec z Hrubieszowa, który zaoferował najniższa cenę,  

tj. 268.222,71 zł.  Łączna długość sieci wodociągowej wyniesie 2474 m, długość przyłączy  

606 m, zaplanowano podłączenie 22 przyłączy. Termin wykonania ustalono na 30 kwietnia 

2020 roku, 

2) przeprowadzono procedurę zapytania ofertowego i wyłoniono Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego przy realizacji inwestycji, 

3) przygotowano umowy z mieszkańcami miejscowości Annopol, Białoskóry i Szpikołosy 

zainteresowanymi podłączeniem przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej. 
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4.2. Drogownictwo na terenie Gminy Hrubieszów. 

4.2.1. Sieć dróg publicznych. 

                                          

Sieć dróg publicznych na terenie gminy Hrubieszów obejmuje odcinki dróg krajowych, 

wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych. 

1. Drogi krajowe. 

      Jedyną drogą krajową, jaka przebiega przez teren gminy Hrubieszów jest odcinek drogi 

krajowej nr 74 Piotrków Trybunalski – Zosin, włącznie z powstała w jej ciągu obwodnicą 

Hrubieszowa biegnącą przez miejscowości Teptiuków, Świerszczów i Moroczyn.  

2. Drogi wojewódzkie. 

Podobnie jak w przypadku dróg krajowych przez teren gminy Hrubieszów przebiega jedna 

droga wojewódzka nr 844 Chełm – Dołhobyczów. Jest ona szlakiem komunikacyjnym, 

łączącym Hrubieszów z miastem Chełm, gdzie łączy się z drogą krajową nr 12, stanowiącą 

część trasy do Lublina.   

3. Drogi powiatowe. 

Na terenie gminy Hrubieszów występuje dość gęsta sieć dróg powiatowych, na którą składa 

się ich 19 odcinków o łącznej długości 110,6 km, z czego 5 odcinków w całości położonych 

jest na obszarze gminy. Drogi te stanowią uzupełnienie dróg krajowych  

i wojewódzkich oraz łączą wszystkie większe miejscowości gminy.  
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Tabela 5.  Wykaz dróg powiatowych w na terenie Gminy Hrubieszów. 

Lp. Nr drogi Nazwa drogi Długość drogi 

[km] 

1 3230 L Skierbieszów - Hrubieszów 2,899 

2 3413 L Obrowiec-Brodzica 6,565 

3 3414 L Moniatycze - Nieledew 4,675 

4 3404 L Teratyn - Horodło 9,369 

5 1856 L Kol. Raciborowice - Kułakowice - Moniatycze 7,767 

6 1855 L Strzelce - Moniatycze 10,590 

7 3407 L Matcze - Hrubieszów 6,688 

8 3453 L Moniatycze - Szpikołosy 6,002 

9 3405 L Horodło - Szpikołosy 2,358 

10 3412 L Hrubieszów - Teptiuków 1,894 

11 3411 L Dziekanów - Teptiuków 3,739 

12 3408 L Kobło - Husynne 3,364 

13 3423 L Bormańce - Czerniczyn 4,930 

14 3424 L Terebiń - Mieniany 6,907 

15 3430 L Hrubieszów - Cichobórz - Dołhobyczów 11,852 

16 3432 L Hrubieszów - Kryłów - Dołhobyczów - Gr. 

Państwa 

11,765 

17 3431 L Hrubieszów - Gródek 1,780 

18 3433 L Cichobórz - Kosmów 2,980 

19 3406 L Annopol - Szpikołosy 4,492 

Razem 110,937 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Zarząd Dróg w Hrubieszowie.  

 

4. Drogi gminne.  

      W celu oceny zasobów infrastruktury drogowej pozostającej w zarządzie Gminy 

Hrubieszów w 2019 roku przeprowadzona została inwentaryzacji tych dróg. Według jej ustaleń 

sieć dróg gminnych na dzień 31 grudnia 2019 roku liczyła 172,695 km i składało się na nią 86 

odcinków oraz 7 obiektów mostowych.  

Obecnie użytkowana sieć dróg gminnych, służy lokalnym potrzebom oraz odgrywa 

znaczącą rolę w połączeniach wewnątrzgminnych, umożliwia dojazd do pól i wywóz płodów 

rolnych oraz zapewnia dojazd do miejsc zamieszkania. Większość dróg gminnych łączy się  

z drogami wyższych kategorii 

Poniższe tabele zawierają dane dotyczące przebiegu i długości dróg gminnych według 

stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku, oraz rodzaju ich nawierzchni. 
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Tabela 6.  Wykaz dróg gminnych (przebieg i długość) według stanu na dzień 31 grudnia 

2019 roku. 

Lp. Nr drogi Przebieg drogi 
Lokalizacja Łączna dł. 

drogi [km] od km do km 

1. 111050 L od dr. pow. 3403L Zadębce-Nowosiółki 

-do dr pow. 3414L 

0+000 1+732 1,732 

2. 111079 L od m. Kułakowice Trzecie -  

do dr pow. 1856L 

0+000 2+128 2,128 

3. 111080 L od dr. pow. 1856L -  

do m. Kułakowice Trzecie 

0+000 1+787 1,787 

4. 111081 L od dr. pow. 1856L w m. Kułakowice 

Drugie - do m.  Kułakowice Trzecie 

0+000 3+821 

 

3,821 

 

5. 111082 L od dr. woj. 844  -  

do m Kułakowice Drugie 

0+000 2+014 2,014 

6. 111083 L od dr. pow. 1855L  

w m.  Moniatycze-Kolonia –   

do dr. pow. 3453L  w m. Wołajowice 

0+000 3+645 3,645 

7. 111084 L od dr. pow. 3404L  w m. Ubrodowice - 

do dr. pow. 3406L w m. Szpikołosy 

0+000 4+963 4,963 

8. 111085 L od dr. pow.1856L w. m. Moniatycze –  

do m. Stefankowice 

0+000 2+993 2,993 

9. 111086 L od dr. woj. 844 w m.Janki –  

do dr. gm. 111050L w m. Nowosiółki 

0+000 2+847 2,847 

10. 111087 L od dr. pow. 1856L w m. Czortowice –  

do dr. pow. 3453L w m. Czortowice 

0+000 1+991 1,991 

11. 111088 L od dr. pow. 3453L w m. Czortowice –  

do dr. pow. 3407L w m. Dziekanów 

0+000 3+131 3,131 

12. 111089 L od dr. pow. 3411L w m. Moroczyn –  

do  m. Husynne 

0+000 2+819 2,819 

13. 111090 L od dr. pow. 3407L w m.  Dziekanów - 

do dr. pow. 3412L w m. Świerszczów 

0+000 3+097 3,097 

14. 111091 L od dr. kraj.74 w m. Teptiuków –  

do m. Gródek 

0+000 2+246 2,246 

15. 111092 L od dr. pow. 3431L w m. Gródek –  

do dr. pow. 3432L w m. Gródek 

0+000 1+370 1,370 

16. 111093 L od dr. pow. 3432L w m. Gródek –  

do dr. pow. 3430L w m. Łotoszyny 

0+000 6+804 6,804 

17. 111094 L od dr. woj. 844 w m. Czerniczyn –  

do  dr. pow. 3430L m. Łotoszyny 

0+000 2+407 2,407 

18. 111095 L od dr. woj. 844 w m. Czerniczyn –  

m. Metelin 

0+000 3+118 3,118 
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19. 111096 L od dr. kraj. 74 w m. Brodzica –  

o dr. gminy Werbkowice 

0+000 3+737 3,737 

20. 111097 L od dr. woj. 844 w m. Masłomęcz –  

do dr. gminy Werbkowice 

0+000 2+897 2,897 

21. 111098 L od dr. pow. 3424L w m. Dąbrowa 

- do dr. pow. 3425 L  

w m. Modryniec Zachodnim 

0+000 1+704 1,704 

22. 111099 L od dr. woj. 844 w m. Czerniczyn –  

do dr. 3430L w m. Mieniany 

0+000 2+409 2,409 

23. 111100 L od dr. pow. 3430L w m. Kozodawy –  

do dr. pow. 3432L w m. Czumów 

0+000 4+596 4,596 

24. 111101 L od dr. pow. 3430L w m. Mieniany –   

do dr. pow. 3432L w m. Ślipcze 

0+000 5+129 5,129 

25. 111102 L od dr. pow. 3430L w m. Mieniany –   

do dr. pow. 3432L w m. Kosmów 

0+000 4+595 

 

4,595 

 

26. 111103 L od dr. pow. 3432L w Kosmowie –   

do dr. gm. 111101L w Ślipczu 

0+000 3+989 

 

3,989 

 

27. 111104 L od dr. pow. 3430L w m. Cichobórz –  

do dr. pow. 3432L w m. Kosmów 

 

0+000 3+140 3,140 

28. 111105 L od dr. pow. 3413L w m. Brodzica – 

do gr. gminy Werbkowice 

0+000 1+630 1,630 

29. 111106 L od granica m. Hrubieszowa –  

do dr. pow. 3413L w m. Brodzica 

0+000 1+063 1,063 

30. 111107 L od dr. pow. 3413L w m. Wolica 0+000 1+545 1,545 

31. 111108 L od dr. gm. 111098L – do m. Dąbrowa 0+000 1+482 1,482 

32. 111109 L od dr. pow. 3424L w m. Dąbrowa –  

do dr. gm. 111097L 

0+000 0+974 0,974 

33. 111110 L od dr. gm. 111097L – do  dr. woj. 844 

w m. Masłomęcz 

0+000 1+250 1,250 

34. 111111 L od dr. woj. 844 – do dr. gm. 111112 L  

w m. Masłomęcz 

0+000 0+711 0,711 

35. 111112 L od dr .pow. 3424L –  do dr. woj. 844  

w m. Masłomęcz 

0+000 2+490 2,490 

36. 111113 L od dr. pow. 3430L –  do m. Cichobórz 0+000 3+851 3,851 

37. 111114 L od dr. pow. 3424L – do m. Masłomęcz 0+000 1+535 1,535 

38. 111115 L od dr. pow. 3430L –  

do dr. gm. 111114L w m. Masłomęcz 

0+000 0+556 0,556 

39. 111116 L od dr. pow. 3430L –  

do dr. gm. 111094L w m. Czerniczyn 

0+000 2+133 2,133 

40. 111117 L od dr. gm. 111094L –  

do  dr. woj. 844 w m. Czerniczyn 

0+000 1+413 1,413 
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41. 111118 L od dr. pow. 3423L – do m. Czerniczyn 0+000 3+704 3,704 

42. 111119 L od dr. woj. 844 –  

do dr. gm. 111118L w m. Czerniczyn 

0+000 0+981 0,981 

43. 111120 L od dr. gm. 111096L –  

do  dr. gm. 111095L w m. Czerniczyn 

0+000 1+345 1,345 

44. 111121 L od dr. gm.111096L – do m. Metelin 0+000 0+825 0,825 

45. 111122 L od dr. pow. 3423L –  

do  dr. gm. 111096L w m. Metelin 

0+000 1+730 1,730 

46. 111123 L od dr. pow. 3432L –  do m. Kosmów 0+000 1+507 1,507 

47. 111124 L od dr. pow. 3432L – do m. Kosmów 0+000 0+912 0,912 

48. 111125 L od dr. pow. 3432L –  do m. Kosmów 0+000 0+850 0,850 

49. 111126 L od dr. gm. 111104L – do m. Cichobórz 0+000 1+565 1,565 

50. 111127 L od dr. gm. 111103L –  

do dr. pow. 3433L w m. Cichobórz 

0+000 0+969 0,969 

51. 111128 L od dr. pow. 3432L –  

do dr. gm. 111103L w m. Kosmów 

0+000 1+534 1,534 

52. 111129 L od dr. gm. 111102L –  

do dr. gm. 111101L w m. Mieniany 

0+000 1+006 1,006 

53. 111130 L od dr. pow. 3432L – do m. Ślipcze 0+000 1+338 1,338 

54. 111131 L od dr. pow. 3432L – do m. Ślipcze 

 

0+000 1+795 1,795 

55. 111132 L od dr. pow. 3432L w m. Czumów– 

do dr. pow. 3430L 

0+000 0+741 0,741 

56. 111133 L od dr. gm. 111093L w m. Kozodawy– 

do dr. pow. 3412L – do m. Łotoszyny 

0+000 0+523 0,523 

57. 111134 L od m. Świerszczów – do dr. pow. 3407L 0+000 1+495 1,495 

58. 111135 L od m. Dziekanów –  

do dr. pow. 3453L w m. Czortowice 

0+000 1+159 1,159 

59. 111136 L od dr. gm. 111088L w m. Czortowice  

– do dr. pow. 3407L 

0+000 1+745 1,745 

60. 111137 L od dr. pow. 3405L – do m. Szpikołosy 0+000 2+059 2,059 

61. 111138 L dr. pow. 3406L w m. Szpikołosy–  

do  dr. pow. 3407L 

0+000 1+017 1,017 

62. 111139 L od dr. pow. 3453L w m. Szpikołosy –  

do dr. gm. 111084L 

0+000 1+579 1,579 

63. 111140 L od dr. pow. 3405L – do m. Kobło 0+000 2+293 2,293 

64. 111141 L od dr. pow. 3453L – do m. Wołajowice 0+000 1+235 1,235 

65. 111142 L od dr. pow. 3453L  

– do dr. pow. 1855L w m. Moniatycze 

0+000 1+148 1,148 

66. 111143 L od dr. gm.111085L – do m. Moniatycze 0+000 2+283 2,283 

67. 111144 L od dr. gm. 111085L –  

do dr. gm. 111085L w m. Moniatycze 

0+000 1+928 1,928 
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68. 111145 L od dr. pow. 3414L w m. Moniatycze –  

do dr. gm. 111085L 

0+000 0+673 0,673 

69. 111146 L od dr. pow. 3414L –  

do  dr. gm. 111086L w m. Nowosiółki 

0+000 1+320 1,320 

70. 111147 L od dr. gminnej 111050L w m. 

Nowosiółki –  do dr. gm. 111086L 

0+000 1+631 1,631 

71. 111148 L od dr. pow. 1856L w m. Kułakowice 

Pierwsze - do dr. gm. 111082L 

0+000 1+389 1,389 

72. 111149 L od dr. pow. 1856L w m. Kułakowice  

Pierwsze - do dr. gm. 111150L 

0+000 1+480 1,480 

73. 111150 L od dr. gm. 111081L –  

do m. Kułakowice Pierwsze 

0+000 2+372 2,372 

74. 111151 L do m. Kułakowice Drugie –  

do dr. gm. 111081L 

0+000 0+595 0,595 

75. 111152 L od dr. pow. 3404L  w m. Kułakowice 

Trzecie – do  dr .gm. 111080L 

0+000 0+979 0,979 

76. 111153 L od dr. pow. 1855L –  

do m. Stefankowice-Kolonia 

0+000 2+444 2,444 

77. 111154 L od dr. pow. 1855L –  

do m. Stefankowice-Kolonia 

0+000 1+184 1,184 

78. 111155 L od dr. pow. 3404L –  

do m. Stefankowice-Kolonia 

0+000 1+155 1,155 

79. 111156 L od dr. pow. 3404L – do m.  Białoskóry 0+000 1+019 1,019 

80. 111157 L od dr. gm. 111083L w m. Ubrodowice – 

do dr. pow. 3404L 

0+000 2+592 2,592 

81. 111158 L od dr. pow. 1855L –  

do m.  Moniatycze -Kolonia 

0+000 2+375 2,375 

82. 111159 L od dr. pow. 3414L – do m. Nowosiółki 0+000 0+910 0,910 

83. 111160 L od dr. gm. 111050L w m. Nowosiółki – 

do dr. pow. 3414L 

0+000 1+050 1,050 

84. 111161 L od dr. pow. 3230L – do m. Obrowiec 0+000 2+904 2,904 

85. 111162 L od dr. pow. 3230L w m. Obrowiec –  

do dr. pow. 3413L 

0+000 0+680 0,680 

86. 111163 L dr. pow. 3230L – do Lipic 0+000 0+935 0,935 

Razem 172,695 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Hrubieszów.  
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Tabela 7. Długość odcinków dróg gminnych na terenie gminie Hrubieszów według 

rodzaju nawierzchni na dzień 31 grudnia 2019 roku. 

Rodzaj nawierzchni 

 

Bitumiczna Trylinka Tłuczniowa 

 

gruntowa/żużel 

 

87,185 0,358 72,810  12,342 

172,695 km 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Hrubieszów.  

 

Wykres 4. Udział poszczególnych odcinków dróg według rodzaju nawierzchni w ogólnej 

długości dróg gminnych na terenie gminy Hrubieszów na dzień 31 grudnia 2019 roku. 

 
 

Należy zauważyć też, że funkcjonująca na terenie gminy sieć dróg gminnych 

uzupełniana jest gęstą siecią dróg wewnętrznych, które odgrywają równie ważną rolę  

z punktu widzenia potrzeb komunikacyjnych oraz funkcjonalnych mieszkańców gminy. 

Powoduje to, że pomimo nie posiadania przez nie statusu dróg publicznych, gmina przeznacza 

środki na ich utrzymanie i stałe podnoszenie ich parametrów. Zgodnie z danymi uzyskanymi 

podczas wymienionej wyżej inwentaryzacji sieć dróg wewnętrznych składa się 98 odcinków  

o łącznej długości 112,428 km.   
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4.2.2. Nakłady na budownictwo drogowe.  

 

Bieżące utrzymanie dróg we właściwym stanie technicznym, ich remonty, 

modernizacja, przebudowa i budowa stanowią jedno z ważniejszych zadań realizowanych przez 

Gminę Hrubieszów dla podniesienia standardów w korzystaniu z nich przez mieszkańców. 

Przeznaczane na ten cel w budżecie środki własne, łączone są ze środkami zewnętrznymi 

pochodzącymi z dostępnych funduszy. Gmina Hrubieszów partycypuje również w kosztach 

budowy, przebudowy oraz modernizacji dróg powiatowych, usytuowanych na swoim terenie 

(dotyczy to również chodników przy drogach powiatowych). Poziom wspomnianej 

partycypacji wynosi 50% nakładów finansowych pokrywanych ze środków własnych powiatu.  

Poniżej zawarto informację o nakładach na realizację zadań drogowych na drogach gminnych 

jak i powiatowych w latach 2015-2018 i w roku 2019 z jednoczesnym uwzględnieniem 

osiągniętych ich efektów. 

 

Tabela 8. Wydatki na zadania drogowe w latach 2015-2018 i w 2019 roku. 

Rok Drogi gminne Drogi powiatowe 

bieżące inwestycyjne bieżące inwestycyjne 

2015 1.600.701,80 - - 446.000,00 

2016 1.367.351,69 133.900,39 - 815.830,04 

2017 471.508,51 1.246.725,90 - 931.008,77 

2018 1.235.615,41 999.311,19 - 763.089,78 

 

2019 1.381.652,60 285.130,48  121.151, 31 

Razem 5.056.830,01 2.665.067,96  3.077.080,10 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Hrubieszów.  

 

Tabela 9. Długość wyremontowanych odcinków na drogach powiatowych i budowa 

chodników oraz ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych w Gminie Hrubieszów  

w latach 2015-2018 i w 2019 roku. 

Rok Drogi powiatowe  

w km 

Chodniki  

w km 

Ścieżki rowerowe 

w km 

2015 4,000 2,290 3,960 

2016 8,312 - - 

2017 10,845 0,294  

2018 5,443 0,671 3,200 

 

2019 2,403 - - 

Razem 31,003 3,255 7,160 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Hrubieszów. 
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W 2019 roku realizacja zadań w zakresie drogownictwa odbywała się w znacznej mierze 

w oparciu o Program gospodarczy w zakresie drogownictwa na 2019 rok, przyjęty przez Radę 

Gminy Hrubieszów uchwałą Nr VI/46/2019 z 30 kwietnia 2019 roku ( zmieniany w trakcie 

roku uchwałami: Nr VIII/ 67/2019 z dnia 26 czerwca, Nr IX/73/2019 z dnia  

14 sierpnia oraz Nr XI/86/2019 z dnia 27 września) i obejmowała znaczną część sołectw  

z terenu gminy Hrubieszów. W wyniku zrealizowanych zadań prowadzących do poprawy stanu 

infrastruktury drogowej zarządzanej przez Gminę Hrubieszów w roku objętym niniejszym 

„Raportem…” dokonano:  

1) remontów dróg przez wykonanie nawierzchni asfaltowych na odcinku 6,683 km na kwotę 

964.716,29 zł, 

2) remontów dróg przez wykonanie nawierzchni z kruszywa z dodatkiem cementu - 1.690 

metrów na kwotę 217.295,98 zł 

3) remontów cząstkowych dróg mieszanką mineralno – asfaltową - ok.1054m2 na kwotę 

41.385,44 zł 

4) remontów bieżących ubytków dróg o nawierzchni z tłucznia poprzez wbudowanie 3.689,88 

ton kruszywa na kwotę 268.514,64 zł. 

Do największych inwestycji drogowych zaliczyć należy modernizację drogi gminnej  

w miejscowości Czerniczyn, gdzie na odcinku 1000 metrów wykonano nową nawierzchnię 

asfaltową o szerokości 3 metrów. Wartość inwestycji wyniosła 114.390,00 zł, z czego 60.000 

zł stanowiła dotacja ze środków celowych budżetu Samorządu Województwa Lubelskiego 

(Terenowy Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych). Innymi ważnymi zadaniami 

zrealizowanymi dla poprawy stanu sieci dróg gminnych było wykonanie nawierzchni z 

kruszywa z dodatkiem cementu na drogach w miejscowościach Dziekanów na odcinku 790 

metrów i szerokości 3,1 metra oraz w miejscowości Dąbrowa na odcinku 400 metrów i 

szerokości 4,1 metra. Wartość obu zadań wyniosła odpowiednio 110.249,08 zł i 92.286,90 zł. 

Dane dotyczące prac przeprowadzonych na drogach gminnych w 2019 roku zawierają 

zamieszczone poniżej tabele.  
 

  

4.2.3. Zadania zrealizowane w zakresie budownictwa drogowego na 

dzień 31 grudnia 2019 roku z podziałem na sołectwa. 
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Tabela 10. Koszt oraz metraż remontu dróg przez wykonanie nawierzchni asfaltowych 

w 2019 roku z podziałem na miejscowości. 

Lp. Miejscowość Długość i szerokość Koszt  

1. Brodzica 300m x 3 m 82.594,00 zł 

2. Cichobórz 408m x 3 m 45.187,25 zł 

3. Czerniczyn 1000m x 3m 114.390,00 zł 

4. Czortowice 47m x 3 m 13.111,31 zł 

5. Czumów 225m x 3 m 48.541,95 zł 

6. Dąbrowa 489m x 4 m 74.260,51 zł 

7.  Dziekanów 148m x 4 m 39.973,03 zł  

8. Gródek 320m x 6,25 m 88.246,04 zł 

9. Kosmów 215m x 3m 27.767,25 zł 

10. Kułakowice Pierwsze 192m x 3m 46.122,05 zł 

11. Masłomęcz 449m x 3m 50.202,33 zł 

12. Mieniany 600m x 3m 66.543,00 zł 

13. Moniatycze-Kolonia 446 m x 3m 58.722,91 zł 

14.  Moroczyn 237m x 3m 33.669,14 zł 

15. Obrowiec 520m x 3m 18.431,55 zł 

16. Stefankowice-Kolonia 246m x 3m 35.350,20 zł 

17. Ślipcze 72m x 3m 20.085,41 zł 

18. Teptiuków 282m x 3m 35.353,89 zł 

19. Turkołówka 84m x 3m 12.398,40 zł 

20. Ubrodowice 216 m x 3m 28.882,90 zł 

 Wolica 187m x 3m 24.882,90 zł 

Razem 6,683 m 964.716,29 zł 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Hrubieszów.  

 

Tabela 11. Koszt oraz metraż remontu dróg przez wykonanie nawierzchni z kruszywa  

z dodatkiem cementu w 2019 roku. 

Lp. Miejscowość Długość i szerokość Koszt  

 

1. Dąbrowa 400m x 4,1 m 92.286,90 zł 

2. Dziekanów 790m x 3,1 m 110.249,08 zł 

Razem 1,190 km 202.535,98 zł 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Hrubieszów.  
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Tabela 12. Koszt oraz metraż remontu dróg przez wykonanie nawierzchni z kruszywa  

w 2019 roku. 

Lp. Miejscowość Długość i szerokość Koszt  

 

1 Kułakowice Trzecie 500m x 3m 14.760,00 zł 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Hrubieszów 

Tabela 13. Koszt remontów cząstkowych dróg mieszanką mineralno – asfaltową w 2019 

roku z podziałem na miejscowości. 

Lp. Miejscowość Powierzchnia Koszt 

 

1. Cichobórz ok.57 m2 2.243,52 zł 

2. Dziekanów ok.33m2 1.298,88 zł 

3. Gródek ok.48 m2 1.889,28 zł 

4. Janki ok.166 m2 6.533,76 zł 

5. Kosmów ok.107 m2 4.211,52 zł 

6. Kozodawy ok.155 m2 6.000,80 zł 

7. Łotoszyny ok.16 m2 629,76 zł 

8. Mieniany ok.55 m2 2.164,80 zł 

9. Moniatycze ok.52 m2 2.046,72 zł 

10. Moroczyn ok.97 m2 3.817,92 zł 

11. Nowosiółki ok.107m2 4.211,52 zł 

12. Ślipcze ok.86 m2 3.384,96 zł 

13. Teptiuków ok.32 m2 1.259,52 zł 

14. Wołajowice ok.43 m2 1.692,48 zł 

Razem ok.1054m2 41.385,44 zł 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Hrubieszów.  
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Tabela 14. Zakup kruszywa z przeznaczeniem na remonty dróg w 2019 roku  

z podziałem na miejscowości. 

Lp.  Miejscowość Ilość kruszywa 

w ton 

Koszt 

 

1. Białoskóry 103,13 7.115,59 zł 

2. Brodzica 233,72 17.209,82 zł 

3. Cichobórz 183,40 12.779,22 zł 

4. Czumów 100,00 8.050,00 zł 

5. Czerniczyn 227,66 16.726,80 zł 

6. Czortowice 25,00 1.949,50 zł 

7. Dziekanów 51,08 3,449,28 zł 

8. Dąbrowa 81,98 5.712,34 zł 

9. Gródek 62,00 4.960,76 zł 

10. Husynne 384,52 29.172,24 zł 

11. Janki 125,28 8.506,51 zł 

12. Kobło 199,24 14.686,20 zł 

13. Kosmów 81,53 5.679,67 zł 

14. Łotoszyny 60,00 4.830,00 zł 

15. Masłomęcz 56,00 4.492,88 zł 

16. Metelin 127,72 8.624,55 zł 

17. Moniatycze 158,19 11.022,61 zł 

18. Moroczyn 36,00 2.807,28 zł 

19. Mieniany 73,69 5.300,28 zł 

21. Nowosiółki 25,84 1.744,90 zł 

20. Obrowiec 303,32 20.710,94 zł 

22. Stefankowice 79,46 5.395,33 zł 

23. Stefankowice Kolonia 50,00 3.899,00 zł 

24. Szpikołosy 121,92 9.290,30 zł 

25. Ślipcze 100,00 8.050,00 zł 

26. Świerszczów 62,40 4.431,01 zł 

27. Teptiuków 157,26 10.957,80 zł 

28. Ubrodowice 159,58 11.119,45 zł 

29. Wołajowice 259,96 19.840,38 zł 

Razem 3.698,88 268.514,64 zł 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Hrubieszów.  

 

W 2019 roku Gmina Hrubieszów podobnie jak w latach poprzednich partycypowała  

w kosztach remontu dróg powiatowych poprzez wykonanie na nich nakładek asfaltowych.  

Zadanie takie zrealizowane zostało na odcinku 0,698 m drogi nr 3408L Kobło-Szpikołosy,  

a środki gminy wyniosły  121.151, 31 zł.  Zwrócić należy również uwagę, że w roku objętym 

niniejszym „Raportem…” Powiat Hrubieszowski wykonał na terenie gminy Hrubieszów dwa 

inne zadania drogowe bez zaangażowania finansowego gminy. Pierwsze pn. „Przebudowa 

drogi nr 3423L Bormańce – Czerniczyn m. Metelin” objęło odcinek o długości 710 m  

i wykonane zostało ze środków własnych powiatu (295.338,99 zł). Zadanie drugie pn. 
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„Przebudowa drogi powiatowej nr 3430L Hrubieszów – Cichobórz – Dołhobyczów” 

zrealizowane zostało przy dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych i obejmowało 

odcinek tej drogi o długości 995 m. Koszt ogólny w części dotyczącej robót drogowych zadania 

wyniósł 410 769,51 zł, z czego dofinansowanie 246 461,00 zł. 

 

4.2.4. Zadania rozpoczęte w zakresie budownictwa drogowego  

w 2019 roku. 

 

Oprócz wymienionych w poprzednim podrozdziale, zakończonych zadań w 2019 roku 

podejmowane były też dalsze przedsięwzięcia, pozwalające na realizacje przez Gminę 

Hrubieszów w latach przyszłych zadań, związanych z dalszą rozwojem oraz poprawą stanu 

technicznego sieci drogowej.  

1. W ramach realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 1111100L w miejscowości 

Kozodawy” w ramach, którego zaplanowano przebudowę odcinka drogi o długości 935 m  

i szerokości 5,50-6,10 m., obustronne utwardzenie poboczy na szerokości 0,75 m oraz 

odtworzenie istniejących rowów odwadniających, a także budowę oświetlenia ulicznego  

i oznakowanie zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu, wykonano następujące czynności: 

1) złożono skutecznie wniosek o dofinansowanie zadania w ramach pierwszego naboru wniosków do 

Funduszu Dróg Samorządowych w wyniku, czego podpisano umowę na dofinansowanie. 

Zgodnie z wnioskiem całkowita wartość zadania oszacowana została na 867.359,85 zł,  

z czego kwota dofinansowania na 520.415,00 zł, 

2) przeprowadzono dwa odrębne postępowania i wyłoniono wykonawców, odrębnie na roboty 

drogowe i na oświetlenie uliczne.  Jako wykonawcę robót drogowych wybrano 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o. z Hrubieszowa, która zaoferowała 

najniższa cenę, tj. 536 534,61 zł. Termin wykonania zadania określono na 30 czerwca 2020 

roku, okres gwarancji natomiast na 60 miesięcy.  Wykonawcą oświetlenia wyłoniono firmę 

Instalatorstwo Elektryczne Usługi Ogólnobudowlane Dariusz Wysocki z Dziekanowa, który 

złożył ofertę w wysokości 48.000 zł. W wyniku wyboru wykonawców wartość całkowita 

zadania (razem z oświetleniem) uległa zmniejszeniu do kwoty 584.534,61 zł, a w związku  

z tym wartość dofinansowania, do kwoty 321.920,00 zł. 

3) przeprowadzono procedurę zapytania ofertowego i wyłoniono Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego przy realizacji inwestycji, 

2. W ramach realizacji zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 111131L w miejscowości 

Ślipcze” w ramach, którego zaplanowano przebudowę odcinka drogi o długości 1681 m  

i szerokości 3,5 m., oraz wykonanie tzw. „mijanek”, czyli poszerzenia jezdni z 3,5 do  

5 metrów, obustronnego utwardzenia poboczy, oraz odtworzenie istniejących rowów 

odwadniających, a także oznakowanie zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu, wykonano 

następujące czynności: 

1) złożono skutecznie wniosek o dofinansowanie zadania w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie 

inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 

infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, operacje typu 

„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
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2014-2020 w wyniku, czego podpisano umowę na dofinansowanie. Zgodnie z wnioskiem 

całkowita wartość zadania oszacowana została na 807.741,93 zł, z czego kwota dofinansowania 

na 513.996,00 zł, 

2) przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót drogowych: 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o z Tomaszowa Lubelskiego, która 

zaoferowała najniższa cenę, tj. 536 534,61 zł. Termin wykonania zadania określono na  

30 czerwca 2020 roku, okres gwarancji natomiast na 60 miesięcy,  

3) przeprowadzono procedurę zapytania ofertowego i wyłoniono Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego przy realizacji inwestycji. 

3. W ramach realizacji zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 111105L w miejscowości 

Brodzica” w ramach, którego zaplanowano przebudowę odcinka o długości 1,639 km  

i zwiększenie parametrów technicznych, w tym szerokości pasa ruchu z 2,5 m do 3,0 m, 

szerokości poboczy z 0,75 m do 1,25 m (obustronnie), wykopanie rowów przydrożnych, 

wykonano następujące czynności: 

1) złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach drugiego naboru wniosków do 

Funduszu Dróg Samorządowych. Zgodnie z wnioskiem całkowita wartość zadania oszacowana 

została na 1.524.446,58 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wniosek pozostawał na etapie 

rozpatrywania. 

 

4.3. Infrastruktura energetyczna. 

         

Podstawą rozwoju, obecnie funkcjonującej infrastruktury energetycznej 

wykorzystywanej na cele związane z realizacją zadań gminy, był stan wyjściowy z roku 1990 

po elektryfikacji, jaka została przeprowadzona na jej terenie w latach 50 - tych i 60 - tych 

ubiegłego wieku. Podobnie jak w przypadku innych rodzajów infrastruktury opisywanej  

w niniejszym rozdziale, również początek intensyfikacja rozwoju infrastruktury elektrycznej 

przypada na ostatnią dekadę XX wieku i kontynuowany jest do chwili obecnej.  Według stanu 

na dzień 31 grudnia 2019 roku na terenie gminy Hrubieszów funkcjonowało 619 punktów 

oświetlenia ulicznego (wzrost o 33 punkty w stosunku do 2018 roku), w tym 490 będących 

własnością PGE oraz 129 stanowiących własność gminy Hrubieszów. 

W okresie objętym niniejszym Raportem dostawcą energii elektrycznej nadal była firma 

NOVUM Spółka Akcyjna, ul. Racławicka 146, 02-117 Warszawa. Zawarta z wymienioną firmą 

wyłonioną w drodze przetargu umowa, obejmuje okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 

2019 roku. W okresie jej trwania Gmina Hrubieszów płaciła za cenę jednostkową prądu  

0,28 zł brutto/kWh.  

W związku z podpisywanymi umowami na bieżąco odbywała się współpraca  

z dystrybutorem energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A.  oraz jej sprzedawcą NOVUM S.A. 

w Warszawie. Współpraca prowadzona była w zakresie dystrybucji energii, zakupu energii, 

konserwacji oświetlenia ulicznego jak też uruchamiania nowych punktów poboru energii 

elektrycznej. Przeprowadzano analizy zużycia energii elektrycznej w obiektach stanowiących 

mienie gminy Hrubieszów.  
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Ogółem poniesione koszty na oświetlenie ulic w miejscowościach na terenie całej 

gminy w 2019 roku, obejmujące zapłaty za zużytą energię elektryczną i konserwację urządzeń 

elektrycznych wyniosły 261.466,63 zł. 

 

4.4. Infrastruktura gazowa.  

 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku gmina Hrubieszów nie posiadała rozwiniętej sieci 

gazowej. W 2006 r. wybudowano na terenie gminy linie gazociągu o numerze DN-300 

prowadzącą z Ukrainy do rejonu Hrubieszowa, przepompownia gazu ziemnego zlokalizowana 

została w miejscowości Moroczyn. Sieć gazownicza obejmuje trzy miejscowości gminy 

Hrubieszów, tj: Teptiuków, Świerszczów, Moroczyn, przez które przebiega gazociąg średniego 

ciśnienia. W związku z brakiem rozbudowanej infrastruktury gazowej mieszkańców gminy 

korzystają głównie z butli gazowych. 

Lokalizacja budynku Urzędu Gminy, leżącego przy ulicy Bolesława Prusa 8  

w Hrubieszowie, pozwoliła na wykorzystanie gazu ziemnego do celów grzewczych. Piec 

gazowy w kotłowni urzędu został zamontowany i oddany do użytkowania w 2013 roku. 

 

4.5. Infrastruktura telekomunikacyjna - dostęp do Internetu. 

  

Na terenie gminy Hrubieszów rozwinięta jest telekomunikacja bezprzewodowa, która 

została wykonana przez prywatne podmioty telekomunikacyjne. Mieszkańcy mają dostęp do 

Internetu poprzez indywidualne umowy z podmiotami świadczącymi tego typu usługi, 

możliwość skorzystania z Internetu istnieje również w świetlicach wiejskich. W związku 

jednak, z szybkim postępem cywilizacyjnym, wymuszającym potrzebę stałego rozwoju 

nowych technologii telekomunikacyjnych oraz podnoszenie standardów na rynku usług  

w tym obszarze, istnieje stała potrzeba wprowadzania coraz to nowocześniejszych rozwiązań, 

umożliwiających dostęp do usług, cechujących się coraz wyższą jakością i standardami. Szansę 

dla części mieszkańców gminy Hrubieszów w tym obszarze, daje budowa rozległej sieci 

światłowodowej i radiowej na terenie całego powiatu, w ramach projektu realizowanego przez 

Hrubieszowską Telewizję Kablową przy dofinansowaniu ze środków Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa.  Projekt realizowany jest w ramach Osi I Programu – Powszechny dostęp do 

szybkiego internetu. Linia telekomunikacyjna podziemna zlokalizowana została w znacznej 

części w pasach drogowych, w tym pasach dróg gminnych lub wewnętrznych. Dotyczy to 

odcinków dróg w miejscowościach Czerniczyn, Czortowice, Czumów, Dziekanów, Gródek, 

Kobło, Kozodawy, Kosmów, Metelin, Moniatycze, Ślipcze. W przypadku braku możliwości 

lokalizacji linii podziemnej, rozwiązanie alternatywne dla tego rodzaju technologii, stanowić 

może budowa masztów radiowych z antenami kierunkowymi. 
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5. AKTYWNOŚĆ GOSPODARCZA MIESZKAŃCÓW 
 

5.1. Struktura zatrudnienia. 

 

Struktura zatrudnienia w Gminie Hrubieszów zdeterminowana jest przede wszystkim 

jej rolniczym charakterem, to właśnie w sektorze rolniczym w skład, którego wchodzą również 

leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, zatrudnionych było ok. 66 % mieszkańców aktywnych 

zawodowo. W dwóch kolejnych pod względem ilości zatrudnionych sektorach tj. usługowym 

(handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja  

i komunikacja) oraz obejmującym przemył i budownictwo, zatrudnionych było odpowiednio 

ok. 8% i ok. 5,5%. W dalszej części należy wyróżnić grupy osób aktywnych zawodowo 

zatrudnionych w instytucjach finansowych, oświacie, administracji publicznej oraz służbach 

mundurowych.  

Znaczącą grupę osób stanowią renciści i emeryci, którzy czerpią swoje dochody ze 

świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasę Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego.  

 

5.2. Rolnictwo. 

 

Rolnictwo stanowi najważniejszy dział gospodarki na terenie gminy Hrubieszów. 

Wynika to z bardzo dobrej, jakości gleb oraz braku rozwiniętej działalności przemysłowej  

w regionie. Rolnictwo stanowi główne źródło dochodu znacznej części aktywnie zawodowych 

mieszkańców gminy. 

Łączna powierzchnia użytków rolnych stanowi blisko 82% ogólnej powierzchni gminy, 

składają się na nie głównie grunty orne oraz użytki zielone. Niewielką część stanowią natomiast 

sady, ogródki działkowe, tereny pod inspektami, szkółki drzew, ugory. 

W produkcji roślinnej na terenie gminy dominują zboża. W związku z dobrą, jakością 

gleb występuje tu wysoki w ogólnej powierzchni zasiewów zbóż udział pszenicy oraz niski,  

w porównaniu ze średnią województwa udział owsa, pszenżyta, czy mieszanek zbożowych  

Dość znaczący w zasiewach ogółem jest również udział buraków cukrowych, pomimo faktu, 

że w 2019 roku zakończyła pracę cukrownia w Strzyżowie, jedna z dwóch działających na 

terenie powiatu hrubieszowskiego. Oprócz wymienionych upraw rolnicy z terenu gminy 

zajmują się uprawa roślin strączkowych, przede wszystkim fasoli i grochu, rzepaku, a także 

marchwi, pietruszki, dyni, chmielu oraz ziemniaków.       

Poziom produkcji zwierzęcej na obszarze gminy jest zdecydowanie niższy niż  

w innych regionach województwa lubelskiego. Spowodowane to jest bardzo dobrą, jakością 

gleb, które w większym stopniu sprzyjają produkcji roślinnej niż zwierzęcej. Dodatkowo 

przygraniczny charakter gminy sprzyjał podobnie jak w 2018 roku przenikaniu na jej teren  

z Ukrainy zwierząt zakażonych chorobami zakaźnymi takim jak np.: ASF, które w razie 

rozprzestrzeniania się doprowadzałyby do strat w pogłowiu trzody chlewnej.  

Dobra jakość gleb warunkuje również funkcjonowanie małej ilości gospodarstw 

zajmujących się produkcją owoców, jeżeli już do niej dochodzi, jest to przede wszystkim 
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produkcja jabłek i gruszy. Gospodarstwa owocowe można spotkać między innymi  

w Kozodawach, Łotoszynach, czy Świerszczowie. 

Średnia powierzchnia gospodarstw rolnych w gminie Hrubieszów przedstawiona 

została poniżej. 

 

Tabela 15. Średnia powierzchni gospodarstw rolnych na terenie Gminy Hrubieszów  

w hektarach fizycznych w 2019 roku w stosunku do roku poprzedniego. 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Hrubieszów.  

 

Wykres 5. Średnia powierzchni gospodarstw rolnych na terenie Gminy Hrubieszów  

w hektarach fizycznych. 

  
 

Z prezentowanych wyżej danych wynika, że na terenie Gminy Hrubieszów dominują 

gospodarstwa o powierzchni do 5 hektarów fizycznych, których odsetek procentowy  

w ogólnej liczbie gospodarstw przekracza ponad 60%.  

63,18

23,5

9,91 2,81 0,36

% ogólnej liczby gospodarstw

1-5ha 5-10ha 10-20ha 20-50ha 50-100ha

Powierzchnia w ha Liczba gospodarstw % ogólnej liczby 

gospodarstw 

2018 2019 2018 2019 

1-5 2116 2107 63,18 63,33 

5-10 787 772 23,50 23,20 

10-20 332 331 9,91 9,95 

20-50 94 95 2,81 2,86 

50-100 12 14 0,36 0,42 

Powyżej 100 8 8 0,24 0,24 

Razem 3349 3327 100 100 

 

Poniżej 1 ha 2206 2193 xxx 
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Należy ponadto dodać, że na terenie gminy znajduje się 2193 płatników podatku 

rolnego, będących w posiadaniu gruntów poniżej jednego hektara, nie trudniących się 

działalnością rolniczą, a areał przez nich posiadany wykorzystywany jest przede wszystkim, 

jako przydomowe działki do celów własnych.  

 W 2019 roku średnia wielkość gospodarstwa dla gminy wynosiła ok. 7,2 hektara  

i była poniżej średniej wojewódzkiej, kształtującej się na poziomie 7,93 hektara oraz poniżej 

średniej dla obszaru całego kraju, który wynosił 10,95 hektara. Pomimo przedstawionego 

trendu z danych udostępnianych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

wynika jednak, że średnia wielkość gospodarstw rolnych zarówno w województwie lubelskim, 

jak też w gminie Hrubieszów rośnie, co jest sytuacją korzystną, gdyż wzrasta stan posiadania 

mieszkańców wsi.    

Wielkość średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym  

w poszczególnych gminach i województwach została obliczona, jako iloraz powierzchni 

użytków rolnych, zadeklarowanych, jako działki rolne we wnioskach o przyznanie płatności 

obszarowych za rok 2019, położonych na działkach ewidencyjnych w poszczególnych gminach 

i województwach oraz liczby rolników deklarujących działki rolne w danej gminie  

i województwie. 

Wysoką jakość gleb występujących na terenie gminy Hrubieszów potwierdzają 

poniższe dane dotyczące występujących klas bonitacyjnych. 

 

Tabela 16. Klasy bonitacyjne użytków rolnych Gminy Hrubieszów. 

Klasa bonitacyjna ha % 

I 635 4,00 

II 4133 25,80 

IIIa 7183 44,70 

IIIb 1924 12,00 

IVa 1399 8,70 

IVb 382 2,40 

V 364 2,30 

VI 11 0,10 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Hrubieszów. 
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Wykres 6. Klasy bonitacyjne użytków rolnych Gminy Hrubieszów. 

 

 

Dominujące na terenie gminy są gleby bardzo dobre i dobre (klasy od I do III), które 

stanowią w sumie 95,5% gruntów ornych. Gleby IV – VI klasy bonitacyjnej zajmują niewielkie 

powierzchnie gruntów ornych – 4,5%. Wśród użytków zielonych dominują gleby klasy III – IV 

i stanowią 79,5% powierzchni tych użytków. 

 

5.3. Podmioty gospodarcze. 

 

Gmina Hrubieszów charakteryzuje się dość niskim poziomem rozwinięcia gospodarki 

sektora pozarolniczego, a zwłaszcza przemysłu i usług. Przemysł na terenie gminy praktycznie 

nie występuje. Nieco korzystniej przedstawia się sytuacja rozwoju działalności usługowej, 

głównie w sferze zabezpieczającej podstawowe potrzeby mieszkańców. Większość podmiotów 

gospodarczych stanowią sklepy oraz małe i średnie zakłady, trudniące się głównie 

przetwórstwem rolno-spożywczym lub świadczące podstawowe usługi. Głównym ośrodkiem 

usługowo – administracyjnym dla gminy jest miasto Hrubieszów.  

Według rejestru REGON w gminie Hrubieszów na dzień 31 grudnia 2019 roku 

zarejestrowanych było 563 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 428 stanowiły osoby 

fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz 135 osoby prawne. Na przestrzeni lat  

2009-2019 najwięcej (61) podmiotów zarejestrowano w roku 2017, a najmniej (26) w roku 

2009. W tym samym okresie najwięcej (49) podmiotów wykreślono z rejestru REGON  

w 2011 roku, najmniej (17) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2009 roku. W 2019 roku 

zarejestrowano natomiast 58 nowych podmiotów gospodarczych a wyrejestrowanych zostało 

28. Analizując dane pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić,  

że najwięcej, bo 545 podmiotów stanowią mikro-przedsiębiorstwa, zatrudniające do  

9 pracowników. Reszta spośród 18-stu podmiotów zatrudniała od 10 do nawet  

49 pracowników. W zakresie rodzaju prowadzonej działalności 51 podmiotów deklarowało 

działalność w sektorze rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, 147 podmiotów przemysł  

i budownictwo, natomiast 365 podmiotów zakwalifikowanych zostało w rejestrze, jako 

prowadzący działalność „pozostałą”.  

4%

25,80%
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8,70%
2,40%
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Poniższe tabele zawierają dane z lat 2015-2019 charakteryzujące podmioty gospodarki 

narodowej wpisane do rejestru REGON na terenie gminy Hrubieszów.  

  

Tabela 17. Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON według rodzaju 

prowadzonej działalności funkcjonujące w latach 2015-2019. 

Rodzaj działalności wg.  

PKD 2007 

Rok 

2015 2016 2017 2018 2019 

Rolnictwo, leśnictwo, 

łowiectwo i rybactwo 

58 53 55 52 51 

Przemysł i budownictwo 118 109 120 125 147 

Pozostała działalność 312 328 343 364 365 

Razem 488 490 518 541 563 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych. 

 

Tabela 18. Dynamika funkcjonowania podmiotów gospodarki narodowej wg. rejestru 

REGON w latach 2015-2019. 

Rodzaj operacja dokonana  

w rejestrze 

Rok 

2015 2016 2017 2018 2019 

Podmioty nowo 

zarejestrowane 

49 45 61 67 58 

Podmioty wyrejestrowane 23 39 40 43 28 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych. 

Tabela 19. Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON według klas 

wielkości funkcjonujące w latach 2015-2019. 

Liczba zatrudnianych 

pracowników 

Rok 

2015 2016 2017 2018 2019 

0-9 464 466 495 519 545 

9-49 24 24 23 22 18 

50-249 - - - - - 

Razem 488 490 518 541 563 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych. 

 

5.4. Bezrobocie. 

 

Gmina Hrubieszów jest obszarem o wysokiej stopie bezrobocia w porównaniu do 

innych części kraju. Do głównych powodów wysokiej liczby osób bezrobotnych w gminie 

należy zaliczyć: jej położenie, rolniczy charakter, brak zakładów produkcyjnych  

i przetwórczych, problemy komunikacyjne powodowane niską jakością dróg oraz brak 

atrakcyjnych terenów inwestycyjnych i rozwiniętej bazy turystycznej. Jednakże z analizy 
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danych zgromadzonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie należy wywnioskować, 

że na przestrzeni lat 2015 – 2019 liczba osób nieposiadających pracy sukcesywnie spadała, 

zarówno wśród mężczyzn jak i kobiet. Jedynie w 2019 roku wrosła o 5 osób w stosunku do 

2018 roku. 

 

Tabela 20. Liczba osób zarejestrowanych, jako bezrobotne w Gminie Hrubieszów  

w latach 2015-2019. 

Płeć Rok 

2015 2016 2017 2018 2019 

Kobiety 390 350 314 303 307 

Mężczyźni 461 443 364 328 329 

Razem 851 793 678 631 636 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie. 

 

Wykres 7. Liczba osób zarejestrowanych, jako bezrobotne w Gminie Hrubieszów w latach 

2015-2019. 

 

Tabela 21. Liczba osób zarejestrowanych, jako bezrobotne w Gminie Hrubieszów 

Wiek Liczba osób 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Do 25 roku życia 180 183 120 127 134 

25-30 336 316 223 250 250 

30-50 189 160 191 135 130 

Powyżej 50 145 134 144 119 122 

Razem 850 793 678 631 636 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie. 
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Wykres 8. Liczba osób zarejestrowanych, jako bezrobotne w Gminie Hrubieszów w latach 

2015-2019 według grup wiekowych. 

 
 

Spadek poziomu bezrobocia w gminie Hrubieszów na przestrzeni kolejnych lat 

spowodowany był przed wszystkim dobrą koniunkturą gospodarczą w kraju oraz rozwojem 

handlu na terenie powiatu hrubieszowskiego. Powyższe czynniki należy uznać za sprzyjające 

spadkowi poziomu bezrobocia.  

Większa liczba osób bezrobotnych w okresie od 2014 roku występowała w grupie 

mężczyzn, oraz osób w przedziale wiekowym 25-30 lat, choć z roku na rok dysproporcje te są 

coraz mniejsze. W porównaniu do stopy bezrobocia w powiecie hrubieszowskim (13,2% - 

poziom, taki jak na dzień 31 grudnia 2018 roku) jest ono nieznacznie wyższe, lecz jeśli 

porównamy je do stopy bezrobocia w województwie lubelskim, jak też całego kraju jest ono 

zdecydowanie wyższe, gdyż odpowiednio stopa rejestrowana w województwie lubelskim 

wyniosła 7,4 %, a w skali całego kraju było to 5,2 %.  
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6.OCHRONA SRODOWISKA  
 

Sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska jest 

jednym z podstawowych obowiązków wójta (burmistrza lub prezydenta miasta). Według 

zapisów ustawy o samorządzie gminnym oraz innych przepisów szczególnych, najważniejsze 

zadania w tym zakresie obejmują przede wszystkim: sprawy utrzymania porządku i czystości 

oraz gospodarowania odpadami, gospodarki wodnej oraz zaopatrzenia lokalnej społeczności w 

wodę i odprowadzanie ścieków, ładu przestrzennego, czy też ochrona przyrody. 

 

6.1. Utrzymanie czystości i porządku oraz gospodarka odpadami. 

 

Utrzymanie czystości i porządku oraz gospodarka odpadami regulowane są przede 

wszystkim wielokrotnie nowelizowaną ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2014 roku o odpadach. Ponadto 

szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gmin, określają stanowiące 

prawo miejscowe – regulaminy przyjmowane przez ich organy stanowiące.  

W przypadku gminy Hrubieszów w 2019 roku obowiązującym był „Regulamin utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Hrubieszów” przyjęty Uchwałą Nr XXII/114/2016  

z dnia 27 lipca 2016 roku. Obecnie urząd gminy co rocznie ogłasza przetarg nieograniczony na 

usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych 

na terenie gminy.  

Od 2014 roku opracowywana jest odrębnie za każdy rok analiza stanu gospodarki 

odpadami komunalnymi na terenie gminy Hrubieszów, w celu uzyskania niezbędnych 

informacji dla tworzenia coraz bardziej efektywnego systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi. Wprowadzony system gospodarki odpadami komunalnymi funkcjonuje 

sprawnie, odpady odbierane były zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem, a zgłaszane 

problemy rozwiązywane na bieżąco.  

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące masy odpadów komunalnych odebranych 

od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Hrubieszów w latach 2014 – 2018, 

wyrażoną w tonach (Mg) oraz masę odpadów komunalnych odebranych w 2019 roku. 
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Tabela 22. Masa odpadów komunalnych, odebranych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych z terenu gminy Hrubieszów w latach 2014 – 2018 i 2019 roku, wyrażona  

w tonach (Mg). 

Rok Masa odpadów 

segregowanych 

Masa odpadów 

niesegregowanych 

Łącznie 

2014 366,9 332,5 699,4 

2015 330,0 539,3 869,3 

2016 323,34 666,11 989,45 

2017 406,09 746,82 1152,91 

2018  555,50 821,98 1377,48 

 

2019 577,53 881,10 1458,63 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Hrubieszów. 

 

Wykres 9. Masa odpadów komunalnych, odebranych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych z terenu gminy Hrubieszów w latach 2014 – 2018 i 2019 roku, wyrażona  

w tonach (Mg). 

 
 

Na terenie gminy Hrubieszów w 2019 roku wytworzono i odebrano następującą ilość odpadów 

segregowanych z podziałem na: tworzywo sztuczne i metal – 158,18 Mg, szkło – 168,65 Mg, 

papier – 30,57 Mg, odpady zielone i bioodpady – 21,08 Mg, zużyte opony – 88,27 Mg, odpady 

wielkogabarytowe – 77,66 Mg, odpady budowlane i rozbiórkowe – 33,12 Mg oraz zużytych 

urządzeń elektrycznych i elektronicznych – 14,87 Mg. W ciągu 2019 r. odebrano 881,1 Mg 

odpadów zmieszanych. 

W kwietniu 2019 roku przeprowadzona została dodatkowa zbiórka elektrośmieci przez firmę 

zewnętrzną ECO-HARPOON-RECYKLING Cząstków Mazowiecki. W dniach od  
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8 do 10 kwietnia 2019 roku odebrano od mieszkańców 9,04 Mg zużytych urządzeń 

elektrycznych i elektronicznych.  

 

Tabela 23. Masa segregowanych odpadów komunalnych, odebranych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Hrubieszów w 2019 roku w stosunku do 

2018 roku, wyrażona w tonach (Mg) z podziałem na ich rodzaj. 

Rodzaj odpadów Rok Wzrost/ 

spadek  2018 

tworzywo sztuczne i metal 136.06 158,18 +16,25% 

szkło 179,37 168,65 -6,35% 

papier 31,72 30,57 -3,76% 

odpady zielone i bioodpady 3,32 21,08 +634,93% 

zużyte opony 78,3 88,27 +12,73% 

odpady wielkogabarytowe 72,54 77,66 +7,05% 

odpady budowlane i rozbiórkowe 35,69 33,12 -7,75% 

zużyte urządzenia elektryczne  

i elektroniczne 

18,5 14,87 +24,41% 

 

Odpady zmieszane 821,98 881,10 +7,19% 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Hrubieszów. 

 

Z przeprowadzanych analiz można wywnioskować, że z roku na rok wzrasta średnia 

roczna ilość odpadów wytworzona przez jednego mieszkańca gminy, co można wiązać 

niewątpliwie z takimi czynnikami jak wzrost zamożności mieszkańców gminy i zwiększoną,  

w związku z tym konsumpcją oraz wzmożoną świadomością zagrożeń, jakie niesie 

zanieczyszczenie środowiska poprzez nieumiejętną utylizację wytworzonych śmieci w drodze 

ich spalania w domowych piecach, czy wywożenia do lasu oraz wysokich kar z tym 

związanych. Bardzo zauważalny jest w 2019 roku wzrost ilości odpadów zielonych  

i bioodpadów w stosunku do 2018 roku. Szansą na ograniczenie tej tendencji mogą być przepisy 

znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach, dające Radzie Gminy możliwość zwalniania od 2020 roku z części 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości posiadających 

kompostowniki. 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku na podstawie złożonych deklaracji, odpady były 

odbierane z 2626 nieruchomości, z czego w przypadku 2545 zadeklarowano ich segregowanie, 

zaś z 81 nieruchomości odbierane były odpady niesegregowane. Zgodnie ze złożonymi 

deklaracjami systemem odbioru odpadów objętych jest 7828 mieszkańców. Zmiany  

w deklaracjach na bieżąco przyjmowane są od mieszkańców gminy.  Od 1 stycznia do 28 lutego 

2019 r. obowiązywała stawka opłaty za odpady komunalne w wysokości 5,00 zł miesięcznie 

od osoby za odpady segregowane oraz 10,00 zł za odpady niesegregowane  

w zabudowie wielorodzinnej i 12,00 złotych za takie odpady w zabudowie jednorodzinnej. Od 

1 marca 2019 roku weszła w życie wprowadzająca nowe stawki uchwała Nr IV/23/2019 Rady 

Gminy Hrubieszów z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty Zgodnie  
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z postanowieniem przedmiotowej uchwały stawki wynosiły odpowiednio 8,00 zł miesięcznie 

od osoby za odpady segregowane oraz 16,00 zł w przepadku odpadów niesegregowanych.  

Obowiązujące stawki spowodowały w 2019 deficyt finansowy w gospodarce odpadami  

w wysokości 157.359,00 zł, który musiał zostać sfinansowany ze środków budżetu gminy, 

pochodzących z innych źródeł niż wpływy z opłaty za odbiór odpadów wnoszonej przez 

mieszkańców. Pokrywanie w wymieniony sposób kosztów funkcjonowania niebilansującego 

się systemu gospodarki odpadami powoduje ograniczanie możliwości realizacji przez gminę 

innych zadań w tym inwestycyjnych. 

Wzrost ponoszonych przez gminę kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów 

komunalnych, wiąże się ze wzrastającymi z roku na rok wysokościami opłaty za przyjęcie 

odpadów przez Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych oraz tzw. „opłaty 

marszałkowskiej”, wynikającej z przepisów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska. 

Zmiana wysokości tej ostatniej, wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów 

z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze 

środowiska spowodowała od początku 2018 roku, istotny wzrost opłaty pobieranej z tytułu 

składowana odpadów na składowisku. Ponadto w 2019 roku pomimo zadeklarowania 

przeważającej części mieszkańców segregacji odpadów - 60,4 % wytworzonych odpadów  

w nieruchomościach zamieszkałych stanowiły odpady niesegregowane. Ponadto corocznie 

wzrasta ilość odpadów odbieranych od mieszkańców gminy. Wszystkie te czynniki wpływają 

na wysokość wnoszonych przez nich opłat. 

  

Tabela 24. Koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych  

w latach 2014-2018 i w 2019 roku. 

Rok Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów 

komunalnych w zł  

2014 379.975,50 

2015 307.253,82 

2016 481.883,05 

2017 498.195,93 

2018 605.975,65 

2019 877.855,12 

    

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Hrubieszów.  
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Wykres 10. Koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych  

w latach 2014-2018 i w 2019 roku. 

 
 

 

Podmiotem zajmującym się w 2019 roku odbiorem odpadów komunalnych od 

mieszkańców gminy, była wyłoniona w drodze przetargu firma MIR-EKO Spółka z.o.o  

z siedzibą przy ul. Kryłowska 20 w Mirczu.  

Mieszkańcy gminy mają również możliwość dostarczania wytworzonych odpadów 

zbieranych w sposób selektywny do Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

(PSZOK) zlokalizowanego w Gminnym Zakładzie Usług Komunalnych w Hrubieszowie  

z/s w Świerszczowie. PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych oraz zanieczyszczonych 

innymi odpadami oraz odpadów powstających w wyniku działalności gospodarczej. Zasady 

korzystania z Punktu określa Regulamin wprowadzony Zarządzeniem Nr 11/2013 Kierownika 

Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Hrubieszowie z/s w Świerszczowie z dnia  

30 grudnia 2013 roku.  

W ramach utrzymania czystości i porządku oraz prawidłowo prowadzonej gospodarki 

odpadami urząd gminy przyjmuje również zgłoszenia dotyczące eksploatacji przydomowych 

oczyszczalni ścieków oraz na bieżąco aktualizuje ewidencję zbiorników bezodpływowych, 

których stan na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił odpowiednio 2051 zbiorników  

i 50 przydomowych oczyszczalni ścieków.  

W urzędzie prowadzony jest ponadto rejestr działalności regulowanej w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Na dzień 31 grudnia 2019 

roku wpisanych do niego było 6-ciu przedsiębiorców. Na terenie gminy Hrubieszów  

w okresie tym 6-ciu przedsiębiorców posiadało aktualne zezwolenie na świadczenie usług  

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. 

Elementem utrzymania czystości i porządku realizowanym w 2019 roku było też 

usuwaniem zwłok zwierząt z działek gminnych i pasów drogowych dróg gminnych w ramach 
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umowy z P.P.P. „BACUTIL” oraz monitowanie do innych zarządów dróg o ujawnieniu zwłok 

w pasach zarządzanych przez nich dróg. 

  

6.2.  Zaopatrzenie w wodę i odprowadzania ścieków. 

 

Realizacja inwestycji obejmujących budowę infrastruktury wodociągowej  

i kanalizacyjnej, o czym była mowa w rozdziale Infrastruktura techniczna niniejszego 

„Raport…”, to część czynności składających się na wykonywanie przez gminę Hrubieszów 

zadań, związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem mieszkańców w wodę i odprowadzaniem 

ścieków. Na system ten składa się wiele innych czynności, których realizatorem jest jednostka 

organizacyjna Gminy Hrubieszów - Gminny Zakład Usług Komunalnych w Hrubieszowie  

z/s w Świerszczowie. W ramach zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków do zadań 

Zakładu w tym zakresie należy: 

1) ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody, o jakości przeznaczonej do spożycia przez 

ludzi i na potrzeby gospodarcze, 

2) odbiór i przesyłanie ścieków systemem kanalizacji sanitarnej, 

3) konserwacja, remonty, wymiany oraz naprawy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, 

4) usuwanie awarii wodociągowych i kanalizacyjnych na sieciach i przyłączach, 

5) dokonywanie odczytów wodomierzy mierzących ilość dostarczonej wody i ilość 

odprowadzonych ścieków, 

6) wydawanie warunków technicznych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, 

7) uzgadnianie dokumentacji technicznej w zakresie budowy urządzeń podziemnych. 

Na terenie gminy Hrubieszów funkcjonuje jak zostało to już wcześniej wspomniane 6 ujęć 

wody obsługujących mieszkańców poszczególnych miejscowości, są to: 

1) ujęcie wody Stefankowice zaopatrujące mieszkańców miejscowości Annopol, Kułakowice 

Pierwsze, Kułakowice Drugie, Kułakowice Trzecie, Moniatycze - Kolonia, Stefankowice, 

Stefankowice - Kolonia, Turkołówka, Ubrodowice, Wołajowice,  

2) ujęcie wody Nowosiółki zaopatrujące mieszkańców miejscowości Czortowice, Janki, 

Moniatycze, Nowosiółki,  

3) ujęcie wody Czerniczyn zaopatrujące mieszkańców miejscowości Czerniczyn, Brodzica, 

Dąbrowa, Kozodawy, Łotoszyny, Masłomęcz, Metelin, Obrowiec, 

4) ujęcie wody Mieniany zaopatrujące mieszkańców miejscowości Cichobórz, Czumów, 

Gródek, Kosmów, Mieniany, Ślipcze,  

5) ujęcie wody Dziekanów zaopatrujące mieszkańców miejscowości Dziekanów, Kobło, 

Szpikołosy,  

6) ujęcie wody Husynne zaopatrujące mieszkańców miejscowości Husynne, Moroczyn, 

Świerszczów, Teptiuków. 

Istniejąca infrastruktura kanalizacyjna, natomiast stanowiąca majątek gminy i opisana  

w rozdziale Infrastruktura techniczna, zaspokaja potrzeby w zakresie odprowadzania ścieków 

jedynie niewielkiej liczby mieszkańców. Objęci nią są, bowiem wyłącznie mieszkańcy osiedli 

w zabudowie wielorodzinnej w miejscowościach: Dziekanów, Husynne i Mieniany. Niemniej 

jednak przy wykorzystaniu sprzętu Zakładu, gmina zapewnia pozbywanie się odpadów 

ciekłych, również z terenu posesji jednorodzinnych. 
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Obowiązujące na terenie gminy Hrubieszów taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  

i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzone zostały decyzją Dyrektora Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie z dnia 23 kwietnia 2018 roku na okres trzech lata 

począwszy od lipca 2018 roku i wynoszą odpowiednio w kwotach netto: dla dostaw wody 3,12 

zł/m3 w pierwszym roku, 3,08 zł/m3 w drugim roku, 3,05 zł/m3 w trzecim roku, oraz dla 

odprowadzania ścieków 8,03 zł/m3 przez cały trzyletni okres. 

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Hrubieszowie z siedzibą w Świerszczowie na 

dzień 31 grudnia 2019 roku zawarł 2234 umów na dostarczanie wody oraz 673 umowy na 

odbiór nieczystości ciekłych z gospodarstw domowych. 

W 2019 roku na terenie gminy Hrubieszów obowiązywał regulamin dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków przyjęty uchwałą Nr II/6/2018 Rady Gminy Hrubieszów  

z dnia 12 grudnia 2018 roku. 

 

6.3. Planowanie przestrzenne. 

 

Ład przestrzenny gminy Hrubieszów determinowany jest przyjętymi przez jej organy  

i obowiązującymi na jej terenie przepisami w zakresie planowania przestrzennego. Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Hrubieszów uchwalone 

zostało przez Radę Gminy Hrubieszów w dniu 30 kwietnia 2001 roku, to ono warunkuje zmiany 

w planie zagospodarowania przestrzennego dla gminy Hrubieszów przyjętym 29 maja 2004 

roku. 

Przepisy miejscowe w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego 

charakteryzują się potrzebą ciągłych zmian, pod kątem zgłaszanych przez mieszkańców 

potrzeb, w tym inwestycyjnych. W związku, z czym w 2019 roku prowadzone były procedury 

w zakresie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Hrubieszów  

w zakresie dokonywania uzgodnień projektów zmian planu z instytucjami i organami 

administracji publicznej, wprowadzania zmian do projektu, wyłożenia projektów zmian planu 

do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy 

Hrubieszów z uwzględnieniem wniesionych uwag. W roku objętym niniejszym Raportem po 

dokonaniu licznych uzgodnień sfinalizowano część wszczętych w latach poprzednich 

postępowań i wprowadzono zmiany postanowieniami dwóch uchwał Rady Gminy Hrubieszów. 

Pierwsza z nich uchwała Nr VI/44/2019 Rady Gminy Hrubieszów z dnia  

27 marca 2019 roku dotyczyła lokalizacji lądowiska oraz zabudowy zagrodowej w Metelinie. 

Uchwała Nr VI/49/2019 z 30 kwietnia 2019 roku zmieniała dotychczasowy plan 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Hrubieszów w zakresie lokalizacji zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowościach Teptiuków i Ubrodowice, lokalizacji 

zabudowy zagrodowej w miejscowości Husynne, lokalizacji zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i usług w miejscowości Moniatycze, rezygnacji z projektowanej oczyszczalni 

ścieków w miejscowości Kosmów, zalesienia w miejscowościach: Kosmów i Szpikołosy. 

Przedmiotowa uchwała wprowadziła ponadto zmiany zapisów ustaleń w odniesieniu do 

infrastruktury technicznej zakresie gospodarki ściekowej i elektroenergetyki oraz infrastruktury 

transportowej w zakresie minimalnych odległości linii zabudowy od krawędzi jezdni. 
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W 2019 roku prowadzona była nadal procedura zmiany planu w zakresie zlokalizowania 

usług w miejscowościach Stefankowice i Teptiuków oraz terenu kolejowego w Czumowie pod 

usługi turystyczne. 

Na bieżąco wydawane były wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego 

na cele budowlane, oraz zaświadczenia o przeznaczeniu działek w planie dla celów 

notarialnych i dla banków. Wydawano również ogólnie 397 dokumentów, które obejmowały 

postanowienia, opinie podziałów, zaświadczenia oraz wypisów i wyrysów  

z planu. Pracownicy urzędu na bieżąco udzieli informacji potencjalnym inwestorom  

o możliwości i warunkach realizacji inwestycji na terenie gminy. 

 

6. 4. Inne działania w zakresie ochrony środowiska.  

 

W celu realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i przyrody Gmina Hrubieszów 

podejmuje wiele innych działań, niż opisane już w niniejszym rozdziale. Jednym  

z nich jest wsparcie mieszkańców przy usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zwierających 

azbest w celu likwidacji szkodliwości jego oddziaływania na środowisko i ich zdrowie.  

Działania w tym zakresie prowadzone są przez gminę od 2012 roku, a obecnie  

w ramach realizowanego przez Samorząd Województwa Lubelskiego projektu pn. „System 

gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie woj. lubelskiego”.  Wykonywane przez 

urząd gminy czynności sprowadzają się do przyjmowania, weryfikacji, przekazywania  

do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego wniosków mieszkańców gminy  

na usuwanie azbestu z dachów lub z działek, współpracy z firmą odbierająca oraz informowania 

mieszkańców o postępie prac, związanych z usuwaniem azbestu. W maju 2019 roku 

przeprowadzony został w ramach projektu jeden nabór w wyniku, którego przyjęto, 

zweryfikowano i przekazano do Urzędu Marszałkowskiego 105 wniosków od osób fizycznych. 

W 2019 roku rozliczono projekt pt. „Zmniejszenie presji na gatunki i siedliska poprzez 

kanalizację ruchu turystycznego na obszarze Błoni Nadbużańskich”, realizowany od lutego 

2017 r. do października 2018, jako projekt podtyp 2.4.1a. Działania o charakterze dobrych 

praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Podjęte w trakcie 

realizacji projektu działania służyły ochronie przyrody, szczególnie gatunków: żmijowiec 

czerwony, błotniak łąkowy, brodziec piskliwy i zimorodek oraz siedliska: murawy 

kserotermiczne. Przez dwa kolejne sezony prowadzony był wypas owiec, a także wykaszanie 

muraw kserotermicznych na dwóch stanowiskach w Gródku i Teptiukowie oraz skanalizowanie 

ruchu turystycznego na obszarze użytku ekologicznego m.in. poprzez: odtworzenie elementów 

ścieżki historyczno-przyrodniczej „Królewski Kąt” i utworzenie punktu widokowego na 

grodzisku w Gródku. W ramach projektu wykonano także: remont mostu na rzece Huczwa  

w Gródku, remont dwóch mostów na lokalnych ciekach wodnych w Teptiukowie, utwardzenie 

niemal 1 km drogi gminnej Teptiuków-Gródek wraz z wykupem gruntów, a także wybudowano 

30 wiat wystawienniczych w tzw. „Lasku Czumowskim”. Całkowita wartość projektu wyniosła 

ostatecznie 981.430,20 zł, w tym otrzymane dofinansowanie 834.215,43 zł. W związku  

z koniecznością zachowania trwałości projektu w 2019 roku przy grodzisku w Gródku nadal 

były wypasane owce. 
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Innym podjętym przez Gminę Hrubieszów działaniem, którego realizacja przyczynić by 

się mogła do ochrony środowiska to starania o dofinansowanie budowy indywidualnych 

instalacji do produkcji energii elektrycznej z energii słonecznej. Kierując się taka potrzebą 

Gmina Hrubieszów złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach działania 4.1 Wsparcie 

wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 

2014-2020, pt. „Budowa rozproszonych źródeł energii w budynkach indywidualnych na terenie 

Gminy Hrubieszów”. Złożenie wniosku poprzedzone zostało naborem deklaracji od 

mieszkańców gminy, zainteresowanych udziałem w projekcie, a następnie wykonaniem 

audytów energetycznych, stanowiących odpowiednik dokumentacji technicznej. Złożony 

wniosek o dofinansowanie objął ostatecznie 197 wnioskodawców, z którymi podpisano 

wstępne umowy. Została także utworzona lista rezerwowa. Wartość całkowita projektu 

oszacowano na 3.576.546 zł, a wnioskowane dofinasowanie na 2.793.270 zł. W przypadku 

otrzymania dofinansowania mieszkańcy pokryją 15% wartości netto instalacji  

i należny podatek VAT. Dodatkowo, Gmina Hrubieszów zadeklarowała wniesienie własnego 

w wysokości 70 tys. zł. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na lipiec 2020 roku. 

W związku z tym realizacja projektu mogłaby być możliwa w latach 2020-2021. Należy dodać, 

że wniosek na tego typu zadanie złożony został przez gminę po raz pierwszy. 

Kolejnym przedsięwzięciem, którego realizacja może mieć pozytywny wpływ  

na poprawę jakości środowiska było aplikowanie w 2019 roku przez Gminę Hrubieszów  

o dotację w ramach programu priorytetowego nr 2.8 „ Racjonalne gospodarowanie odpadami  

i ochrona powierzchni ziemi. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących  

z działalności rolnicze”. Wniosek o środki złożony został do Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w grudniu 2019 roku. Przedsięwzięcie polegać będzie na 

możliwości przekazywania przez rolników zamieszkałych na terenie gminy Hrubieszów 

odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz 

opakowań typu Big –Bag, celem ich właściwego zagospodarowania lub utylizacji. Złożenie 

wniosku poprzedzone zostało inwentaryzacją wymienionych odpadów i przyjęciem deklaracji 

od rolników w sprawie przystąpienia do przedsięwzięcia. Termin realizacji zadania założono 

na drugą połowę 2020 roku. 

W roku objętym niniejszym „Raportem…” w ramach kolejnych działań sprzyjających 

ochronie środowiska i klimatu Rada Gminy Hrubieszów uchwałą Nr X/79/2019 z dnia  

25 września 2019 roku przyjęła Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Hrubieszów. Plan, 

jako dokument strategiczny koncentruje się na podniesieniu efektywności energetycznej, 

zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów 

cieplarnianych. Jego istotą jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych  

i środowiskowych, wynikających z działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych. Za 

cel strategiczny dokumentu przyjęto poprawę jakości powietrza i komfortu życia mieszkańców, 

poprzez redukcję zanieczyszczeń powietrza, w tym CO2 oraz ograniczenie zużycia energii 

finalnej we wszystkich sektorach i wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

Realizacji celu strategicznego służyć mają takie cele jak: redukcja na terenie gminy Hrubieszów 

emisji dwutlenku węgla, zużycia energii finalnej, oraz zwiększenie udziału OZE. 

Inne prowadzone działania z zakresu ochrony środowiska sprowadzały się do 

przyjmowane są przez urząd na podstawie przepisów o ochronie przyrody zgłoszeń  

o planowanej wycince drzew z działek prywatnych, sporządzaniu protokołów 
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przeprowadzonego postępowania oraz prowadzenia rejestru przyjętych zgłoszeń. W 2019 roku 

wpłynęło 114 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew. Jednocześnie wydawano 11 pozwoleń na 

wycinkę drzew dla zarządów dróg, przedsiębiorców, administratorów parafii.  Ponadto  

7 razy występowano o wydanie decyzji na wycinkę drzew z działek gminnych i z pasów 

drogowych dróg gminnych do Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie, czy też 

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie.  

W 2019 roku prowadzono również postępowania dotyczące ocen oddziaływania na 

środowisko dla przedsięwzięć „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej  

nr HRU4415 zlokalizowanej w miejscowości Masłomęcz” oraz „Przebudowa drogi gminnej  

Nr 111105L w miejscowości Brodzica gmina Hrubieszów”. Współpracowano w tym zakresie 

również z Gminą Trzeszczany z związku z realizacją zadania „Przebudowa drogi powiatowej 

nr 3230L Skierbieszów- Hrubieszów odcinek od granicy powiatu do skrzyżowania z drogą 

wojewódzką 844 w m. Hrubieszów w części zlokalizowanej na terenie gminy Hrubieszów – 

obręb Obrowiec”. W jednym przypadku odmówiono wszczęcia postępowania, w związku  

tym, że przedsięwzięcie objęte wnioskiem nie kwalifikowało się do przedsięwzięć określonych 

w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.  

Natomiast w ramach realizacji przyjętego uchwałą Nr V/41/2019 z dnia 27 marca 2019 

roku przez Radę Gminy Hrubieszów na podstawie przepisów ustawy o ochronie zwierząt 

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Hrubieszów” przekazano do Schroniska dla bezdomnych psów  

w Zamościu 22 psy. Przygotowano i podpisano także 48 porozumień w sprawie adopcji 

bezdomnych zwierząt (33 dotyczyło kotów, 15 psów). 

W wyniku współpracy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w ramach projektu 

pt. „Czynna ochrona wybranych siedlisk gatunków na terenie województwa lubelskiego w roku 

2019” wyremontowano i przeniesiono w pobliskie miejsce trzy gniazda bocianie  

w miejscowościach: Gródek, Stefankowice i Kułakowice Drugie oraz kilkakrotnie 

interweniowano w PGE w Tomaszowie Lubelskim i w Hrubieszowie w sprawie remontów 

gniazd bocianów na czynnych słupach energetycznych. 

Ponadto w ramach współpracy z Powiatowym Lekarzem Weterynarii prowadzono 

działania zmierzające do ograniczenia na terenie gminy zagrożenia związanego  

z Afrykańskim Pomorem Świń.  
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7. FINANSE GMINY 
 

7.1. Budżet Gminy Hrubieszów.   

 

Uchwalenie budżetu gminy należy zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do 

wyłącznej kompetencji jej organu stanowiącego, tj. Rady. W uchwale Rada Gminy określa 

wysokość planowanych dochodów oraz wydatków na dany rok budżetowy. Budżet realizowany 

w roku objętym niniejszym „Raportem…” przyjęty został Uchwałą  

Nr III/16/2018 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 31 grudnia 2018 roku oraz zmieniany 11 razy 

podczas roku budżetowego kolejnymi uchwałami Rady Gmin Hrubieszów. 

Na dochody budżetowe Gminy Hrubieszów składają się dochody bieżące i dochody 

majątkowe.  

W grupie dochodów bieżących znajdują się głównie:  

1) dochody własne uzyskiwane z tytułu podatków i opłat lokalnych, udziału w podatku 

dochodowym od osób fizycznych i prawnych, opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi, 

gospodarki mieniem komunalnym, świadczonych usług przez jednostki budżetowe, odsetek 

na rachunku bankowym, darowizn,  

2) dochody z budżetu państwa w postaci subwencji oraz dotacji celowych z tytułu 

wykonywania zadań własnych, 

3) dochody otrzymywane z innych źródeł tj. z funduszy celowych, fundacji itp. 

 Na dochody majątkowe składają się głównie: 

1) dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne, 

2) dochody ze sprzedaży mienia i składników majątkowych będących własnością gminy, 

3) dotacje celowe z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego, 

4) wpłaty mieszkańców w ramach realizacji niektórych zadań inwestycyjnych (wykonanie 

przyłączy w ramach budowy sieci wodociągowych). 

Podobnie jak dochody również wydatki budżetu dzielą się odpowiednio na bieżące, jak  

i majątkowe. 

Do wydatków bieżących zaliczamy: 

1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników wszystkich jednostek 

organizacyjnych oraz prowizje inkasentów, 

2) wydatki na realizacje zadań statutowych (bieżące koszty funkcjonowania jednostek), 

3) dotacje przekazane na zadania bieżące dla stowarzyszeń i osoby fizycznej na prowadzenie 

szkół oraz dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych gminy, 

4) wydatki na świadczenia dla osób fizycznych (zasiłki stałe, okresowe, celowe, dodatki 

mieszkaniowe, świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego, stypendia socjalne, 

diety radnych i sołtysów, dodatek wiejski dla nauczycieli), 

5) obsługa zadłużenia. 

Wydatki majątkowe budżetu obejmują z kolei: 

1) wydatki inwestycyjne (w tym zakupy inwestycyjne) jednostek, 

2) dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 

inwestycji lub zakupów inwestycyjnych. 
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Tabela 25. Zestawienie dochodów i wydatków budżetowych w latach 2015-2019. 

Rok 

budżetowy 

2015 2016 2017 2018 2019 

Dochody 29.110.225,26 36.370.875,55 39.762.847,08 40.125.199,31 44.807.233,30 

Wydatki 28.211.021,38 35.610.857,63 38.186.936,46 43.542.064,96 43.027.385,10 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Hrubieszów.  

 

Wykres 11.Zestawienie dochodów i wydatków budżetowych w latach 2015-2019. 
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Tabela 26. Dochody budżetowe w latach 2015-2019. 

Rok Dochody bieżące Dochody majątkowe 

własne subwencje i 

dotacje 

inne dotacje wpływy 

 z majątku 

refundacja 

funduszu 

sołeckiego 

2015 29.110.225,26 1.039.258,70 

10.188.225,88 17.808.251,00 74.489,68 928.194,00 111.064,70 --- 

% 34,99 61,16 0,25 89,31 10,69  

2016 36.370.875,55 1.535.693,51 

10.544.936,71 24.232.350,46 57.894,87 1.358.384,18 133.881,00 4.318,40 

% 30,27 69,56 0,17 88,45 11,27 0,28 

2017 38.449.949,58 1.312.897,50 

11.376.543,23 26.966.606,35 106.800,0

0 

819.556,56 483.322,16 10.018,78 

% 29,59 70,13 0,28 62,42 36,81 0,77 

2018 38.676.845,24 1.448.354,07 

10.909.190,17 27.687.162,78 80.492,29 955.153,93 490.036,80 3.163,34 

% 28,22 71,57 0,21 54,75 45,03 0,22 

 

2019 42649478,00   2157755,30   

10990150,74 31505250,35 154076,91 1978352,70 179402,60 0,00 

% 25,77 73,87 0,36 91,69 8,31 0,00 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Hrubieszów.  

 

Wykres 12.  Dochody budżetowe w latach 2015-2019. 
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Wykres 13.  Dochody budżetowe w latach 2015-2019. 

 

 

Tabela 27.  Dochody stanowiące największy udział w dochodach własnych w latach 2015-

2019. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Hrubieszów. 
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Rok Podatek od osób 

prawnych* 

Podatek od osób 

fizycznych* 

Udział w podatku 

dochodowym od osób 

fizycznych 

Inne 

2015 
10.188.225,88 

2.015.828,00 4.176.724,17 2.154.788,00 1.840.915,71 

% dochodu 19,79 41,00 21,14 18,07 

2016 
10.544.936,71 

2.082.993,44 4.242.890,02 2.378.265,00 1.840.788,25 

% dochodu 19,75 40,24 22,55 17,46 

2017 
11.376.543,23 

1.245.012,75 4.241.690,29 2.800.934,00 3.088.906,19 

% dochodu 10,94 37,28 24,62 27,16 

2018 
10.909.190,17 

1.257.893,11   4.321.964,14 2.868.461,00 2.460.871.92 

% dochodu 11,53 38,62 27,96 20,89 

 

2019 

 

10 990 150,74 

1 378 966,70 4 296 958,74 3 265 842,00 2 048 383,30 

% dochodu 12,55 39,10 29,72 18,64 
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Wykres 14.  Dochody stanowiące największy udział w dochodach własnych w latach 2015-

2019. 

 

 

Tabela 28. Dochody stanowiące największy udział w dochodach otrzymanych z budżetu 

państwa w latach 2015-2019. 

Rok subwencja 

ogólna część 

oświatowa 

subwencja ogólna 

część wyrównawcza 

Dotacja celowa na zadania 

zlecone z zakresu pomocy 

społecznej 

Inne 

2015 
17.808.251,00 

6.629.328,00 4.872.273,00 3.300.562,37 3.006.087,73 

% dochodu 37,23 27,36 18,53 16,88 

2016 
24.232.350,46 

6.864.413,00 4.761.906,00 9.521.151,42 3.084.880,04 

% dochodu 28,22 19,65 39,29 12,73 

2017 
26.966.606,35 

6.994.116,00 5.660.883,00 11.256.509,43 3.055.097,92 

% dochodu 25,94 20,99 41,74 11,33 

2018 
27.687.162,78 

7.196.134,00 6.457.296,00  12.060836,23 2.990.776,72 

% dochodu 25,99 23,32 39,88 10,81 

     

 

2019 

 

31 505 250,35 

7 920 560,00 7 912 072,00 13 318 009,70 2 354 608,65 

% dochodu 25,14 25,11 42,27 7,47 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Hrubieszów. 
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Wykres 15. Dochody stanowiące największy udział w dochodach otrzymanych z budżetu 

państwa w latach 2015-2019. 

 

Tabela 29. Wydatki stanowiące największy udział w wydatkach bieżących w latach 2015-

2019. 

Rok oświata i 

wychowanie 

zadania z zakresu 

pomocy społecznej 

administracja publiczna w 

tym środki funduszu 

sołeckiego 

Inne 

2015 
27.100.136,05 

10.949.303,51 5.758.050,35 3.220.067,04 8.143.545.66 

% wydatków 40,04 19,48 11,47 29,01 

2016 
33.474.172,25 

11.018.918,43 12.012.900.36 3.382.080,60 8.818.479,54 

% wydatków 31,96 32,65 9,81 25,58 

2017 
35.666.340.61 

11.979.422,57 13.767.061,82 3.629.174,90 6.290.681,32 

% wydatków 34,24 37,94 10,18 17,64 

2018 
37.648.073,51 

12.744.779,67   13.547.934,03 3.695.298,83 7.903.823,46 

% wydatków 33,91 35,28 9,82 20,99 

 

2019 
43 027 385,10 

13 298 186,73 14 957 643,16 4 793 756,88 9 977 798,33 

% wydatków 30,91 34,76 11,14 23,19 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Hrubieszów. 
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Wykres 16.  Wydatki stanowiące największy udział w wydatkach bieżących w latach 2015-

2019. 

 

Tabela 30. Wydatki budżetowe w latach 2015-2019. 

Rok Wydatki bieżące Wydatki 

majątkowe 

wynagrodzenia i 

pochodne 

pracowników 

wszystkich 

jednostek 

inkaso sołtysów  

realizacja zadań 

statutowych 

dotacje dla 

stowarzyszeń  

i osób 

fizycznych na 

realizację 

zadań 

własnych 

gminy 

świadczenia dla 

osób fizycznych 

obsługa 

długu 

Koszty 

inwestycji i 

zakupów 

inwestycyjnych 

2015 27.100.136,05 1.110.885,33 

10.646.113,73 7.954.886,29 3.312.888,35 5.213.190.55 71.337,23  

% 39,29 29,35 12,23 18,87 0,26  

2016 33.474.172,25 2.136.685,37 

10.853.350,29 8.464.251,75 3.422.847,69 10.987.145,66 62.528,35  

% 32,40 25,29 10,23 31,89 0,19  

2017 35.666.340,61 2.520.595,85 

11.445.141,06 7.646.598,87 3.996.665,49 12.531.501,90 48.433,29  

% 32,09 21,43 11,21 35,13 0,14  

2018 37.648.073,51  

12.257.221,98 8.439.976,89 4.548.472,92 12.248.565,90 51.097,23 5.893.991,45 

% 32,83 22,42 12,08 32,53 0,14  

 

2019 41 105 604,22 1 921 780,88 

13 427 440,88 10 299 605,06 4 894 072,28 12 420 320,47 64 165,53  

% 32,67 25,06 11,91 30,22 0,16  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Hrubieszów.  
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Wykres 17. Wydatki budżetowe w latach 2015-2019. 

 
 

Analiza wykonania budżetów gminy w latach 2015-2019 pozwala zaobserwować 

zarówno wzrost dochodów jak i wydatków gminy Hrubieszów, corocznie w tych samych 

obszarach. Wzrost dochodów związany jest, bowiem ze wzrostem subwencji ogólnej 

wyrównawczej oraz zwiększeniem dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej,  

w znacznej mierze związanych z programem „Rodzina 500 plus” i środków na to skierowanych. 

Tym samym spada udział dochodów własnych w ogólnej kwocie dochodów gminy Hrubieszów 

a wzrasta udział dochodów uzyskiwanych z budżetu państwa. 

Główne dochody własne należące do grupy dochodów bieżących gminy Hrubieszów,  

o czym było już wspominane, stanowią podatki od osób fizycznych i prawnych, na które 

składają się podatki: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od spadków 

i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych. Z tego też względu na potrzeby niniejszego 

„Raportu…” poddano analizie tendencje zachodzące w 2019 roku w tej właśnie grupie 

dochodów.   

W 2019 roku na terenie gminy Hrubieszów opodatkowanych było 7182 osób fizycznych 

i 106 osób prawnych. 

Podatek rolny stanowi największe źródło dochodu własnego gminy. Podstawą do 

ustalenia jego wysokości na dany rok jest średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów 

poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. W przypadku 2019 roku, cena ta 

wynosząca 54,36 zł za 1 dt. ogłoszona została w Komunikacje Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego z dnia 18 października 2018 roku. Rada Gminy Hrubieszów skorzystała  

z prawa jej obniżenia dla ustalenia stawki podatku na rok 2019 do kwoty 52,00 zł za 1 dt., co 

pozwoliło utrzymać stawki podatku rolnego na poziomie poprzedniego roku. Poniżej 

zamieszczono dane dotyczące wymiaru oraz wpływów z podatków lokalnych w 2019 roku. 
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Tabela 31. Wymiar i wpływy z podatków od osób fizycznych i prawnych w 2019 roku. 

Podatek rolny 

Osoby fizyczne Osoby Prawne 

Wymiar  Wpływy Wymiar  Wpływy 

3823539,22 3697221,65 125781,00 124756,00 

Podatek od nieruchomości 
Osoby fizyczne Osoby Prawne 

Wymiar  Wpływy Wymiar  Wpływy 

285.181,72 259.982,48 1.212.244,00 1.152.174,00 

Podatek leśny 
Osoby fizyczne Osoby Prawne 

Wymiar  Wpływy Wymiar  Wpływy 

5.285,20 5.417,40 93.424,00 93.424,00 

Podatek od środków transportowych  
Osoby fizyczne Osoby Prawne 

Wymiar  Wpływy Wymiar  Wpływy 

136.710,41 123.251,41 5.241,00 5.241,00 

Podatek od czynności cywilnoprawnych 
Osoby fizyczne Osoby Prawne 

Wymiar  Wpływy Wymiar  Wpływy 

150.000,00 180.900,43 0,00 250,00 

Podatek od spadków i darowizn 
Osoby fizyczne Osoby Prawne 

Wymiar  Wpływy Wymiar  Wpływy 

15.000,00 22.193,20 Nie dotyczy Nie dotyczy  
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Hrubieszów.  

 

7.2. Zadłużenie Gminy.   

 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. zadłużenie Gminy Hrubieszów wyniosło 2.399.700,00 zł  

( na dzień 31 grudnia 2018 roku było to odpowiednio 4.428.408,13 zł). Spowodowane jest to 

pożyczkami i kredytami zaciągniętymi na działalność inwestycyjną w poprzednich latach.  

Są to przede wszystkim pożyczki i kredyty zaciągnięte w latach 2017 – 2018 z perspektywą na 

rok 2019, na podstawie umów z WFOŚ i GW w Lublinie z przeznaczeniem na sfinansowanie 

części wydatków II etapu budowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach 

Cichobórz i Kosmów oraz innych dotychczas zrealizowanych inwestycji z udziałem środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu państwa.  Prognoza kwoty długu na lata 

2019-2022 założona została w wieloletniej prognozie finansowej przyjętej uchwałą Nr III /15 

/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku. Prognoza finansowa na w/w okres przyjęta została na 

podstawie wyliczenia dochodów według proponowanych stawek podatków i opłat lokalnych 

na lata 2019 – 2022 ·w przypadku dochodów własnych. Natomiast dochody otrzymywane  

z budżetu państwa wyliczone zostały na podstawie decyzji otrzymanych z Ministerstwa 

Finansów i Wojewody Lubelskiego. Dochody majątkowe w zakresie dotacji na podstawie 

zawartych umów z instytucją wdrażającą, którą jest Urząd Marszałkowski w Lublinie. 
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Według przyjętej uchwały Wójt Gminy został upoważniony do zaciągania kredytów  

i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy, 

których maksymalną wysokość ustalono na kwotę 4.000.000,00 zł. Limit zobowiązań z tytułu 

zaciągniętych kredytów i pożyczek, nie może przekroczyć kwoty 7.163.401,00 zł.  

Zaciągnięty dług gminy Hrubieszów według powyższej Uchwały Rady Gminy ma 

zostać spłacony do 31 grudnia 2022 roku, z planowanych w prognozie finansowej nadwyżek 

budżetowych.  

 

7.3. Fundusz sołecki.   

 

Fundusz sołecki stanowią środki wyodrębnione z budżetu gminy dla poszczególnych 

sołectw, przeznaczone na wykonanie przedsięwzięć, służących poprawie warunków życia 

mieszkańców. Podstawę prawną funkcjonowania funduszu sołeckiego stanowi ustawa z dnia 

21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim. Wysokość środków przeznaczonych na funduszu 

sołecki na poszczególne miejscowości uzależniona jest od dochodu gminy i liczby 

mieszkańców. Wójt gminy ma obowiązek w terminie do dnia 31 lipca roku poprzedzającego 

nowy rok budżetowy, przekazać sołtysom informację o wysokości przypadających danemu 

sołectwu środków z funduszu sołeckiego.  

Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu jest złożenie 

przez sołectwo wniosku do wójta. Treść wniosku dane sołectwo uchwala na zebraniu wiejskim 

z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. 

Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze 

sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa wraz z oszacowaniem ich 

kosztów i uzasadnieniem.  

W terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy 

wniosek, sołtys przekazuje wójtowi wniosek celem uwzględnienia go w projekcie budżetu 

gminy. Wójt w terminie 7 dni od dnia otrzymania odrzuca wniosek niespełniający warunków 

określonych w ustawie, informując jednocześnie o tym sołtysa.  

Sołtys może w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, podtrzymać wniosek 

niespełniający warunków określonych w ustawie kierując go do rady gminy za pośrednictwem 

wójta. W przypadku, gdy wniosek został odrzucony przez wójta z powodu niespełnienia 

warunków określonych w ustawie, zebranie wiejskie może ponownie uchwalić wniosek. Sołtys 

w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji przekazuje radzie gminy za pośrednictwem 

wójta nowy wniosek uchwalony przez zebranie wiejskie. W przypadku podtrzymania 

poprzedniego wniosku przez sołtysa, rada gminy ma obowiązek rozpatrzyć ten wniosek  

w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. Rada gminy odrzuca wniosek niespełniający 

warunków określonych w ustawie lub otrzymany po terminie. Uchwalając budżet, rada gminy 

ma prawo odrzucić wniosek sołectwa, w przypadku, gdy zamierzone przedsięwzięcia nie 

spełniają wymogów zawartych w ustawie o funduszu sołeckim. 

Sołectwa mogą realizować wspólne przedsięwzięcia. Każde z sołectw zamierzających 

wspólnie realizować przedsięwzięcie są zobowiązane do uchwalenia odrębnego wniosku.   

W trakcie roku budżetowego, jednakże nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy na dany 

rok i nie później niż do dnia 31 października danego roku budżetowego, sołectwo może złożyć 
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do wójta wniosek o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji  

w ramach funduszu. Wniosek nie może prowadzić do przekroczenia środków przyznanych 

pierwotnie w uchwale budżetowej. 

Poniższe tabele zawierają dane dotyczące wysokości środków przeznaczonych ogółem 

na realizację zadań z funduszu sołeckiego przez Gminę Hrubieszów w latach 2015-2019 oraz 

udziału kosztów związanych z realizacją poszczególnych rodzajów zadań.  

 

Tabela 32. Środki finansowe przeznaczone ogółem na realizację zadań z funduszu 

sołeckiego przez Gminę Hrubieszów w latach 2015-2019 oraz ich wykonanie. 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 

Środki przyznane  504.282,42 493.892,37 490.111,44 610.904,57 676.402,77 

Środki wydane 473.411,41 460.190,42 468.100,49 539.352,77 643.995,34 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędy Gminy Hrubieszów. 

 

Wykres 18. Środki finansowe przeznaczone ogółem na realizację zadań z funduszu 

sołeckiego przez Gminę Hrubieszów w latach 2015-2019 oraz ich wykonanie. 
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Tabela 33. Wykorzystanie środków finansowych z Funduszu Sołeckiego przez Gminę 

Hrubieszów w latach 2015-2019 z wyszczególnianiem rodzaju realizowanych zadań. 

Rodzaj zadania 

 

Rok 

2015 2016 2017 2018 2019 

Transport i łączność 

 

23,74% 17,96% 18,6% 32,49% 38,69% 

Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 

60,00% 62,54% 62,51% 54,02% 42,97% 

Gospodarka komunalna  

i Ochrona Środowiska 

6,29% 12,14% 13,68% 9,44% 12,51% 

Pozostałe 

 

9,98% 7,36% 5,15% 4,05% 5,83% 

 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędy Gminy Hrubieszów. 

 

Wykres 19. Wykorzystanie środków finansowych z funduszu sołeckiego przez Gminę 

Hrubieszów w latach 2015-2019 z wyszczególnianiem rodzaju realizowanych zadań. 

 

 

 

Analiza sposobu wydatkowania przez sołectwa Gminy Hrubieszów pozostających do 

ich dyspozycji, w postaci funduszu sołeckiego środków wskazuje na umacnianie się na 

przestrzeni poszczególnych lat stałych tendencji, co do rodzaju finansowanych zadań. Bardzo 

wyraźny jest, bowiem corocznie występujący wzrost udziału wydatków na realizację zadań 

związanych z transportem i łącznością, na które składają się nakłady na bieżące utrzymanie, 

remonty dróg gminnych i infrastruktury z nią związanej, wykonywanie nakładek, a także zakup 

tłucznia lub innych materiałów przeznaczanych na wykonacie lub uzupełnienie nawierzchni 

dróg.  
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Wprost proporcjonalnie do wzrostu udziału wydatków na drogownictwo spada 

corocznie ich udział w części przeznaczanej na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego. W tej grupie zadań ponoszone wydatki, związane są głownie  

z bieżącym utrzymaniem i remontami świetlic i ich doposażeniem, zakupem opału, organizacją 

spotkań integracyjno-aktywizacyjnych mieszkańców. Spadek udziału wydatków 

przeznaczonych na finansowanie tej grupy zadań, wynika niewątpliwie z osiągnięcia na 

przestrzeni analizowanego okresu odpowiedniego standardu i poziomu doposażenia obiektów, 

pozostających w dyspozycji sołectw. 

Na podobnym poziomie (z wyjątkiem roku 2015 i 2018) pozostaje natomiast  

w analizowanym okresie udział wydatków związanych z gospodarką komunalną i ochroną 

środowiska. W ramach tego zadania środki finansowe wydatkowane są na utrzymanie porządku 

i czystości w sołectwie, zagospodarowanie i wyposażanie przestrzeni publicznej, 

dofinasowanie montażu oświetlenia, utrzymanie sprzętu i narzędzi pozostających na 

wyposażeniu sołectwa. 

W ramach wydatków pozostałych finansowane był najczęściej zadania związane  

z ochroną przeciwpożarową, działalnością sportową, czy też oświatową. Udział tych wydatków 

jednak od 2017 roku nie przekracza 5-6% rocznych kwot funduszu sołeckiego. 

 

7.4. Mienie komunalne. 

 

Według art. 43 ustawy o samorządzie gminnym „Mieniem komunalnym jest własność 

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

gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw”. Zgodnie z przepisami ustawy o finansach 

publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego (w przypadku Gminy – Wójt)  

w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi 

stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, oprócz sprawozdań rocznych z wykonania 

budżetu oraz planu finansowego tej jednostki również informację o stanie mienia. Poniżej 

przedstawiono dane zawarte w wymienionej informacji, dotyczące poszczególnych składników 

mienia komunalnego w Gminie Hrubieszów na dzień 31 grudnia 2019 oraz dochód, jaki został 

osiągnięty z jego użytkowania w 2019 roku. 

Powierzchnia gruntów gminnych stanowiących własność Gminy wynosi 96,3045 ha. 

Powierzchnia dróg gminnych wynosi 381,0406 ha, w tym dróg gminnych publicznych-

154,4395 ha. Na drogi te składają się : 

1) drogi o nawierzchni twardej bitumicznej,  

2) drogi o nawierzchni twardej klinkierowej, 

3) drogi o nawierzchni twardej tłuczniowej z kruszywa, 

4) drogi o nawierzchni twardej ze stabilizacją żużlu emulsją asfaltową, 

5) drogi gruntowe ulepszone ze stabilizacją cementową, 

6) drogi żużlowe, 

7) drogi z piaskowca, 

8) drogi utwardzone innymi materiałami kamiennymi, 

9) drogi gruntowe, 

Gmina Hrubieszów dysponuje prawem użytkowania wieczystego:  
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1) nieruchomości w Hrubieszowie (siedziba Urzędu Gminy) -661 m2 i 1/2 udziału  

w powierzchni 345 m2  ,  

2) nieruchomość w Stefankowicach - 2,1967 ha. 

 

1. Sprzedaż  ogółem – 185 461,50 zł, w tym: 

1) działka rolna w Ubrodowicach nr 599 o pow. 0,96 ha za kwotę 49 490,00 zł, 

2) działka rolna w Dąbrowie nr 63 o pow. 0,40 ha za kwotę 19 800,00 zł, 

3) działka rolna w Dąbrowie nr 3 o pow. 0,32 ha za kwotę 15 860,00 zł, 

4) działka rolna w Dąbrowie nr 131 o pow. 1,37 ha za kwotę 71 010,00 zł, 

5) działka w Dziekanowie nr 273/4 o pow. 0,0464 ha za kwotę 5 740,00 zł, 

6) działka w Stefankowicach nr 118/1 o pow. 0,0019 ha za kwotę 430,00 zł, 

7) działka w Stefankowicach nr 108/5 o pow. 0,014 ha i udział 1/6 z 0,025 ha  

w działce 108/9 za kwotę 911,50 zł, 

8) działka rolna w Czeniczynie nr 520 o pow.0,39 ha za kwotę 22 220,00 zł (akt notarialny 

sporządzono w styczniu 2020 roku). 

2. Użytkowanie wieczyste: pow. ogólna 5,8483 ha, w tym: 

1) Kółka Rolnicze w Brodzicy i  Wolicy- 0,4406 ha,  

2) osoby fizyczne - 5,4077 ha, 

- planowany dochód: 3 216,21 zł, 

- uzyskano wpłaty: 2 010,05 zł. 

 

3. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 

Działka nr 1000 o pow. 0,65 ha w Stefankowicach za kwotę 25 035,00 zł – rozłożone na  

3 raty po 8 345,00 płatne do końca 31 grudnia każdego roku.   

- planowany dochód: 8 345,00 zł 

- uzyskane wpłaty: 8 345,00 zł  

 

4. Przekształcenie z mocy prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 

Nieruchomości gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym, położonej  

w miejscowości Obrowiec, oznaczona w ewidencji gruntów, jako działka nr 148  

o powierzchni 0,08 ha 

- planowany dochód: 792,00 zł   

 

5. Trwały zarząd: ogółem 13,4818 ha, w tym: 

1) tzw. „grunty szkolne”, tj. grunty oddane w trwały zarząd dla szkół podstawowych, 

stanowiące grunty pod budynkami szkolnymi i boiskami, grunty orne użytkowane przez 

nauczycieli itp. – 9,21 ha, 

2) nieruchomości oddane w trwały zarząd dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych  

w Hrubieszowie z/s w Świerszczowie – 3,9318 ha, (siedziba GZUK, działki pod stacjami 

wodociągowymi, oczyszczalniami ścieków itp.), 

3) nieruchomości oddane w trwały zarząd dla Gminnego Ośrodka Kultury  

z/s w Wołajowicach - 0,34 ha. 
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- planowany dochód: 986,94 zł 

- wpłaty: 986,94 zł 

 

6. Dzierżawa: ogółem – 31,87 ha, w tym: 

1) działki rolne i działki budowlane użytkowane rolniczo stanowiące zasób mienia 

komunalnego: 22,43 ha   

2) grunty rolne o nieuregulowanym stanie prawnym, będące w posiadaniu gminy: 9,44 ha             

- planowany dochód: 35 591,10 zł 

- uzyskane wpłaty: 28 872,72 zł 

 

7. Najem lokali użytkowych:  

1) pomieszczenia gdzie zainstalowano centrale telefoniczne- Teptiuków, Moniatycze, 

Dziekanów, Mieniany, Obrowiec,                                 

2) działki wydzierżawione dla TP S.A. pod centrale i maszty antenowe  

w Czerniczynie, Obrowcu i Moniatyczach - 50 m²,          

3) miejsca pod przekaźniki do internetu na dachach budynków komunalnych  

w Wolicy, Kułakowicach Trzecich, Obrowcu, 

4) nieruchomości zabudowane przekazane w dzierżawę „organowi prowadzącemu” punkt 

przedszkolny w Obrowcu,  

5) komórki i garaże w Moroczynie, magazyn w Moniatyczach, 

6) ośrodek zdrowia w Stefankowicach, inne lokale w budynkach.    

- planowany dochód: 30 170,61 zł  

- uzyskane wpływy: 30 023,26 zł 

 

8. Opłata za ustanowienie służebności przesyłu - uzyskano dochody: 576,00 zł netto 

 

9. Najem lokali mieszkaniowych - mieszkania komunalne i socjalne w miejscowościach 

Dziekanów, Kobło, Kułakowice Trzecie, Metelin, Mieniany, Moniatycze, Moroczyn, 

Świerszczów, Szpikołosy 

- planowany dochód: 46 375,40 zł 

- uzyskane wpływy: 48 868,50 zł 

 

10. Najem lokali mieszkaniowych w budynkach oddanych w trwały zarząd dla 

dyrektorów szkół - mieszkania znajdujące się w szkołach w: Kozodawach i Mienianach  

- planowany dochód: 11 073,34 zł 

- uzyskane wpływy: 11 622,12 zł 

 

11. Nieruchomości w bezpośrednim zarządzie Gminy: boiska, skwery, place, działki 

przeznaczone do sprzedaży, nieużytki itp. 

 

12. Inne formy zagospodarowania: 

1) użyczenie świetlic: dla GOK Wołajowice, Sołectw, OSP, KGW, Stowarzyszeń, 

2) użyczenie (dla Parafii Kryłów) nieruchomości w Kosmowie z przeznaczeniem na kaplicę,  
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3) użyczenie nieruchomości (na czas prowadzenia szkół podstawowych) dla organów 

prowadzących szkoły w Dąbrowie, Dziekanowie, Koble, Kosmowie, Kułakowicach 

Trzecich, Szpikołosach. 

 

Zwiększenie zasobu mienia komunalnego w 2019 roku 

1) nieodpłatne nabycie: działka – droga nr 180/2 o pow. 0,04 ha w miejscowości Obrowiec za 

szacunkową wartość 1 600,00 zł, 

2) zrzeczenie się prawa użytkowania wieczystego przez użytkownika wieczystego: działka  

nr 273/5 o pow. 0,0023 ha w miejscowości Dziekanów za szacunkową kwotę 349,66 zł, 

3) zakup przez Gminę działki niezabudowanej nr 121/2 o pow. 0,0292 ha w miejscowości 

Stefankowice za kwotę 3 000,00 zł. 

 

7.5. Tereny inwestycyjne.   

 

W 2019 roku nie zmieniła się sytuacja Gminy Hrubieszów w przypadku posiadanych 

terenów, jakie mogłyby zostać wykorzystane na cele inwestycyjne. Zasób ten stanowią:  

1) działka w miejscowości Kozodawy o numerze 240/1, zajmująca powierzchnię 1,45 ha 

(14500 m2), przeznaczona do 3 – letniego bądź dłuższego wydzierżawienia na działalność 

usługową o charakterze rolniczym bądź wielofunkcyjnym. Na działce znajdują się stare garaże 

byłego SKR. Działka uzbrojona jest w: sieć elektryczną oraz sieć wodociągową, która 

przebiega po drugiej stronie drogi gminnej.  

2) dwie działki o numerach 325/2 i 325/3 w Moniatyczach zajmujące odpowiednio 

powierzchnię 0,30 ha (3000 m2) i 0,36 ha (3600 m2) przeznaczone do wydzierżawienia na 

usługi komercyjne. Na działkach tych przylegających do siebie znajdują się dwa budynki. 

Pierwszy z nich o powierzchni 2150 m2 obecnie zagospodarowany na działalność magazynową, 

drugi o powierzchni 650 m2 na skup żywca. Działki posiadają dostęp do sieci 

telekomunikacyjnej, przebiega przez nie sieć energetyczna i wodociągowa. Dojazd do działek 

prowadzi z drogi powiatowej.  

3) niezabudowana działka w Stefankowicach o numerze 999/2 zajmująca powierzchnię 2,1967 

ha (21967 m2), która przeznaczona pozostaje do dzierżawy na cele usług komercyjnych  

w zabudowy pod bazy, składy i magazyny. Działka jest częściowo utwardzona, przebiega przez 

nią sieci elektryczna i wodociągowa. Działka ta położona jest przy drodze powiatowej. 
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8. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, SPORT, TURYSTYKA  

I AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA MIESZKAŃCÓW GMINY  
 

8.1. Infrastruktura społeczna. Działalność świetlic. 

 

Na terenie gminy Hrubieszów funkcjonuje dobrze zorganizowana sieć obiektów  

i miejsc pozwalających na zaspokajanie przez mieszkańców szeroko rozumianych potrzeb 

kulturalnych, rozrywkowych, rekreacyjnych, jak również odnoszących się do sfery aktywności 

fizycznej.  Na infrastrukturę temu służącą składają się świetlice wiejskie, place zabaw, place-

fitness, boiska sportowe. 

W 2019 roku nie zmieniła się w stosunku do roku poprzedniego liczba funkcjonujących 

na terenie gminy Hrubieszów świetlic. Na dzień 31 grudnia 2019 roku było ich 32 z siedzibami 

w miejscowościach: Brodzica, Cichobórz, Czumów, Czerniczyn, Dziekanów, Dąbrowa, 

Gródek, Husynne, Janki, Kobło, Kosmów, Kozodawy, Kułakowice Pierwsze, Kułakowice 

Drugie, Kułakowice Trzecie, Łotoszyny, Masłomęcz, Metelin, Moniatycze, Moroczyn, 

Mieniany, Nowosiółki, Obrowiec, Stefankowice, Stefankowice - Kolonia, Szpikołosy, Ślipcze, 

Świerszczów, Teptiuków, Ubrodowice, Wolica i Wołajowice. W znacznej części są to obiekty 

w dobrym lub bardzo dobrym stanie technicznym, wyposażone w sprzęt, urządzenia i mienie 

w znacznym stopniu zaspokające różne potrzeby mieszkańców. W przypadku obiektów 

wymagających remontów lub modernizacji dokonywane są one systematycznie. W 2019 roku 

przeprowadzone zostały następujące działania zmierzające bezpośrednio do poprawy stanu 

technicznego lub umożliwiające podjęcie prac remontowo – modernizacyjnych w przyszłości:  

1) Brodzica - remont (konserwację) pokrycia dachu,  

2) Łotoszyny - kontynuacja budowy budynku gospodarczego (garażu), w ramach, której 

wykonano tynki wewnętrzne i podłoże betonowe posadzki oraz wstawiono stolarkę okienną  

i drzwiową, 

3) Masłomęcz - wymiana podłogi na podłogę z płytek grysowych, 

4) Nowosiółki - opracowanie projektu wykonania kotłowni wewnątrz budynku 

świetlicy oraz uzyskano niezbędne pozwolenia budowlane. 

Największą inwestycją w zakresie infrastruktury świetlicowej w okresie objętym 

„Raportem…” była kontynuacja rozbudowy świetlicy wiejskiej w Husynnem w ramach 

realizacji operacji pn. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Husynne”, typ 

„Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi  

i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020. W maju 2019 roku zawarto umowę z Samorządem Województwa Lubelskiego 

o przyznaniu pomocy w wysokości 306.359,00 zł. W wyniku przeprowadzonego przetargu 

całkowita wartość inwestycji wynosi 644.034,83 zł. Termin na wykonanie inwestycji 

wyznaczono na koniec marca 2020 roku 

W 2019 roku podobnie jak w 2018 roku działalności świetlic wiejskich na terenie gminy 

Hrubieszów nadzorowana była przez pracownika urzędu i odbywa się w oparciu  

o wprowadzony przez Wójta Gminy regulamin określający zasady ich funkcjonowania.  Do 

głównych zadań świetlic należy w szczególności rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań  
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i potrzeb kulturalnych lokalnej społeczności, pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców, 

organizowanie różnych form zespołowego i indywidualnego uczestnictwa  

w kulturze, organizowanie różnych form edukacji kulturalnej, kształtowanie wzorców 

aktywnego spędzania wolnego czasu, organizacja imprez kulturalnych, konkursów, turniejów, 

przeglądów, spotkań okolicznościowych oraz inspirowanie nowych form działalności 

kulturalnej. Ponadto świetlice mogą realizować inne zadania nieprzewidziane regulaminem,  

a które są zgodne obowiązującymi przepisami prawa.  

Świetlice realizując swoje zadania współpracują z: sołtysami, radami sołeckimi, 

radnymi, Gminnym Ośrodkiem Kultury i bibliotekami, szkołami, instytucjami, organizacjami 

pozarządowymi, firmami, środowiskiem lokalnym, korzystając z ich wiedzy i doświadczenia. 

Dodatkowo działalność świetlic może być uzupełniona pomocą wolontariuszy. 

Świetlice są ogólnodostępne dla mieszkańców w formie oferty zajęć organizowanych 

przez opiekunów świetlic, bądź osób innych bez udziału opiekuna świetlicy.   Korzystanie ze 

świetlic odbywa się pod nadzorem opiekunów świetlic, a w przypadku ich braku innych 

pełnoletnich mieszkańców sołectw, upoważnionych przez sołtysa na podstawie podpisanego 

przez nie oświadczenia o opiece nad obiektem w czasie korzystania i odpowiedzialności za jego 

mienie. Mieszkańcy mogą korzystać ze sprzętu i wyposażenia znajdującego się  

w świetlicy, w tym komputerowego, jeżeli taki wchodzi w skład jej wyposażenia, na zasadach 

określonych wymienionym wyżej regulaminem.  

Na terenie świetlic należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej, porządku 

publicznego oraz dbać o znajdujące się tam mienie. Obowiązuje również bezwzględny zakaz: 

wnoszenia szkodliwych substancji chemicznych oraz materiałów, broni i innych przedmiotów 

niebezpiecznych dla zdrowia i życia korzystających ze świetlicy i terenu przyległego, 

zakłócania porządku pracy, niszczenia budynku świetlicy oraz jej wyposażenia, spożywania 

napojów alkoholowych, palenia papierosów i innych artykułów tytoniowych oraz używania 

środków odurzających, korzystania ze świetlicy wiejskiej od godz. 2200 do godz. 600 w sposób 

zakłócający ciszę nocną, nieobyczajnego zachowania i używania wulgarnego słownictwa, 

wstępu osób będących w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających. 

Osoby przebywające w świetlicach mają obowiązek dbania o zdrowie  

i bezpieczeństwo własne i innych korzystających, powinny z szacunkiem odnosić się do 

opiekunów świetlic oraz innych osób z nich korzystających, dbać o dobro, ład, czystość  

i porządek. Osoby łamiące obowiązujące zasady są zobowiązywane przez opiekunów do 

opuszczania budynków świetlic. 

Poza opisanymi wyżej świetlicami na koniec 2019 roku na terenie gminy 

funkcjonowało: 

1) 24 place zabaw: Brodzica, Cichobórz, Czumów, Czerniczyn, Dąbrowa, Gródek, 

Husynne, Janki, Kobło, Kosmów, Kozodawy, Kułakowice Drugie, Masłomęcz, 

Mieniany, Moroczyn, Nowosiółki, Obrowiec, Stefankowice, Szpikołosy, Ślipcze, 

Świerszczów, Ubrodowice, Wolica i Wołajowice, 

2) 8 fitness placów: Dziekanów, Moniatycze, Mieniany, Moroczyn, Obrowiec, 

Stefankowice-Kolonia, Ślipcze, Teptiuków, 

3) wiele innych miejsc stanowiących elementy infrastruktury służącej zagospodarowaniu 

przestrzeni publicznej, wykorzystywanych przez mieszkańców, jako miejsca 

wypoczynku i rekreacji. 
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W grupie obiektów małej infrastruktury odnotować należy wzrost ich liczby, jaki miał 

miejsce w 2019 roku w stosunku do 2018 roku. W roku objętym niniejszym „Raportem…”, 

bowiem wykonano kolejną Otwartą Strefę Aktywności w miejscowości Janki, która jest drugim 

tego typu obiektem funkcjonującym na terenie gminy Hrubieszów obok strefy zlokalizowanej 

w Husynnem. W miejscowości Kosmów natomiast wykonano plac zabaw.    

Ponadto w 2019 roku utworzono 4 place łączące ze sobą cechy rekreacyjno – sportowo 

- wypoczynkowe oraz doposażono kompleks „Wioski Strachów” w Moroczynie. Środki na 

wymienione operacje pozyskane zostały przez organizacje pozarządowe z terenu gminy 

Hrubieszów w drodze konkursu grantowego, realizowanego w ramach wdrażania Lokalnej 

Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania. 

Były to następujące obiekty: 

1) plac rekreacyjno-sportowy w Dąbrowie (boisko sportowe z elementami fitness) -

wnioskodawca OSP Dąbrowa, 

2) plac rekreacyjno-sportowy w Gródku (siłownia zewnętrzna z elementami placu zabaw) 

– wnioskodawca Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Hrubieszów, 

3) plac rekreacyjno-wypoczynkowy w Stefankowicach (zagospodarowanie otoczenia 

stawu i doposażenie w infrastrukturę rekreacyjną) – wnioskodawca OSP Stefankowice, 

4) plac rekreacyjno-sportowy (siłownia plenerowa z elementami placu zabaw) – 

wnioskodawca Stowarzyszenie „Przystań” Mieniany, 

Łączna wartość zrealizowanych inwestycji wraz z doposażeniem „Wioski Strachów”  

w Moroczynie wyniosła 129.762,54 zł i w całości została sfinansowana ze środków „Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. 

 

 

Mieszkańcy, jak też osoby odwiedzające Gminę Hrubieszów, chcące pielęgnować swoją 

aktywność fizyczną i zamiłowanie do sportu, mogą korzystać z oferty, w tym zakresie, na którą 

składa się zarówno sieć bogatej infrastruktury, jak też liczne inicjatywy podejmowane przez 

gminę i jej jednostki organizacyjne.  

W 2019 roku nie zmieniła się w stosunku do 2018 roku liczba funkcjonujących na terenie 

gminy Hrubieszów obiektów sportowych. Na dzień 31 grudnia 2019 roku bazę sportową 

tworzyło: 

1) 27 boisk sportowych w miejscowościach: Brodzica, Cichobórz, Czumów, Czerniczyn, 

Dziekanów, Dąbrowa, Gródek, Husynne (x2), Janki, Kobło, Kosmów, Kozodawy, 

Kułakowice Pierwsze, Kułakowice Trzecie, Moniatycze, Moroczyn, Mieniany (x 2), 

Nowosiółki, Obrowiec, Stefankowice, Szpikołosy, Ślipcze, Teptiuków, Ubrodowice  

i Wolica. 

2) 1 kompleks sportowy w miejscowości Teptiuków w skład kompleksu wchodzi:  

1) boisko piłkarskie o wymiarach 102 m x 64 m, 

2) boisko treningowe, 

3) trzytorowa bieżnia lekkoatletyczna (3 m x 357,8 m), 

8.2. Sport.  
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4) trybuny na 210 kibiców, 

5) utwardzone miejsce na parking, 

6) elementy oświetlenia boiska. 

Na terenie Gminy Hrubieszów podobnie jak w latach poprzednich działa jeden Klub 

Sportowy „HURAGAN” Hrubieszów, który realizuje zadania w zakresie rozwoju i promocji 

sportu na terenie gminy, przede wszystkim piłki nożnej. Drużyna „HURAGANU” Hrubieszów 

uczestniczy w rozgrywkach klasy B drugiej grupy okręgu Zamość i rozgrywa swoje mecze 

domowe na stadionie w Teptiukowie, gdzie znajduje się też jego siedziba.  

W 2019 roku oprócz działających wcześniej sekcji seniorów i juniorów liczących odpowiednio 

26-ciu i 25-ciu zawodników powołana została również grupa „Młodzik Młodszy” licząca 20 

uczestników, których dowóz na treningi, odbywające się 2 - krotnie w tygodniu zapewniała 

Gmina Hrubieszów. Ponadto przy Szkole Podstawowej w Moniatyczach prężnie działa 

Uczniowski Klub Sportowy.  

Wśród zorganizowanych dla mieszkańców gminy w 2019 roku wydarzeń sportowych 

znalazły się:  

1) Amatorska Liga Piłki Siatkowej Drużyn Sołeckich o Puchar Wójta Gminy Hrubieszów, 

w której uczestniczyło 7 drużyn, 

2) Turniej Tenisa Stołowego w Kosmowie,  

3) Międzygminny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Hrubieszów, 

4) Turniej Szachowy Grand Prix o Puchar Wójta Gminy Hrubieszów,  

5) Turniej Podnoszenia Ciężarów o Puchar Wójta Gminy Hrubieszów,  

6) Turniej Charytatywny Piłki Siatkowej, 

7) Rajd Rowerowy Gminy Hrubieszów dla Dzieci i Młodzieży do lat 16.  

Pracownicy Urzędu Gminy wspierają środowiska sportowe działające na terenie gminy 

w organizacji inicjowanych przez nie przedsięwzięciach. Wsparcie to przybiera różne formy, 

począwszy do przygotowania niezbędnej dokumentacji, wniosków o uzyskanie wymaganych 

zgód i pozwoleń, poprzez uczestnictwo i wsparcie merytoryczne, jak też logistyczne w czasie 

przebiegu imprez sportowych.  

Mieszkańcy gminy należą także do wielu różnych sekcji sportowych, prowadzonych 

przez Miejski Klub Sportowy „Unia Hrubieszów” oraz uczestniczą w turniejach i imprezach 

sportowych organizowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego różnych szczebli. 

Krzewieniem kultury sportowej zajmują się również organizacje pozarządowe z terenu gminy.  

 

8.3. Turystyka.   

 

Teren gminy posiada stosunkowo duży potencjał do rozwoju turystyki. Władze gminy 

podejmują działania zmierzające do wykorzystania tych walorów i pobudzenia społeczności 

lokalnej do działań związanych z jej rozwojem. Koordynacja działań w tym zakresie 

prowadzona była w 2019 roku na stanowisku pracy do spraw inicjatyw społecznych, 

wspomaganym przez Gminne Centrum Informacji Turystycznej oraz Gminny Ośrodek Kultury 

w Hrubieszowie z/s w Wołajowicach.  

Na infrastrukturę turystyczną składają się przede wszystkim szlaki oraz ścieżki piesze  

i rowerowe. Łączna długość oznakowanych pieszych szlaków turystycznych na terenie gminy 
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wynosi ok. 110 km i są to szlaki o lokalnym charakterze. Największym spośród nich jest, 

przebiegająca w całości przez teren gminy Transgraniczna Trasa Turystyczna, utworzona  

w 2006 roku przy współfinansowaniu ze środków pomocowych Unii Europejskiej,  

o łącznej długości ponad 80 km. 

Do najchętniej odwiedzanych przez turystów miejsc należy niezmiennie wybudowany 

w ostatnich latach przez Gminę Hrubieszów, przy udziale środków finansowych Unii 

Europejskiej - Skansen „Wioska Gotów” w Masłomęczu. W jego skład wchodzą m.in. wielki 

dom, zagroda garncarza, półziemianka tkaczki oraz chata wojownika – kupca, a także 

wybudowana w 2018 roku chata strażnika. Całość ogrodzona jest płotem wiklinowym  

z dwiema bramami, co robi nie małe wrażenie na turystach. Obiekt ten, po którym oprowadzają 

wycieczkowiczów przeszkoleni przewodnicy zwiedzać można w okresie od maja do 

października. Dla bardziej aktywnych i wymagających grup, po uprzednim uzgodnieniu 

organizowane są 2-3 godzinne żywe lekcje historii. W ich trakcie prowadzone są pokazy  

i warsztaty dawnych rzemiosł, pokazy walk, prezentacja dawnej kuchni. Na terenie skansenu 

udostępniane jest również miejsce ogniskowe. Skansenem oprócz Gminy Hrubieszów opiekuje 

się „Masłomęckie Stowarzyszenie - Wioska Gotów”. Budowa skansenu była następstwem 

wieloletnich wykopalisk prowadzonych przez Zakład Archeologii Uniwersytetu Marii Curie 

Skłodowskiej pod kierownictwem profesora Andrzeja Kokowskiego. 

 

 
      Skansen „Wioska Gotów” w Masłomęczu. Foto: J. Fuchs 

 

Ponadto w 2006 roku uruchomiono Szlak Gocki łączący Masłomęcz z Kryłowem  

w Gminie Mircze. 

Kolejnym często odwiedzanym od lat przez turystów miejscem jest Gródek, gdzie 

krzyżuje się wiele szlaków turystycznych. Tutaj zbudowana została przez Gminę Hrubieszów 

wieża widokowa. Stanęła ona na skarpie Królewskiego Kąta, co pozwala na dokładniejsze 
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podziwianie m.in. panoramy użytku ekologicznego "Błonia Nadbużańskie", stanowiącego 

idealne miejsce na odpoczynek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wieża widokowa w Gródku. Foto: J. Fuchs. 

 

W Gródku dokonano także zagospodarowania terenu wczesnośredniowiecznego 

grodziska, na którym umiejscowiono niewielką platformę widokową, z której można 

obserwować dolinę Huczwy i Bugu oraz okoliczne łąki i las. Gródek to miejsce gdzie znajduje 

się najgłębszy wąwóz lessowy w powiecie hrubieszowskim. Dodatkowo dla zwiększenie 

potencjału turystycznego gminy w Lasku Czumowskim, znanym za sprawą organizowanego 

tam corocznie „Dnia Samorządu Terytorialnego”, wybudowano pawilony wystawiennicze.  

Innym z podejmowanych przez Gminę Hrubieszów działań zwiększających potencjał 

turystyczny okolicy jest wspieranie w poszczególnych sołectwach funkcjonujących wiosek 

tematycznych. Wśród najciekawszych, których popularność stale wzrasta, co miało miejsce 

również w 2019 roku jest Wioskę Strachów – „Bajkowa Kraina Gotanii” w Moroczynie, 

zlokalizowana przy świetlicy wiejskiej, w sąsiedztwie zabytkowego parku i ruin dworu 

Chrzanowskich, „Bajkowa Kraina Gotanii” gwarantuje zabawy na placu, gdzie ustawione 

zostały bajkowe domki, wyrosły ziemne potwory oraz „przyjazny krecik”- pamiątka z lat 

dzieciństwa wielu rodziców odwiedzających to miejsce ze swoimi dziećmi. W 2019 roku 

kompleks doposażony został o dodatkowe elementy placu zabaw o wartości 27.429 zł, ze 

środków, pozyskanych przez Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa 

Działania, przeznaczonych do ich rozdysponowania w drodze konkursu grantowego  

w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Wnioskodawcą i realizatorem grantu było 

Kółko Rolnicze w Moroczynie. Atrakcyjne spędzenie czasu zapewnia przeszkolony personel, 

występujący w specjalnie przygotowanych bajkowych strojach. Wioskę wzbogacają fitness 

park i dwa zjazdy linowe. 
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Wioskę Strachów – „Bajkowa Kraina Gotanii” w Moroczynie. Foto: J. Fuchs. 

 

Oprócz wioski tematycznej w Moroczynie, na uwagę zasługuje również działalność 

prowadzona przez wioskę tematyczną „Einstein na Łące” w Stefankowicach – Kolonii. Obsługa 

wioski prezentuje niecodzienne zjawiska fizyczne i chemiczne. Całość uzupełnia 

ogólnodostępny fitness park. Część atrakcji wioski stanowi również makieta dawnej wsi 

zbudowana na wolnym powietrzu, która zlokalizowana została w miejscowości Stefankowie. 

Organizatorzy oferują także zwiedzanie tutejszego parku podworskiego ze stanowiskiem sosny 

czarnej, buka purpurowego i magnolii japońskiej. 

 

 
Makieta wsi w Stefankowicach. Foto: J. Fuchs. 
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Należy zaznaczyć, że opisane wyżej obiekty nie wyczerpują katalogu atrakcji,  

gdyż w wielu jeszcze miejscowościach gminy istnieją miejsca również warte odwiedzenia, 

zarówno przez samych mieszkańców gminy, jaki i turystów spoza regionu. Bazę noclegową 

stanowi 11 gospodarstw agroturystycznych, w tym 6 umiejscowionych w pobliżu rzeki Bug, 

oraz Turystyczna Baza Noclegowa przy Szkole Podstawowej w Husynnem, która podczas 

weekendu może zapewnić 20 miejsc noclegowych oraz 50 miejsc w trakcie wakacji.  

Na terenie gminy znajduje się 7,2 km ścieżek rowerowych, które położone są przy 

drodze powiatowej numer 3432 L w miejscowościach Czumów, Ślipcze i Kosmów. Ponadto 

przez gminę wzdłuż trasy Janów Podlaski – Hrubieszów przechodzi odcinek Rowerowego 

Szlaku Nadbużańskiego. Przebiega on przez: Stefankowice (park podworski z XIX-wieczną 

kuźnią, stanowisko sosny czarnej, bezimienne mogiły żołnierskie) - Ubrodowice (kopiec-

mogiła z okresu I wojny światowej) - Białoskóry (Strzelecki Park Krajobrazowy, bezimienne 

mogiły żołnierskie z okresu II wojny światowej) - Szpikołosy (drewniany kościółek, dawna 

cerkiew greckokatolicka z 1801 r., kapliczka z 1906 r.) - Dziekanów (pomnik Stanisława 

Staszica, zarządcówka Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego, kuźnia TRH, grobowiec 

pierwszego prezesa TRH - Józefa Grotthusa - i jego żony Tekli, kaplica grobowa rodziny 

Grotthusów) - Moroczyn (ruiny zespołu dworskiego z XIX w., park podworski ze stawem, stary 

cmentarz prawosławny i mogiłą podchorążego Stanisława Bąka z 1939 r.) - Teptiuków 

(nadbużańskie oczka wodne) - Gródek (wczesnośredniowieczne grodzisko, stanowisko susła 

perełkowanego, wąwóz lessowy, stanowisko żołny, płaty roślinności stepowej, miejsce 

częstych prac wykopaliskowych). 

W celu promocji atrakcyjnych pod względem turystycznym miejsc, przygotowana 

została mapa Gminy Hrubieszów, odzwierciedlająca lokalizację wszystkich najważniejszych 

zabytków, szlaków turystycznych, gospodarstw agroturystycznych, miejsc pamięci, obszarów 

chronionych oraz innych wartych odwiedzenia miejsc na jej terenie. 
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Rysunek 3. Mapa Turystyczna Gminy Hrubieszów. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Hrubieszów. 
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8.4. Działalność organizacji pozarządowych.   

 

W polskim prawie definicję ustawową organizacji pozarządowej zawiera art. 3 ust. 2 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie zgodnie, z którym organizacjami pozarządowymi są, nie będące jednostkami 

sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych,  

i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające 

osobowości prawnej, utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje  

i stowarzyszenia, przy czym niektórych przepisów ustawy nie stosuje się do fundacji 

publicznych i fundacji partii politycznych.  

Na terenie Gminy Hrubieszów na dzień 31 grudnia 2019 roku funkcjonowało  

89 organizacji pozarządowych, czyli o jedna mniej niż według stanu na 31 grudnia 2018 roku, 

co wynikało z faktu rozwiązania Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Kozodawy „Ziarno”. Na dzień 

31 grudnia 2019 roku funkcjonowało: 23 stowarzyszeń: Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju 

i Promocji Wsi Cichobórz, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Obrowiec, Stowarzyszenie Rozwoju 

i Promocji Wsi Kosmów, Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Dąbrowa C.L., 

Stowarzyszenie „Nieobojętni”, Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Kobło, 

Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania, Stowarzyszenie 

Rozwoju i Wspierania Promocji Wsi Kułakowice Trzecie, Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji 

Wsi Dziekanów, Stowarzyszenie „Zbudujmy Nową Przyszłość” w Jankach, Stowarzyszenie 

Kobiet Gminy Hrubieszów-Polskie Kwiaty, Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Nasz Dom” 

w Moniatyczach, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Hrubieszowskiej z/s  

w Wołajowicach, Stowarzyszenie „Sosenka” w Stefankowicach, Masłomęckie Stowarzyszenie 

„Wioska Gotów”, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Czumów „KRESY”, Stowarzyszenie na Rzecz 

Rozwoju Lokalnego Wsi Kułakowice Pierwsze, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Teptiuków, 

Stowarzyszenie na rzecz Wspierania i Rozwoju „Herkules”, Stowarzyszenie Sołtysów Gminy 

Hrubieszów, Stowarzyszenie „Dolina Bugu” w Ślipczu, Stowarzyszenie „Przystań” Mieniany 

oraz Stowarzyszenie Twórców Sztuki i Rękodzieła Artystycznego Gminy Hrubieszów  

z siedzibą w Kozodawach; jeden Klub Sportowy „HURAGAN” Hrubieszów; 17 Ochotniczych 

Straży Pożarnych w miejscowościach: Brodzica, Czerniczyn, Dąbrowa, Dziekanów, Kobło, 

Kozodawy, Kułakowice Trzecie, Masłomęcz, Mieniany, Moniatycze, Nowosiółki, Obrowiec, 

Stefankowice, Ślipcze, Teptiuków, Ubrodowice, Wołajowice; 13 Kółek Rolniczych  

w miejscowościach: Brodzica, Czerniczyn, Dziekanów, Husynne, Kobło, Moniatycze, 

Moroczyn, Nowosiółki, Obrowiec, Stefankowice, Szpikołosy, Teptiuków, Wolica; 28 Kół 

Gospodyń Wiejskich w miejscowościach: Brodzica, Czerniczyn, Dziekanów, Husynne, Kobło, 

Moniatycze, Moroczyn, Nowosiółki, Obrowiec, Stefankowice, Szpikołosy, Teptiuków, 

Wolica, Cichobórz, Czumów, Dąbrowa, Gródek, Janki, Kozodawy, Kosmów, Kułakowice 

Pierwsze, Kułakowice Trzecie, Masłomęcz, Metelin, Mieniany, Świerszczów, Ślipcze, 

Ubrodowice; 1 Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej  

w Moniatyczach; 2 Kluby Seniora: „Srebrne Świerki” w Kułakowicach Trzecich oraz 

„Biedronki” w Ślipczu. 
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Ponadto na terenie gminy działają Rada Gminna Kół Gospodyń Wiejskich, która 

zrzesza koła i je wspiera, Centrum Integracji Społecznej w Mienianach oraz Fundacja 

„Czasoprzestrzeń” w Koble.   

Znaczącym wydarzeniem mającym miejsce w 2019 roku, a przyczyniającym się do 

wzrostu aktywności mieszkańców, głównie w wieku poprodukcyjnym było powołanie do życia 

przez Radę Gminy Hrubieszów na podstawie uchwały Nr V/40/2019 z dnia 27 marca 2019 roku 

Gminnej Rady Seniorów i nadania jej statutu. Skład Rady wyłoniony został  

6 października 2019 roku, natomiast inauguracyjne posiedzenie służące min. wyborowi jej 

prezydium odbyło się 18 października. Powołanie Gminnej Rady Seniorów było odpowiedzią 

na zapotrzebowanie kierowane ze środowisk osób starszych, chcących aktywnie angażować się 

w życie społeczne Gminy Hrubieszów.  Rada działa, jako organ o charakterze konsultacyjnym, 

doradczym i inicjatywnym wobec władz gminy w sprawach dotyczących osób starszych. 

Gmina Hrubieszów współpracuje z organizacjami pozarządowymi zarówno w formie 

finansowej jak i pozafinansowej. 

Współpraca finansowa z organizacjami pozarządowymi opiera się na powierzeniu  

i wspieraniu zadań publicznych, określanych każdego roku w Programie Współpracy Gminy 

Hrubieszów z Organizacjami Pozarządowymi. Gmina Hrubieszów udziela im również pomocy 

finansowej na realizację zadań statutowych. Współpraca finansowa odbywa się na zasadach  

i w trybie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także 

w odpowiednich przepisach organów gminy.  

Poniżej wskazano zadania realizowane przez organizacji pozarządowych, na które  

w 2019 roku Gmina Hrubieszów udzieliła dofinansowania. 
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Tabela 34. Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe, którym udzielono 

dofinansowania w 2019 roku 

Realizator zadania Nazwa ogłoszonego konkursu Kwota  

w zł 

Stowarzyszenie  

„Przystań” Mieniany 

„Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy 

Hrubieszów na rok 2019” I półrocze 

107.352,00 

Stowarzyszenie  

„Przystań” Mieniany 

„Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy 

Hrubieszów na rok 2019” II półrocze 

125.719,98 

Stowarzyszenie  

„Przystań” Mieniany 

„Usługi opiekuńcze na rok 2019” 103.120,00 

Stowarzyszenie  

Pomocy Dzieciom 

Niepełnosprawnym 

„Krok za krokiem”  

w Zamościu 

„Przewóz i zapewnianie opieki w czasie przewozu 

uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy 

Hrubieszów do Zespołu Szkół w Zamościu” 

83.136,90 

Klub Sportowy 

HURAGAN 

Hrubieszów 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej  

w zakresie piłki nożnej oraz organizację i udział  

w rozgrywkach sportowych” 

34.000,00  

Stowarzyszenie OSP  

Brodzica 

Przygotowanie jednostek ochotniczych straży 

pożarnych do działań ratowniczo  

– gaśniczych 

35.000,00  

 

Jednostki OSP Dofinansowanie udziału własnego w realizacji 

projektów związanych z doposażeniem i poprawą 

bazy lokalowej  

25.502,00 

 

Razem 513.830,88  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Hrubieszów.  

 

Ponadto w 2019 roku Koło Gospodyń Wiejskich w Kosmowie w trybie art. 19a ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyło ofertę 

na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym 

wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. 

„Utworzenie placu rekreacyjno – wypoczynkowego w miejscowości Kosmów”. Całkowita 

kwota realizacji zadania wyniosła 11.906,40 zł. Z czego wysokość udzielonej dotacji  

3.062,70 zł. 

Zwrócić również należy uwagę na aktywności organizacji pozarządowych  

w pozyskiwaniu środków pochodzących spoza budżetu gminy Hrubieszów,  

a przyczyniających się do poprawy jakości życia mieszkańców w różnych obszarach. Wskazać 

tu, bowiem należy utworzenie 4 placów rekreacyjno – sportowo - wypoczynkowych  
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i doposażenie już istniejącego, dzięki środkom pozyskanym przez organizacje pozarządowe  

w drodze konkursu grantowego ogłoszonego w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju 

Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania. Szczegóły tych 

inwestycji opisane zostały we wcześniejszej części niniejszego rozdziału.  Łączna wartość 

zrealizowanych inwestycji wyniosła 129.762,54 zł .  

Znaczną aktywność w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych wykazały  

w 2019 roku również Koła Gospodyń Wiejskich, które dzięki rejestracji na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o kołach gospodyń wiejskich, uzyskiwały 

możliwość pozyskania dotacji na działalność statutową. Dotację taką w wysokości po 3.000 zł 

pozyskało 13 Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Hrubieszów, które pozytywnie przeszły 

proces rejestracji. Były to KGW Cichobórz, Dąbrowa, Dziekanów, Husynne, Kobło, 

Kułakowice Trzecie, Masłomęcz, Mieniany, Moroczyn, Nowosiółki, Obrowiec, Stefankowice, 

Ślipcze, Świerszczów. Pozyskane przez Koła Środki pozwoliły tym organizacjom na drobne 

remonty i doposażenie zajmowanych przez siebie pomieszczeń w meble, zakup sprzętu AGD  

i wyposażenia kuchennego, zakup stroi, organizację warsztatów kulinarnych, czy wyjazdów 

integracyjnych.  

Kolejna grupą organizacji, przed którą w 2019 roku pojawiły się nowe źródła 

pozyskania dodatkowych środków finansowych na prowadzenie działalności statutowej były 

jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.  Do wszystkich 17 jednostek z terenu gminy 

Hrubieszów trafiła dotacja Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 

5.000,00 zł na każdą z nich, na dofinansowanie działalności bieżącej. Jednostki OSP 

Masłomęcz i OSP Stefankowice otrzymały dwukrotność tej kwoty. 

Współpraca pozafinansowa Gminy Hrubieszów z organizacjami pozarządowymi 

obejmuje natomiast przede wszystkim działalność promocyjną oraz pomoc w realizacji 

projektów zgłoszonych przez te organizacje. Gmina Hrubieszów promuje lokalne organizacje 

pozarządowe i podejmowane przez nie działania na swojej stronie internetowej oraz podczas 

gminnych uroczystości, prowadzi i udostępnienia elektroniczną bazę danych o organizacjach 

pozarządowych, mających siedziby na jej terenie, twórcach ludowych i gospodarstwach 

agroturystycznych. Tworzone są wspólne zespoły doradcze z udziałem przedstawicieli 

organizacji pozarządowych (np. komisje konkursowe). Gmina realizuje również wspólne 

projekty i inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, szczególnie z zakresu turystyki, kultury, 

sportu, rekreacji, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, edukacji, ekologii 

oraz pomocy społecznej.   

Istotą współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi jest wsparcie organizacyjne 

przy prowadzonych przedsięwzięciach np.: poprzez udostępnienie gminnych obiektów 

(świetlic), możliwość zawierania porozumień o współpracy w realizacji wspólnych 

przedsięwzięć, obejmowanie patronatem Wójta Gminy Hrubieszów wydarzeń realizowanych 

przez organizacje pozarządowe, współorganizowanie spotkań i projektów, służących 

mieszkańcom, pomoc przy organizacji środków transportu do przewozu osób i materiałów, 

związanych z wykonywaniem przez organizacje zadań publicznych, pomoc w prowadzeniu 

księgowości. 

Gmina Hrubieszów wspiera również działalność twórców ludowych.  Na dzień  

31 grudnia 2019 roku w gminnej ewidencji wpisanych było ich trzydziestu.  Wpis do rejestru 

nie jest jednak warunkiem uzyskania wspomnianego wsparcia, gdyż korzysta z niego wiele 
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osób nie pozostających w rejestrze. Wszystkie osoby zaangażowane w twórczość ludową, maja 

możliwość przekazania swoich eksponatów do powstałej w 2014 roku przy Gminnym Ośrodku 

Kultury w Hrubieszowie z/s w Wołajowicach, a obecnie przeniesionej w dużej części do 

świetlicy wiejskiej w Masłomęczu „Artystycznej Galerii”. 

Gmina Hrubieszów wspiera również organizacje pozarządowe w czynnościach 

związanych w aplikowanie przez nie o środki ze źródeł zewnętrznych. Działalności organizacji 

pozarządowych świadczy o stałym wzroście świadomość obywatelskiej mieszkańców gminy, 

a tym samym możliwościach dalszego rozwoju lokalnych społeczności i umacniania w nich 

cech społeczeństwa obywatelskiego.   

 

8.5. Współpraca Gminy z organizacjami spoza gminy i kraju.  

 

Gmina Hrubieszów, jako jednostka samorządu terytorialnego jest członkiem wielu 

organizacji i porozumień, działających na rzecz rozwoju samorządności, krzewienia zasad 

demokracji, utrwalania standardów społeczeństwa obywatelskiego, a nawet współpracy 

międzynarodowej. Do najaktywniejszych z nich należą: 

1) Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu „Bug” z siedzibą w Chełmie, 

2) Konwent Współpracy Samorządowej Polska – Ukraina z siedzibą w Szczecinie, 

3) Stowarzyszenie Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi z siedzibą w Kamieniu 

Śląskim 

4) Związek Gmin Lubelszczyzny, 

5) Związek Gmin Ziemi Hrubieszowskiej, 

6) Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania. 

W objętym niniejszym „Raportem…” okresie Gmina Hrubieszów przystąpiła również na 

podstawie uchwały Nr IX/74/2019 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 14 sierpnia 2019 roku do 

Lokalnej Organizacji Turystycznej „Gotania”, której celem jest promocja wchodzących w jej 

skład jednostek samorządu terytorialnego, jako miejsca atrakcyjnego turystycznie oraz 

wspieranie rozwoju rynku turystycznego w naszym regionie. 

Gmina Hrubieszów posiadała również podpisane porozumienia z samorządami z zagranicy: 

miastem Włodzimierz Wołyński i Rejonem Horochowskim.  

W 2019 roku rozpoczęto na podstawie zawartego w 2018 roku porozumienia z Gminą 

Drohiczyn, wspólną realizację projektu „Łączy nas Bug – utworzenie dwóch transgranicznych 

szlaków kajakowych”, na który Gmina Drohiczyn otrzymała dofinansowanie w ramach 

Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. W ramach projektu na terenie 

gminy Hrubieszów wykonana zostanie inwentaryzacja szlaku kajakowego na Bugu,  

a następnie jego oznakowanie. W 2019 roku podjęto działania dotyczące opracowania 

koncepcji w tym zakresie. 

W lutym 2019 roku Urząd Gminy udzielił pomocy logistycznej pracownikom 

Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina ze Szczecina, w związku z realizacją 

projektu „Kurs konsultacji społecznych dla OTG w obwodzie wołyńskim” 

W ramach współpracy z partnerami strony ukraińskiej w lipcu 2019 roku grupa Gotów 

z Masłomęcza reprezentowała Gminę Hrubieszów podczas II Festiwalu „Książęcego” 

organizowanego w Zariczju k. Włodzimierza Wołyńskiego na Ukrainie. 
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Przedstawiciele Gminy Hrubieszów uczestniczyli również w odbywającym się  

w dniach 8-9 czerwca I Festiwalu Kultury Polsko-Ukraińskiej w Truskawcu na Ukrainie, 

stanowiącym kontynuację festiwalu kultury polskiej, współorganizowanym przez Konwent 

Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina, którego Gmina Hrubieszów była oficjalnym 

partnerem. Podobnie jak w dwóch poprzednich latach Gminę Hrubieszów reprezentował 

zespołu „To i Owo na Ludowo” z Gródka, stanowiący jedną z głównych gwiazd festiwalu. 
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9. BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW  
 

Bezpieczeństwo publiczne stanowi ogół warunków i instytucji chroniących życie, 

zdrowie, mienie obywateli oraz majątek ogólnonarodowy, ustrój i suwerenności państwa przed 

zjawiskami groźnymi dla ładu prawnego. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym zadaniem 

własnym gminy jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym również zadania  

z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej  

i przeciwpowodziowej. Zakres obowiązków gminy związanych z zapewnieniem 

bezpieczeństwa jej mieszkańcom doprecyzowywany jest szczególnie w oprócz wymienionej 

wyżej ustawie o samorządzie gminnym, w przepisach o ochronie przeciwpożarowej czy 

zarządzaniu kryzysowym. 

 

9.1. Ochrona przeciwpożarowa. Funkcjonowanie Ochotniczych 

Straży Pożarnych.    

 

Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej sprowadza się głównie do 

zapewnienia mieszkańcom gminy ochrony przed skutkami pożarów, podtopień, różnego 

rodzaju klęsk i innych nieszczęśliwych zdarzeń, a także podejmowania działań 

profilaktycznych w tym zakresie. Dla właściwej realizacji przez gminę tych zadań prowadzona 

jest stała współpraca z działającymi na jej terenie jednostkami ochotniczych straży pożarnych. 

Zgodnie z przepisami prawa gmina ponosi koszty, związane z ich utrzymaniem, między innymi 

w zakresie: zapewnienia gotowości bojowej, ubezpieczenia, umundurowania, wyszkolenia 

członków. Ponadto w ramach współpracy gmina wspiera jednostki w ich działalności 

wewnątrzorganizacyjnej. 

Według stanu na 31 grudnia 2019 roku na terenie gminy zarejestrowanych było  

17 jednostek OSP, których baza znajdowała się w następujących miejscowościach: Brodzica, 

Czerniczyn, Dąbrowa, Dziekanów, Kobło, Kozodawy, Kułakowice Trzecie, Masłomęcz, 

Mieniany, Moniatycze, Nowosiółki, Obrowiec, Ślipcze, Teptiuków, Stefankowice, 

Ubrodowice, Wołajowice. We wszystkich jednostkach zrzeszonych było 556 członków 

zwyczajnych, w tym 54 kobiety, 29 członków honorowych oraz 27 wspierających.  Przy 

jednostkach działały Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze: 1 żeńska oraz 5 męskich skupiających 

odpowiedni 7 członkiń i 44 członków.  Jednostkami o najdłuższym stażu są OSP  

w Dziekanowie i Nowosiółkach, powstałe w 1924 roku oraz OSP w Stefankowicach – 

zawiązana w 1926 roku. OSP o najkrótszym okresie działania to jednostki z Dąbrowy  

i Mienian zarejestrowane odpowiednio w 2016 i 2013 roku. Wszystkie jednostki skupione 

pozostają w Oddziale Miejsko-Gminnym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 

Rzeczypospolitej Polskiej w Hrubieszowie. Do najbardziej charakterystycznych spośród 

jednostek OSP z terenu gminy nalezą jednostki: OSP Mieniany, przy której działa zespół „Na 

Jeden Raz”, OSP Brodzica specjalizująca się w zakresie ratownictwa medycznego  

i zapewniająca wsparcie medyczne podczas uroczystości gminnych, OSP Moniatycze 

posiadająca, jako jedyna w gminie wysięgnik hydrauliczny, przez co najczęściej dysponowana 
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jest do usuwania skutków wichur i nawałnic. Dwie jednostki z terenu gminy tj. OSP Dziekanów 

i OSP Teptiuków – włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. 

Ochotnicze Straże Pożarne wykonują swoje zadania przy wykorzystaniu mienia 

stanowiącego własność gminy Hrubieszów. Według stanu na 31 grudnia 2019 roku bazę 

lokalową jednostek stanowiły: 

1) odrębne garaże z jednym lub dwoma stanowiskami – 7 jednostek, 

2) garaż typu „blaszak” – 1 jednostka, 

3) garaże stanowiące część innych obiektów (najczęściej świetlic) – 7 jednostek, 

4) pomieszczenia świetlic – 2 jednostki. 

Według stanu na 31 grudnia 2019 roku na wyposażeniu jednostek OSP pozostawały 

następujące pojazdy:  

1) ciężkie samochody gaśnicze: Jelcz 004 (OSP Dziekanów i Teptiuków), 

2) średnie samochody gaśnicze: Star 244 (OSP Czerniczyn, Kozodawy, Ślipcze), Star 

266 (Stefankowice i Kobło), Iveco (OSP Teptiuków), Mercedes (OSP Dziekanów, 

Stefankowice i Ubrodowice), 

3) lekkie samochody pożarnicze: Żuk (OSP Masłomęcz i Ubrodowice), Lublin (OSP 

Teptiuków), Opel (OSP Kobło), Volkswagen T-5 (OSP Moniatycze), Ford Transit 

(OSP Brodzica), 

4) inne samochody specjalne: podnośnikiem Star SH-18 (OSP Moniatycze), karetka 

pogotowia Mercedes (OSP Brodzica). 

Ponadto na posiadaniu poszczególnych jednostek OSP znajdują się inne pojazdy 

wykorzystywane do prowadzonej przez nie działalności, są to: 

1) samochody ciężarowe Star (OSP Nowosiółki, Obrowiec),  

2) samochód ciężarowy kwatermistrzowski Star (OSP Stefankowice), 

3) samochody osobowe – VW Caravelle (OSP Czerniczyn), Ford Transporter (OSP 

Stefankowice), Ford Transit (OSP Kułakowice Trzecie), Volkswagen Crafter (OSP 

Brodzica), Opel Vivaro (OSP Ślipcze), 

4) samochody ciężarowo – osobowe – Żuk (OSP Kozodawy), Ford Transit ( OSP 

Teptiuków). 

Spośród innego znajdującego się w posiadaniu jednostek sprzętu ratowniczo-

gaśniczego można wymienić m.in.: pompy szlamowe (13 szt.), pompy pływające (11 szt.) piły 

łańcuchowe do drewna (11 szt.), agregaty prądotwórcze (4 szt.), piły do betonu i stali  

(2 szt.), zestawy hydrauliczne do ratownictwa technicznego (2 szt.).  

W 2019 roku jednostki OSP w Dziekanowie i Teptiukowie włączone do Krajowego 

Systemu Ratowniczo-Gaśniczego otrzymały dofinansowanie na realizację swoich zadań  

z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup sprzętu i urządzeń ratownictwa 

niezbędnego do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia. 

Przyznane kwoty to 5.000 zł dla OSP Dziekanów i 33.000 zł dla OSP Teptiuków na wymianę 

poszycia dachowego i bram garażowych. Ponadto Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  

i Administracji przyznało dotacje dla wszystkich 17 jednostek z terenu gminy Hrubieszów  

w wysokości po 5.000 zł na każdą z nich, na dofinansowanie działalności bieżącej. Jednostki 

OSP Masłomęcz i OSP Stefankowice otrzymały dwukrotność tej kwoty. Oprócz wymienionych 

środków MSWiA w roku objętym niniejszym „Raportem…” przyznało jednostkom OSP 
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Czerniczyn i Kobło dotacje na wymianę bram garażowych w wysokości 8.000 zł dla każdej  

z nich.    

Wymienione wyżej dotacje pozwoliły na doposażenie jednostek OSP w sprzęt  

i wyposażenie podnoszące efektywność podejmowanych działań oraz gwarantujące większe 

bezpieczeństwo strażaków. W ramach dotacji dla KSRG dla jednostki OSP Dziekanów 

zakupiono: 10 kpl ubrania sportowego, 2 kpl ubrania koszarowego, 4 kurtki strażackie,  

4 koszule wyjściowe, 1 mundur wyjściowy, 1 czujkę tlenku węgla. Ponadto dokonano wymiany 

poszycia dachowego oraz bram garażowych w strażnicy OSP Teptiuków. 

W 2019 roku według danych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  

w Hrubieszowie na terenie gminy Hrubieszów doszło do 118 interwencji, w których udział 

brały jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostki OSP z terenu gminy. Najczęstszymi 

przyczynami interwencji były sytuacje będące tzw. „miejscowymi zagrożeniami”. Do nich 

należy zaliczyć silne wiatry, huragany, tornada, niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu 

środków transportu czy nietypowe zachowania zwierząt i owadów. Rzadszymi zdarzeniami, 

wymagającymi działania służb ratowniczo-gaśniczych były pożary.  

Dane dotyczące ilość interwencji podejmowanych w 2019 roku przez jednostki 

Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy przedstawia 

poniższa tabela. 

 

Tabela 35. Liczba interwencji podejmowanych w 2019 roku przez jednostki Państwowej 

Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Hrubieszów  

z podziałem na ich rodzaj w stosunku do 2018 roku. 

Rodzaje interwencji  Rok 

2018 2019 

Miejscowe zagrożenia  128 76 

Pożary  30 42 

Fałszywe alarmy 4 0 

Razem 162 118 

Źródło: Komenda Powiatowa PSP w Hrubieszowie.  

 Analiza działalności jednostek ochrony przeciwpożarowej, zarówno zawodowych jak 

też ochotniczych na przestrzeni ostatnich lat, pokazuje zmianę profilu ich aktywności. Coraz 

mniejszy odsetek w ogólnej liczbie zdarzeń stanowią pożary (początkowo będące domenę 

działalności formacji przeciwpożarowych), na rzecz coraz bardziej zmieniającego się 

charakteru zdarzeń obejmujących szeroki katalogu tzw. „miejscowych zagrożeń”.  

Według danych z ostatnich lat na terenie powiatu - a tym samym gminy - nastąpił spadek 

ogólnej liczby zdarzeń, co miało związek ze zmniejszoną liczbą pożarów oraz fałszywych 

alarmów, natomiast wystąpił zauważalny wzrost liczby miejscowych zagrożeń.       

Poddając analizie działalność jednostek OSP, należy zwrócić uwagę, na jeszcze jeden ważny 

element, wnoszony przez nie do systemu bezpieczeństwa publicznego mieszkańców gminy 

Hrubieszów. W posiadaniu OSP znajduje się 6 pługów odśnieżnych, które w okresie zimowym 

montowane do pozostających na ich wyposażeniu pojazdów, pozwalają w znacznym stopniu 
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na usuwanie skutków intensywnych opadów śniegu. Pojazdy wyposażane w pługi odśnieżne 

znajdują się w jednostkach OSP: Czerniczyn, Kobło, Kozodawy, Nowosiółki, Stefankowice, 

Ślipcze. Podejmowane przez druhów ochotników akcje odśnieżania dróg na terenie gminy, 

przyczyniają się do podnoszenia bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców, w obliczu 

mogących powstać zagrożeń powodowanych ograniczoną przejezdnością dróg. 

 

9.2. Zarządzanie kryzysowe.    

 

Zarządzanie kryzysowe - to uporządkowana działalność polegającą na zapobieganiu 

sytuacjom kryzysowym lub przejmowaniu nad nimi kontroli i kształtowaniu ich przebiegu  

w drodze zaplanowanych działań oraz na odtworzeniu zasobów lub przywróceniu im ich 

pierwotnego charakteru.  

Sytuacja kryzysowa – to stan narastającej destabilizacji powodujący intensywne, trwałe 

i długofalowe pogorszenie funkcjonowania społeczeństwa i państwa. Charakteryzuje się 

eskalacją zagrożenia, utratą kontroli nad ograniczaniem skutków zdarzenia (sytuacji 

kryzysowej) przez poszczególne służby, inspekcje lub straże. Sytuacja taka, może również, 

powodować ujemne skutki w gospodarce, a także może mieć wpływ na stosunki zagraniczne.  

Reagowanie kryzysowe – to bieżące działania służb ratowniczych na wszelkie zdarzenia 

- zagrażające zdrowiu i życiu obywateli lub środowisku - zmierzające do ograniczenia lub 

zlikwidowania ich skutków oraz niesienia pomocy poszkodowanym (jest jedną z faz 

zarządzania kryzysowego). Zarządzanie kryzysowe realizowane jest w 4 fazach:         

1) zapobieganie, 

2) przygotowanie, 

3) reagowanie, 

4) odbudowa. 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym, 

właściwym organem w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest wójt 

(burmistrz, prezydent miasta), do zadań, którego w tym zakresie należy: 

1) kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków 

zagrożeń na terenie gminy, 

2) realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym: 

  a) realizacja zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego, 

 b) opracowywanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia gminnego planu 

zarządzania kryzysowego, 

3) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu 

zarządzania kryzysowego, 

4) wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania 

gminy, 

5) zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze 

terrorystycznym, 

5a) współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie 

przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze 

terrorystycznym, 



 

85 
 

6) organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej. 

Wójt Gminy Hrubieszów, zgodnie z w/w ustawą, zarządzeniem Nr 29/2007 z dnia  

21 sierpnia 2007 roku powołał Gminny Zespołu Zarządzania Kryzysowego (GZZK) oraz 

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (GCZK) w Hrubieszowie. W Zarządzeniu 

określono skład osobowy, organizację, siedzibę oraz zakres działania.  W skład zespołu 

wchodzą: 

1. Wójt – Przewodniczący Zespołu. 

2. Sekretarz Gminy - Zastępca Szefa Zespołu. 

3. Pracownik komórki organizacyjnej Urzędu właściwy w sprawach zarządzania   

     kryzysowego – Sekretarz Zespołu. 

4. Grupa robocza o charakterze stałym - grupa planowania cywilnego, monitorowania, prognoz 

i analiz. 

5. Grupy robocze o charakterze czasowym: 

 1) grupa operacji i organizacji działań, 

    2) grupa zabezpieczenia logistycznego, 

 3) grupa opieki zdrowotnej i pomocy socjalno – bytowej. 

Grupa robocza o charakterze stałym (skład stały), stanowi Gminne Centrum 

Zarządzania Kryzysowego będące komórką organizacyjną Urzędu Gminy. Grupy robocze  

o charakterze czasowym (skład czasowy), mogą każdorazowo być włączane do pracy Zespołu, 

na polecenie Przewodniczącego Zespołu. 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego oraz Gminne Centrum Zarządzania 

Kryzysowego działają w oparciu o zatwierdzony przez Starostę Hrubieszowskiego, Gminny 

Plan Zarządzania Kryzysowego składający się z trzech części: 

 I.   Planu głównego. 

            II.  Zespołu przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych.  

            III. Załączniki funkcjonalne planu głównego. 

   Jak wynika z przeprowadzonej analizy ryzyka nadzwyczajnych zagrożeń, na terenie 

gminy Hrubieszów mogą powstać zjawiska i sytuacje, rzutujące w pewien sposób na 

bezpieczeństwo ludzi i środowisko naturalne. Chociaż ryzyko wystąpienia zagrożeń szacuje się 

na poziomie niskim, nie mniej jednak, należy się liczyć z potencjalnymi zagrożeniami 

spowodowanymi: 

1)  katastrofami naturalnymi: 

 a) podtopieniami, 

 b) zjawiskami lodowymi na rzekach i zbiornikach wodnych, 

 c) pożarami, 

 d) masowym występowaniem szkodników i chorób roślin, 

 e) masowymi chorobami zwierząt, 

 f) chorobami zakaźnymi ludzi, 

 g) gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi: 

   -silne wiatry,  

   -intensywne opady atmosferyczne, 

   -wyładowania atmosferyczne, 

   -śnieżyce, 

 h) suszami, 



 

86 
 

 i) długotrwałymi ekstremalnymi temperaturami, 

 j) osuwiskami ziemi. 

2)  awariami technicznymi związanymi z rozwojem cywilizacyjnym: 

 a) skażeniami substancjami niebezpiecznymi,  

 b) wypadkami komunikacyjnymi mogące mieć charakter masowy lub katastrofy, 

 c) zagrożeniami radiacyjnymi, 

 d) katastrofami budowlanymi i lotniczymi. 

3) sytuacjami kryzysowymi wywołanymi nastrojami społecznymi: 

 a) działaniami terrorystycznymi, 

 b) masowymi protestami społecznymi. 

Niektóre zagrożenia mogą przybrać rozmiary i charakter prawdziwej klęski żywiołowej 

np.: zakażenie biologiczne ludzi i zwierząt, masowe rozmnażanie się szkodników, skażenie 

substancjami niebezpiecznymi wody i/lub środowiska, skażenie substancjami 

promieniotwórczymi, itp.    

 Ważnym elementem zagrożenia na terenie gminy jest także mogące pojawić się 

naruszenia porządku publicznego i akty terroru powodowane przez grupy przestępcze w celu 

zastraszenia, przymuszenia, okupu. 

Skutki terroryzmu mogą obejmować znaczną liczbę ofiar, uszkodzenia budynków,  

zakłócenia w dostępie do podstawowych usług, takich jak: elektryczność, dostawy wody, 

opieka medyczna, telekomunikacja, komunikacja i inne.  

 Jak miało miejsce w latach minionych, również w 2019 roku Gminny Zespół 

Zarządzania Kryzysowego (w niezbędnym do działania składzie), odbył kilka posiedzeń,  

które dotyczyły podjęcia stosownych działań w sytuacjach miejscowego zagrożenia: 

1) dwa posiedzenia odbyto w związku z przygotowaniem do sezonu zimowego oraz 

działań doraźnych wskutek zawiei i zamieci śnieżnych, 

2) dwa posiedzenia z ostrzeżeniem meteorologicznym o silnym wietrze 

z zagrożeniem drugiego stopnia, 

3) jedno posiedzenie z związku pojawieniem się intensywnych opadów deszczu 

połączonymi z silnymi burzami, 

4) jedno posiedzenia związane z zabezpieczeniem drogi gminnej w postaci zakupu  

i zainstalowania barierek ochronnych w miejscowości Mieniany. 

 Dyżurni GCZK pełniący całodobowo dyżur pod telefonem alarmowym nr 603509884 

odebrali w roku 2019 od PCZK, WCZK, PSP, Policji i innych źródeł 645 różnych informacji, 

komunikatów, ostrzeżeń, itp. - w związku z powstałymi lub mogącymi powstać zagrożeniami 

noszącymi znamiona sytuacji kryzysowej. Każde działania GZZK, GCZK jest 

dokumentowane, a stosowne w tym przedmiocie informacje trafiają do PCZK lub/i WCZK. 

Głównymi – corocznymi – elementami zagrożeń na terenie gminy są śnieżyce, zawieje  

i zamiecie śnieżne paraliżujące niekiedy przejazd częścią dróg. 

 Własne siły i środki planowane do wykorzystania, w działaniach noszących znamiona 

sytuacji kryzysowej, stanowią głównie potencjał jednostek OSP, GZUK i innych jednostek 

organizacyjnych oraz pomocniczych gminy. Ważną rolę zwłaszcza w zakresie obiegu 

informacji odgrywają również sołtysi. Niezastąpionym, pierwszym, elementem reagowania na 

sytuacje kryzysowe są, w niemal każdym przypadku, siły i środki służb najbardziej mobilnych, 

tj. PSP, Policji, pogotowia ratunkowego, inspekcji sanitarnej, itp. Natomiast zastępczym 
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zapleczem lokalowym są będące mieniem gminnym świetlice wiejskie i szkoły  

i inne obiekty komunalne. 

 W dniu 24 maja 2019 roku Prezes Rady Ministrów wydał zarządzenie wprowadzające, 

na terytorium całego kraju, drugi stopień alarmowy CRP (BRAVO-CRP), które zostało 

wprowadzone w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni związanymi  

z organizacją wyborów do Parlamentu Europejskiego. Czas obowiązywania od 23 maja  

od godz. 2200, do 27 maja do godz. 1600. Stopień BRAVO-CRP. Wiązało się to  

 kilkakrotnym (w ciągu doby) raportowaniem, przez dyżurnych GCZK, o sytuacji w tym 

zakresie na terenie gminy. Raporty przesyłano do Powiatowego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego w Hrubieszowie. 

Stopień alarmowy BRAVO-CRP jest drugim w czterostopniowej skali. Oznacza to, że 

administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu 

bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. 

 Finansowanie pracy Zespołu planuje się w ramach budżetu gminy, gdzie tworzy się 

rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego  

w wysokości do 0,5% bieżących wydatków budżetu Gminy, pomniejszonych o wydatki 

inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. 

 

9.3. Współpraca Gminy Hrubieszów z innymi służbami.    

 

W 2019 roku dokonano aktualizacji planu Akcji Kurierskiej - systemu 

natychmiastowego uzupełniania Sił Zbrojnych, który został uzgodniony z Komendantem 

Powiatowym Policji w Hrubieszowie oraz Wojskowym Komendantem Uzupełnień  

w Zamościu. Po jednym egzemplarzu Planu wysłano do WKU w Zamościu i Starostwa 

Powiatowego w Hrubieszowie. Pracownicy Urzędu zaangażowani w tym działaniu zostali 

przeszkoleni, a dodatkowo otrzymali pisemny zakres swych obowiązków z tym związanych.  

W kwietniu 2019 r. została przeprowadzona kwalifikacja wojskowa mężczyzn 

z terenu gminy urodzonych w 2000 roku oraz starszych, którzy dotychczas nie spełnili tego 

obowiązku i tych, którzy ze względu na stan zdrowia byli odraczani od pełnienia służby 

wojskowej.  

W grudniu 2019 r. przeprowadzona została rejestracja osób (mężczyzn i kobiet) 

urodzonych w 2001 roku. Zgodnie z nowelizacją ustawy o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej rejestrację, w czasie pokoju, przeprowadza się bez wzywania osób 

jej podlegających. 

 W ramach współpracy z Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Zamościu  

w 2019 r. na bieżąco realizowano zadania wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku 

obrony Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie świadczeń osobistych i rzeczowych. Zbiorcze 

zestawienia świadczeń zostały przedstawione Wojewodzie Lubelskiemu. 

W czasie trwania kwalifikacji wojskowej dokonano szkolenia w ramach powszechnej 

samoobrony z 50 osobami, podlegającymi zgłoszeniu się na wezwanie, a w kwietniu 2019 roku 

przeprowadzone zostały wspólnie z Zarządem Powiatowym Polskiego Czerwonego Krzyża  

w Hrubieszowie, eliminacje udzielania pierwszej pomocy. W eliminacjach uczestniczyła 

młodzież szkolna oraz druhowie jednostek OSP. 
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10. OŚWIATA I EDUKADCJA 
 

Prowadzenie publicznych punktów przedszkolnych, szkół podstawowych oraz do końca 

roku szkolnego 2018/2019 gimnazjów to jedno z głównych zadań, jakie należą do kompetencji 

Gmina Hrubieszów. Do najważniejszych aktów prawnych regulujących działalności oświatową 

i edukacyjną gminy należą: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe, ustawa  

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie 

informacji oświatowej, ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, ustawa z dnia  

27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. 

  

10.1. Sieć jednostek oświatowych.    

 

Funkcjonująca w roku szkolnym 2019/2020 sieć publicznych szkół podstawowych 

obejmowała 6 szkół prowadzonych przez Gminę Hrubieszów oraz 5 szkół, dla których organem 

prowadzącym był inny podmiot. Szkołami prowadzonymi przez Gminę Hrubieszów były: 

1) Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Staszica w Czerniczynie, 

2) Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Husynnem, 

3) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mienianach, 

4) Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Moniatyczach, 

5) Szkoła Podstawowa im. 15 Pułku Piechoty „Wilków” w Stefankowicach, 

6) Szkoła Podstawowa w Ślipczu z siedzibą w Kozodawach. 

Podmioty niebędące jednostkami samorządu terytorialnego tj. osoby prawne bądź osoby 

fizyczne prowadziły na terenie gminy Hrubieszów następujące szkoły: 

1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie, 

2) Publiczna Szkoła Podstawowa im. M. Futy w Dziekanowie, 

3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Koble, 

4)  Publiczna Szkoła Podstawowa w Kosmowie, 

5) Publiczna Szkoła Podstawowa w Szpikołosach. 

W roku szkolnym 2019/2020 sieć oddziałów przedszkolnych w szkołach i innych form 

wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Hrubieszów przedstawiała się 

następująco: 

1) Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. ks. Stanisława Staszica 

w Czerniczynie, 

2) Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki 

w Husynnym, 

3) Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mienianach, 

4) Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła  

II w Moniatyczach, 

5) Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. 15 Pułku Piechoty „Wilków”  

w Stefankowicach, 

6) Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Czerniczynie, 

7) Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Husynnem, 
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8) Zamiejscowy Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Mienianach 

z siedzibą w Cichobórzu, 

9) Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Moniatyczach, 

10) Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Ślipczu z siedzibą w Kozodawach. 

Ponadto w roku szkolnym 2019/2020 na terenie gminy funkcjonowało 5 punktów 

przedszkolnych i jeden oddział przedszkolny prowadzonych przez stowarzyszenia i osobę 

fizyczną, tj.: 

1)  Oddział przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej w Szpikołosach, 

2) Punkt Przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dąbrowie, 

3) Punkt Przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dziekanowie, 

4) Punkt Przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej w Koble, 

5) Punkt Przedszkolny w Obrowcu,  

6) Punkt Przedszkolny „Wilczęta” w Stefankowicach.  

Z dniem 1 września 2019 roku zaszły następujące zmiany w obszarze funkcjonowania 

placówek oświatowych na terenie gminy Hrubieszów w stosunku do roku szkolnego 

2018/2019: 

1) zakończyło działalności w następstwie reformy oświatowej Gminne Gimnazjum im. 

Bolesława Chrobrego w Kozodawach (uchwała Nr XIII/99/2019 Rady Gminy 

Hrubieszów z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie stwierdzenia zakończenia 

działalności Gminnego Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Kozodawach), 

2) zmieniono siedzibę Szkoły Podstawowej w Ślipczu i Punktu Przedszkolnego przy 

Szkole Podstawowej w Ślipczu na budynek dotychczasowego Gminnego Gimnazjum 

im. Bolesława Chrobrego w Kozodawach (uchwała Nr VII/55/2019 Rady Gminy 

Hrubieszów z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej 

w Ślipczu i Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Ślipczu poprzez 

zmianę siedziby), 

3) zakończyła działalność Publiczna Szkoła Podstawowa w Kułakowicach Trzecich oraz 

Punkt Przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kułakowicach Trzecich  

w wyniku likwidacji (uchwała zarządu Stowarzyszenia Rozwoju i Wspierania Promocji 

Wsi Kułakowice Trzecie), 

4) zakończyła działalność Publiczna Szkoła Podstawowa w Obrowcu w wyniku likwidacji 

(uchwała zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Obrowiec) Punkt Przedszkolny nie 

został zlikwidowany, 

5) punkt przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej w Szpikołosach 

przekształcony został w oddział przedszkolny funkcjonujący przy tej szkole. 

 

10.2. Baza oświatowa.    

 

Dane dotyczące bazy oświatowej 6-ciu szkół podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Hrubieszów według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku 

przedstawiona została w poniższej tabeli: 
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Tabela 36. Baza oświatowa w Gminie Hrubieszów. 

 SP w Czerniczynie SP w Husynnem SP w Mienianach 
SP w 

Stefankowicach 

SP w 

Moniatyczach 

SP w Ślipczu z/s  

w Kozodawach 

Łączna powierzchnia 

terenu 
0,8596 ha 1,25 ha 1,4186 ha 0,87 ha 1,31 ha 0,91 ha  

Łączna powierzchnia 

nieruchomości  
1067,93 m2 1000 m2 756,35 m2 636 m2 1921 m2 1477,30 m2 

Powierzchnia boisk 

zewnętrznych 

do piłki nożnej 1125 

m2 

- do piłki siatkowej -

144 m2 

 

 

 

do piłki nożnej 2000 

m2 

 

 

 

 

do piłki nożnej –

2280 m2 

 

 

 

 

do piłki nożnej –940 

m2 

- do piłki siatkowej -

162 m2 

- do piłki 

koszykowej -377 m2 

Do piłki nożnej – 

dwa, łącznie 4068 

m2 

- do piłki siatkowej -

119 m2 

bieżnia – 200 m 

do piłki nożnej 2000 m2 

- do piłki siatkowej -

107,1 m2 

- do piłki koszykowej 

79,2 m2 

 

Powierzchnia placów 

zabaw 
100 m2 0,05 ha - 0,03 ha 40 m2 - 

Liczba stanowisk 

komputerowych w 

pracowni 

14 12 16 10 14 11 

Liczba sal 

dydaktycznych 
1 9 8 7 13 9 

Powierzchnia sali 

gimnastycznej 
162 m2 68 m2 192m2 - 260 m2 325 m2 

Pozostałe 

pomieszczenia 

szatnia, biblioteka, 

pokój nauczycielski, 

gabinet pielęgniarki, 

gabinet pedagoga, 

jadalnia, magazynek 

sportowy, kotłownia 

szatnia, biblioteka, 

gabinet dyrektora, 

gabinet pielęgniarki, 

magazynek, gabinet 

do zajęć 

logopedycznych, 

świetlico-jadalnia 

(wydawanie 

posiłków|) 

szatnia, biblioteka,  

pokój 

nauczycielski, 

gabinet dyrektora, 

punkt żywieniowy, 

gabinet 

pielęgniarki, 

magazynek 

sportowy, 

kotłownia, 

pomieszczenie 

gospodarcze 

szatnia, biblioteka, 

pokój nauczycielski, 

gabinet dyrektora, 

pomieszczenie 

gospodarcze, 

magazyn/kotłownia, 

jadalnia, 2 sale 

wynajmowane przez 

Stowarzyszenie 

„Sosenka” na 

prowadzone 

przedszkole  

szatnia, biblioteka, 

pokój nauczycielski, 

gabinet profilaktyki 

zdrowotnej, gabinet 

pedagoga, świetlica, 

gabinet logopedy, 

mini siłownia, mała 

sala gimnastyczna 

szatnia, biblioteka, 

gabinet profilaktyki 

zdrowotnej, pokój 

nauczycielski, gabinet 

dyrektora, 

pomieszczenie na 

pomoce dydaktyczne, 

stołówka 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Hrubieszów.  
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Wszelkie problemy w poszczególnych szkołach wynikające z niewystarczającej, jakości 

bazy oświatowej rozwiązywane są na bieżąco wedle możliwości finansowych, jakie posiada 

Gmina Hrubieszów.  

 

10.3. Liczba uczniów w szkołach, przedszkolach i innych formach 

wychowania przedszkolnego.    

   

Dla przedstawienia tendencji występującej w roku szkolnym odpowiadającym okresowi 

objętemu „Raportem…” w zakresie stanu liczbowego uczniów uczęszczających do punktów 

przedszkolnych i szkół podstawowych, uwzględniono dane w tym zakresie począwszy od roku 

szkolnego 2016/2017. Dane pochodzą z Systemu Informacji Oświatowej 

   

Tabela 37. Dzieci w punktach przedszkolnych w latach 2016/2017-2019/2020 wg stanu na 

dzień 30 września 2016, 2017, 2018 i 2019 roku z uwzględnieniem poszczególnych 

punktów przedszkolnych, liczby dzieci oraz oddziałów. 

Lp. Nazwa szkoły 

Rok szkolny 

2016/2017 

Rok szkolny 

2017/2018 

Rok szkolny 

2018/2019 

Rok szkolny 

2019/2020 

Liczba 

dzieci 
Oddziały 

Liczba 

dzieci 
Oddziały 

Liczba 

dzieci 
Oddziały 

Liczba 

dzieci 

Oddziały 

1. 

Punkt Przedszkolny przy 

Szkole Podstawowej  

w Czerniczynie 

44 2 20 1 22 1 14 2 

2. 

Punkt Przedszkolny przy 

Szkole Podstawowej w 

Husynnem 

28 2 16 1 13 1 10 2 

3. 

Zamiejscowy Punkt 

Przedszkolny przy 

Szkole Podstawowej w 

Mienianach z siedzibą w 

Cichobórzu 

23 2 26 2 13 1 12 2 

4. 

Punkt Przedszkolny przy 

Szkole Podstawowej w 

Moniatyczach 

26 1 14 1 17 1 15 1 

5. 

Punkt Przedszkolny przy 

Szkole Podstawowej w 

Ślipczu 

15 2 15 2 19 2 18 2 

 

Razem punkty 

przedszkolne przy SP 

prowadzonych przez 

gminę 

136 9 91 7 84 6 69 9 
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1. 

Punkt Przedszkolny przy 

Publicznej Szkole 

Podstawowej w 

Dąbrowie 

8 1 11 1 13 1 8 1 

2. 

Punkt Przedszkolny przy 

Publicznej Szkole 

Podstawowej w 

Dziekanowie 

9 1 12 1 6 1 7 1 

3. 

Punkt Przedszkolny przy 

Publicznej Szkole 

Podstawowej w Koble 

11 2 13 2 11 2 5 2 

4. 

Punkt Przedszkolny przy 

Publicznej Szkole 

Podstawowej  

w Kułakowicach 

Trzecich 

5 1 10 1 9 2 - - 

5. 

Punkt Przedszkolny przy 

Publicznej Szkole 

Podstawowej w 

Obrowcu 

26 1 40 1 37 2 41 3 

6. 

Punkt Przedszkolny 

„Wilczęta”  

w Stefankowicach 

21 1 22 1 19 1 25 1 

7. 

Odzdiał Przedszkolny 

przy Publicznej Szkole 

Podstawowej  

w Szpikołosach 

12 1 14 1 13 1 14 2 

 

Razem punkty 

przedszkolne przy SP 

prowadzonych przez 

inne podmioty niż gmina 

92 8 122 8 108 9 100 10 

Razem 228 17 213 15 192 16 169 19 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej.      

 

Po analizie danych podanych powyżej możemy zauważyć niepokojącą tendencję 

spadku liczby podopiecznych w punktach przedszkolnych, która wpisuje się w ogólny trend 

polegający na spadku liczby ludności w gminie Hrubieszów, a związany z ujemnym przyrostem 

naturalnym oraz migracją.   
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Tabela 38. Liczba uczniów w szkołach podstawowych w poszczególnych klasach wg stanu 

na 30 września 2019 roku z uwzględnieniem liczby oddziałów w szkołach. 

Lp. Nazwa szkoły 
Liczba uczniów w szkole kl. „0”-VIII Liczba 

oddzia

łów „0” I II III IV V VI VII VIII 

1. SP w Czerniczynie 17 12 7 5 12 5 11 12 14 9 

2. SP w Husynnem 21 9 12 6 12 20 11 8 7 9 

3. SP w Mienianach 15 6 9 4 4 10 15 12 12 9 

4. SP w Moniatyczach 18 8 14 10 8 6 21 20 21 9 

5. SP w Stefankowicach 9 5 9 8 0 9 11 7 10 8 

6. SP w Ślipczu 0 4 6 5 4 10 7 9 7 6 

 
Razem szkoły prowadzone przez 

Gminę Hrubieszów 
80 44 57 38 40 60 76 68 71 50 

1. PSP w Szpikołosach 13 7 7 7 5 7 6 4 7 10 

2. PSP w Koble 5 2 2 2 4 4 3 3 4 9 

3. PSP w Dąbrowie 2 4 4 0 0 7 5 1 4 7 

4. PSP w Dziekanowie 0 0 0 4 0 3 7 2 5 5 

5. PSP w Kosmowie 1 0 2 1 0 5 3 0 0 5 

 
Razem szkoły dotowane przez 

gminę 
21 13 15 14 9 26 24 10 20 36 

 
Ogółem szkoły podstawowe 

na terenie gminy 
101 57 72 52 49 86 100 78 91 86 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej.     
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Tabela 39. Liczba uczniów w szkołach podstawowych z uwzględnieniem liczby oddziałów 

według stanu na rok szkolny 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020. 

Lp. Nazwa szkoły 

Rok szkolny 

2016/2017 

Rok szkolny 

2017/2018 

Rok szkolny 

2018/2019 

Rok szkolny 

2019/2020 

Liczba 

uczniów 
Oddziały 

Liczba 

uczniów 
Oddziały 

Liczba  

uczniów 
Oddziały 

Liczba  

uczniów 
Oddziały 

1. SP w Czerniczynie 71 6 76 7 83 8 95 9 

2. SP w Husynnem 62 6 73 7 85 8 106 9 

3. SP w Mienianach 64 6 68 7 74 8 87 9 

4. SP w Moniatyczach  90 6 100 7 111 8 126 9 

5. SP w Stefankowicach 40 3 48 5 53 7 68 8 

6. SP w Ślipczu 43 6 45 7 53 8 52 8 

 
Razem szkoły 

prowadzone przez gminę  
370 33 410 40 459 47 534 52 

1. PSP w Kosmowie 13 3 15 4 14 3 12 5 

2. PSP w Dąbrowie 11 3 16 3 26 4 27 7 

3. PSP w Szpikołosach 43 5 43 7 48 8 63 8 

4. PSP w Obrowcu 15 5 17 6 14 5 - - 

5. PSP w Dziekanowie 28 5 27 4 29 4 21 5 

6. 
PSP w Kułakowicach 

Trzecich 13 4 11 3 11 4 - - 

7. PSP w Koble 20 4 27 5 30 5 29 4 

 
Razem szkoły dotowane 

przez gminę 143 29 156 32 172 33 152 29 

 

Ogółem szkoły 

podstawowe na terenie 

gminy 
513 62 566 72 631 80 686 81 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej.      
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Odnotowany w ostatnich dwóch latach szkolnych wzrost liczby uczniów w szkołach 

podstawowych, spowodowany jest zmianą systemu oświaty, a mianowicie wygaszeniem 

działalności gimnazjów i powrotem do ośmioklasowego systemu pracy szkół podstawowych.  
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Tabela 40. Stan zatrudnienia w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Hrubieszów w roku szkolnym 2019/2020. 

Lp Nazwa szkoły Liczba stosunków pracy nauczycieli 

ogółem bez stopnia stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

liczba 

osób 

etaty liczba 

osób 

etaty liczba 

osób 

etaty liczba 

osób 

etaty liczba 

osób 

etaty liczba 

osób 

etaty 

1. Szkoła Podstawowa 

im. Papieża Jana 

Pawła II w 

Moniatyczach 

24 11,44 0 0,00 1 0,31 0 0,00 4 2,23 15 13,34 

3. Szkoła Podstawowa 

im. Jana Pawła II w 

Mienianach 

14 12,21 0 0,00 1 1,00 1 0,44 1 1,00 11 8,77 

4. Szkoła Podstawowa w 

Ślipczu 

12 11,80 0 0,00 1 1,00 2 1,83 4 3,53 5 5,44 

5. Szkoła Podstawowa w 

Stefankowicach 

16 11,64 0 0,00 1 0,50 2 0,98 3 2,87 10 7,29 

6. Szkoła Podstawowa 

im. Tadeusza 

Kościuszki w 

Husynnem 

17 14,18 0 0,00 1 1,00 2 2,06 4 2,23 10 8,89 

7. Szkoła Podstawowa 

im. Ks. Stanisława 

Staszica w 

Czerniczynie 

13 11,64 0 0,00 1 0,50 1 0,98 3 2,87 9 7,29 

 Razem  99 72,91 0 0,00 6 4,31 8 6,29 15 14,73 60 51,00 
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10.4. Dowóz uczniów.    

 

Jednym z zadań gminy wynikającym w ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo 

oświatowe, jest zapewnienie w okolicznościach określonych przepisami wymienionej ustawy 

bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka do szkoły albo zwrot kosztów 

przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice,  

a do ukończenia przez dziecko 7 lat - także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami 

komunikacji publicznej. Kolejnym z tej grupy obowiązkiem jest także zapewnienie dzieciom, 

uczniom i młodzieży niepełnosprawnej bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do 

najbliższej szkoły lub innej placówki właściwej ze względu na rodzaj niepełnosprawności.  

W przypadku nie funkcjonowania na terenie danej gminy zorganizowanego przez nią transportu 

wymienionej grupy osób niepełnosprawnych spoczywa na niej obowiązek zwrotu rodzicom 

kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych jak też samych rodziców.  

W przypadku Gminy Hrubieszów realizacja wspomnianego obowiązku w 2019 roku 

odbywa się w różnych formach, zarówno przez jego organizację, jak tez zwrot kosztów 

dojazdów organizowanych przez rodziców. W okresie tym z dowozu korzystało średnio 330 

uczniów miesięcznie, co stanowiło ponad 60% wszystkich uczęszczających do szkół, dla 

których gmina jest organem prowadzącym. W przypadku uczniów szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Hrubieszów dowóz odbywał się przy wykorzystaniu 2 busów 

stanowiących własność gminy oraz 2 busów pozostających w dyspozycji Szkoły Podstawowej 

w Moniatyczach i Gminnego Ośrodka Kultury w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach, 

jak też środkami komunikacji publicznej. 

 W okresie objętym niniejszym Raportem gmina zapewniała również bezpłatny 

transport i opiekę podczas przewozu uczniów niepełnosprawnych lub zwrot kosztów takiego 

przejazdu. Dotyczy to dowozu uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

w Hrubieszowie, przy wykorzystaniu własnego środka transportu tj, busa stanowiącego 

własność gminy - z tej formy transportu korzystało średnio 8 uczniów oraz zewnętrznego 

przewoźnika – Przedsiębiorstwo RUMCAJS Agnieszka Kaczanowska, który przewoził średnio 

5 uczniów. Ponadto gmina zwracała koszty dojazdu do szkół i ośrodków specjalnych na terenie 

miasta Zamość – zadania realizowane przez stowarzyszenie „Krok za Krokiem”  

w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie.  

Gmina Hrubieszów dokonywała również zwrotu kosztów dowozu niepełnosprawnych 

uczniów środkami komunikacji własnej, który realizowany był przez rodziców. Średnio z tej 

formy dowozu w 2019 roku korzystało 4 uczniów. Dodatkowo jeden uczeń dowożony był przez 

rodzica do Szkoły Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci 

i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie. Rodzic otrzymywał 

zwrot kosztów dowozu niepełnosprawnego dziecka na podstawie zawartej indywidualnej 

umowy.  

Wydatkowane w 2019 roku przez gminę środki z tytułu dowozu wyniosły 510.542,22 

zł i składały się na nie koszty: 

1) zwrotu kosztów przejazdów uczniów środkami komunikacji publicznej – 253.456 zł, 

2) dowozu z wykorzystaniem pojazdu Szkoły Podstawowej w Moniatyczach – 81.550 zł, 
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3) dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych przez przewoźników zewnętrznych – 

125.133,20 zł, 

4) zapewnienia opieki podczas przewozu – 23.147,02 zł, 

5) zwrot kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych organizowanego we własnym 

zakresie przez rodziców oraz wykorzystania pojazdu Gminnego Ośrodka Kultury  

w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach do dowozu uczniów – 27.256 zł. 

Powyższa kalkulacja nie uwzględnia kosztów przewozu organizowanego przy wykorzystaniu 

dwóch pojazdów stanowiących własność gminy. 
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11. ZARZĄDZANIE GMINĄ HRUBIESZÓW 
 

Zgodnie z postanowieniami ustawy o samorządzie gminnym organem wykonawczym 

gminy jest wójt, który wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami 

prawa. Swoje zadania wójt wykonuje przy pomocy urzędu gminy, stanowiącego jedną  

z jednostek organizacyjnych gminy. 

Zgodnie ze schemat organizacyjny urzędu stanowiącym załącznik do Regulaminu 

Organizacyjnego Urzędu Gminy Hrubieszów z dnia 14 czerwca 2013 r. na dzień 31 grudnia 

2019 roku funkcjonowały następujące komórki organizacyjne: 

1) Referaty: 

a) Referat Finansowy, 

b) Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, 

c) Referat Inwestycji, Planowania, Spraw Lokalowych i Gospodarczych, 

d) Referat Obywatelski i Ochrony Przeciwpożarowej, 

e) Referat Podatków i Opłat, 

2) 10 samodzielnych jednoosobowe stanowiska pracy, 

3) 3 stanowiska pomocnicze nie wchodzące w skład referatów. 

Łącznie na dzień 31 grudnia 2019 roku w strukturze organizacyjnej urzędu 

funkcjonowało 39 stanowisk pracy, z czego 31 stanowiły stanowiska urzędnicze oraz  

8 stanowiska pomocnicze i obsługi.  

W celu optymalnego wykorzystania potencjału kadry zatrudnionej w urzędzie oraz 

zapewnienia wysokiej jakości realizowanych przez urząd jako jednostkę organizacyjną gminy 

zadań i usług publicznych na rzecz mieszkańców, prowadzona jest mająca temu sprzyjać 

polityka zatrudnienia. W jej ramach oprócz realizacji wymogu okresowej oceny pracowników 

zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, wynikającej z ustawy o pracownikach 

samorządowych, prowadzona jest na bieżąco analiza działalności poszczególnych komórek, 

zakresy wykonywanych przez nie czynności czy obciążenie pracą.   

Podobnie jak w latach poprzednich również w 2019 roku Gmina Hrubieszów zawierała 

umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Hrubieszowie na organizację prac interwencyjnych, 

robót publicznych, staży absolwenckich. Część zatrudnionych w ich ramach pracowników 

wykonywała pracę biurową w urzędzie wspomagając pracę stałych pracowników, część 

natomiast kierowana była do świetlic wiejskich. Łącznie w ramach wymienionych form 

aktywności zatrudnionych było w trakcie 2019 roku: 

1) 10 pracowników w ramach robót publicznych ( z czego 5-iu w  świetlicach), 

2) 20 pracowników w ramach prac interwencyjnych ( z czego 11-stu w świetlicach), 

3) 26 stażystów (z czego 22-óch w świetlicach).   

W urzędzie gminy obowiązuje elektroniczny obieg dokumentów. W 2019 roku na 

dzienniku głównym korespondencji zarejestrowano 9642 pism wpływających, na dzienniku 

faktur 3846 pozycji, w dzienniku e-mail natomiast 1706 wiadomości. Dodatkowo przez 

platformę ePUAP do urzędu wpłynęło 1039 spraw. W formie elektronicznej na adres  

e-mailowy natomiast wpłynęło 1318 spraw. Jest to tylko część korespondencji, jaka trafia do 

urzędu, bowiem znaczna część spraw prowadzona jest i załatwiana na podstawie pism nie 

rejestrowanych w dziennikach prowadzonych przez sekretariat, ale bezpośrednio w teczkach 



 

100 
 

rzeczowych na poszczególnych stanowiskach merytorycznych. Z urzędu wysłano natomiast 

114 pism za pośrednictwem platformy ePUAP i 7070 za pośrednictwem poczty tradycyjnej. 

W ramach realizacji swoich zadań Wójt gminy Hrubieszów w 2019 roku wydał 130 

zarządzeń, natomiast Rada Gminy podczas 11 sesji przyjęła 87 uchwał, z których  

23 zawierały przepisy prawa miejscowego i podlegały publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego.  Przedmiot uchwał oraz stopień ich realizacji zawiera poniższa 

tabela.  

 

Tabela 41. Przedmiot oraz stan realizacji uchwał Rady Gminy Hrubieszów podjętych  

w 2019 roku. 

Lp Numer, data i przedmiot uchwały Stan realizacji 

 

1. IV/21/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie 

zmiany budżetu na 2019 rok. 

Uchwała zrealizowana 

2. IV/22/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie 

zmian w załączniku Nr 1 wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Hrubieszów na lata 2019 -2022 do 

uchwały Nr III/15/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku. 

Uchwała zrealizowana 

3. IV/23/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie w 

sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki tej opłaty. 

Uchwała zrealizowana 

4. IV/24/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie 

zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w 

Ślipczu poprzez zmianę siedziby. 

Uchwała zrealizowana 

5. IV/25/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie 

zamiaru przekształcenia Punktu Przedszkolnego przy 

Szkole Podstawowej w Ślipczu poprzez zmianę 

siedziby. 

Uchwała zrealizowana 

6. IV/26/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie 

zmiany Uchwały Nr XIII/68/2015 Rady Gminy 

Hrubieszów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie 

zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w drodze inkasa, 

wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości za 

inkaso. 

Uchwała zrealizowana 

7. IV/27/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie 

zmiany Uchwały Nr XIII/67/2015 Rady Gminy 

Hrubieszów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie 

zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, 

rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze 

inkasa, określenia inkasentów i wysokości 

wynagrodzenia za inkaso. 

Uchwała zrealizowana 

8. IV/28/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie 

planu pracy Rady Gminy Hrubieszów na 2019 rok. 

Uchwała zrealizowana 

9. IV/29/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie 

planów pracy komisji stałych Rady Gminy 

Hrubieszów na 2019 rok. 

Uchwała zrealizowana 
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10. IV/30/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie 

udzielenia przez Gminę Hrubieszów pomocy 

finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta 

Zamość. 

Uchwała zrealizowana 

11. IV/31/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie 

wyboru przedstawiciela do składu osobowego Rady 

Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie. 

Uchwała zrealizowana 

12. V/32/2019 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie 

zmiany budżetu na 2019 rok. 

Uchwała zrealizowana 

13. V/33/2019 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie 

udzielenia przez Gminę Hrubieszów pomocy 

finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu 

Hrubieszowskiego 

Uchwała zrealizowana 

14. V/34/2019 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie 

uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury  

w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach. 

Uchwała zrealizowana 

15. V/35/2019 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

gruntowej. 

Uchwała zrealizowana 

16. V/36/2019 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie 

określenia zasad obciążania nieruchomości 

stanowiących własność lub będących w użytkowaniu 

wieczystym Gminy Hrubieszów służebnościami 

gruntowymi i służebnościami przesyłu. 

Uchwała realizowana 

17. V/37/2019 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie 

ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność 

Centrum Integracji Społecznej w Mienianach  

w 2019 r. 

Uchwała zrealizowana 

18. V/38/2019 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie 

odwołania Skarbnika Gminy Hrubieszów. 

Uchwała zrealizowana 

19. V/39/2019 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie 

powołania Skarbnika Gminy Hrubieszów 

Uchwała zrealizowana 

20. V/40/2019 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie 

powołania Gminnej Rady Seniorów w Hrubieszowie  

i nadania jej statutu. 

Uchwała zrealizowana 

21. V/41/2019 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie 

określenia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Hrubieszów w 2019 roku. 

Uchwała zrealizowana 

22. V/42/2019 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie 

zmiany Uchwały Nr II/13/2018 Rady Gminy 

Hrubieszów z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie 

ustanowienia wieloletniego programu osłonowego 

„Pomoc Gminy Hrubieszów – posiłek w szkole  

i w domu na lata 2019-2023”. 

Uchwała zrealizowana  

w części dotyczącej 

przyjęcia Programu. 

Realizacja Programu do 

2023 roku 

23. V/43 /2019 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie 

uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Hrubieszowie. 

 

Uchwała zrealizowana 
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24. V/44/2019 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

Hrubieszów. 

Uchwała zrealizowana 

25. VI/45/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie 

zmiany budżetu na 2019 rok. 

Uchwała zrealizowana 

26. VI/46/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie 

programu gospodarczego w zakresie drogownictwa 

na 2019 rok. 

Uchwała zrealizowana  

w wyjątkiem wykonania 

dokumentacji projektowej 

na chodnik w Teptiukowie 

oraz wykonania 

dokumentacji projektowej 

na remont drogi gminnej nr 

111100L Kozodawy-

Czumów w m. Kozodawy 

(do ZRID) 

27. VI/47/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie 

utworzenia Spółdzielni Socjalnej 

Uchwała zrealizowana 

28. VI/48/2019 z dnia 30 kwietnia 2029 roku w sprawie 

wprowadzenia zwolnień od podatku od 

nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących 

nowe inwestycje i tworzących nowe miejsca pracy  

w ramach pomocy de minimis. 

Uchwała zrealizowana 

29. VI/49/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie 

uchwalenia zmian miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

Hrubieszów. 

Uchwała zrealizowana 

30. VI/50/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie 

odrzucenia w całości stanowiska Związku 

Nauczycielstwa Polskiego Oddziału Powiatowego  

w Hrubieszowie dotyczącego zaopiniowania projektu 

uchwały Rady Gminy Hrubieszów w sprawie 

przekształcenia Szkoły Podstawowej i Punktu 

Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Ślipczu. 

Uchwała zrealizowana 

31. VI/51/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie 

ustalenia planu sieci publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Hrubieszów oraz określenia granic obwodów 

publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 

2019 roku. 

Uchwała zrealizowana 

32. VI/52/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na rzecz 

użytkownika wieczystego. 

Uchwała realizowana 

33. VI/53/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie 

zmiany Uchwały Nr XIII/67/2015 Rady Gminy 

Hrubieszów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie 

zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, 

rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze 

inkasa, określenia inkasentów i wysokości 

wynagrodzenia za inkaso. 

Uchwała zrealizowana 
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34. VI/54/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie 

zmiany Uchwały Nr XIII/68/2015 Rady Gminy 

Hrubieszów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie 

zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w drodze inkasa, 

wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości za 

inkaso. 

Uchwała zrealizowana 

35. VII/55/2019 z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie 

przekształcenia Szkoły Podstawowej w Ślipczu  

i Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej  

w Ślipczu poprzez zmianę siedziby. 

Uchwała zrealizowana 

36. VII/56/2019 z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie 

zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, 

którym powierzono stanowiska kierownicze oraz 

zwalniania ich od obowiązku realizacji zajęć, a także 

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, 

terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych. 

Uchwała zrealizowana 

37. VII/57/2019 z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie 

zmiany budżetu Gminy na 2019 rok. 

Uchwała zrealizowana 

38. VII/ 58/2019 z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie 

udzielenia przez Gminę Hrubieszów pomocy 

finansowej w formie dotacji celowej dla Samorządu 

Województwa Lubelskiego. 

Uchwała niezrealizowana  

w związku  

z niewykonaniem inwestycji 

objętej dotacją celową 

39. VII/ 59/2019 z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

stanowiących mienie gminy. 

Uchwała zrealizowana  

w części dotyczącej 

nieruchomości: Czerniczyn 

nr dz. 520, Dąbrowa nr dz. 

3, Dąbrowa nr dz. 63, 

Dąbrowa nr dz. 131. 

40. VII/ 60/2019 z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na dokonanie darowizny 

nieruchomości na rzecz Powiatu Hrubieszowskiego. 

Uchwała realizowana 

41. VII/61/2019 z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

gruntowej. 

Uchwała zrealizowana 

42. VII/ 62/2019 z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 

gruntowej. 

Uchwała zrealizowana 

43. VIII/63/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie 

wotum zaufania dla Wójta Gminy Hrubieszów. 

Uchwała zrealizowana 

44. VIII/ 64/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie 

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy 

Hrubieszów z wykonania budżetu za rok 2018. 

Uchwała zrealizowana 

45. VIII//65/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie 

udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2018 rok. 

 

Uchwała zrealizowana 
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46. VIII/ 66/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie 

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielania 

przez Gminę Hrubieszów pomocy finansowej  

w formie dotacji celowej dla Powiatu 

Hrubieszowskiego. 

Uchwała zrealizowana 

47. VIII/ 67/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie 

zmiany programu gospodarczego w zakresie 

drogownictwa na 2019 rok. 

Uchwała zrealizowana 

48. VIII/ 68/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie 

zmian: w załączniku Nr 1 wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Hrubieszów na lata 2019 - 2022 do 

uchwały Nr III /15/ 2018 z dnia 28 grudnia 2018 

roku. 

Uchwała zrealizowana 

49. VIII/ 69/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie 

zmiany budżetu gmina na 2019 rok. 

Uchwała zrealizowana 

50. VIII/ 70/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie 

powołania Zespołu do spraw opiniowania 

kandydatów na ławników 

Uchwała zrealizowana w 

części dotyczącej powołania 

Zespołu. Zespół nie podjął 

działań ze względu na brak 

kandydatów na ławników  

51. IX/71/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 roku w sprawie 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Hrubieszów na lata 2019-2022 do uchwały  

Nr II/15/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku. 

Uchwała realizowana 

52. IX/72/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 roku w sprawie 

zmiany budżetu Gminy na 2019 rok. 

Uchwała zrealizowana 

53. IX/73/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 roku w sprawie 

zmiany programu gospodarczego w zakresie 

drogownictwa na 2019 rok 

Uchwała zrealizowana 

54. IX/74/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 roku w sprawie 

przystąpienia Gminy Hrubieszów do Lokalnej 

Organizacji Turystycznej „Gotania”. 

Uchwała zrealizowana 

55. IX/75/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 roku w sprawie 

wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku 

energetycznego. 

Uchwała zrealizowana 

56. IX/76/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 roku w sprawie 

rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 

Hrubieszów. 

Uchwała zrealizowana 

57. X/77/2019 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Hrubieszów na lata 2019-2022 do uchwały Nr 

III/15/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku. 

Uchwała realizowana 

58. X/78/2019 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie 

zmiany budżetu gminy na 2019 rok. 

 

Uchwała zrealizowana 

59. X/79/2019 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie 

uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

Gminy Hrubieszów. 

 

 

Uchwała zrealizowana  

w części dotyczącej 

przyjęcia Planu. Realizacja 

Planu do 2023 roku 
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60. X/80/2019 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie w trybie 

bezprzetargowym, kolejnej umowy najmu na czas 

oznaczony 3 lat. 

Uchwała zrealizowana 

61. X/81/2019 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 

Uchwała realizowana 

62. X/82/2019 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie 

pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku 

skierowanego do Rady Gminy Hrubieszów. 

Uchwała zrealizowana 

63. X/83/2019 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie 

zmiany uchwały nr IX/75/2019 z dnia 14 sierpnia 

2019 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o 

wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego. 

Uchwała zrealizowana 

64. XI/84/2019 z dnia 27 września 2019 roku w sprawie 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Hrubieszów na lata 2019-2022 do uchwały Nr 

III/15/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku. 

Uchwała realizowana 

65. XI/85/2019 z dnia 27 września 2019 roku w sprawie 

zmiany budżetu gminy na 2019 rok. 

Uchwała zrealizowana 

66. XI/86/2019 z dnia 27 września 2019 roku w sprawie 

zmiany programu gospodarczego w zakresie 

drogownictwa na 2019 rok. 

Uchwała zrealizowana 

67. XII/87/2019 z dnia 28 października 2019 roku  

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok. 

Uchwała zrealizowana 

68. XII/88/2019 z dnia 28 października 2019 roku  

w sprawie uchwalenia Rocznego Programu 

Współpracy Gminy Hrubieszów z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

Uchwała zrealizowana  

w części dotyczącej 

przyjęcia Programu, 

Realizacja Programu 

dotyczy 2020 roku 

69. XII/89/2019 z dnia 28 października 2019 roku  

w sprawie wyboru przedstawiciela do składu 

osobowego Rady Społecznej Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  

w Hrubieszowie. 

Uchwała zrealizowana 

70. XII/90/2019 z dnia 28 października 2019 roku  

w sprawie rozpatrzenia petycji. 

Uchwała zrealizowana 

71. XII/91/2019 z dnia 28 października 2019 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w 

szkołach, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Hrubieszów. 

Uchwała zrealizowana 

72. XII/92/2019 z dnia 28 października 2019 roku  

w sprawie wskazania wstępnego miejsca  lokalizacji 

przystanku komunikacyjnego przy drodze krajowej  

nr 74 w miejscowości Brodzica . 

Uchwała zrealizowana 

73. XIII/93/2019 z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie 

zmiany budżetu gminy na 2019 rok. 

 

 

Uchwała zrealizowana 
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74. XIII/94/2019 z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie 

obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do 

obliczenia podatku rolnego na 2020 rok. 

Uchwała zrealizowana 

75. XIII/95/2019 z dnia 27 listopada 2019 roku sprawie 

określenia wysokości rocznych stawek podatku od 

środków transportowych obowiązujących na terenie 

gminy Hrubieszów. 

Uchwała zrealizowana 

76. XIII/96/2019 z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości obowiązujących na terenie gminy 

Hrubieszów. 

Uchwała zrealizowana 

77. XIII/97/2019 z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie 

zmiany Uchwały Nr XXXIII/183/2017 Rady Gminy 

Hrubieszów z dnia 29 września 2017 roku w sprawie 

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 

zmienionej uchwałą Nr XXXIV/191/2017r z dnia  

17 listopada 2017 r. 

Uchwała zrealizowana 

78. XIII/ 98/2019 z dnia 27 listopada 2019 roku  

w sprawie wysokości ekwiwalentu przysługującego 

członkowi ochotniczej straży pożarnej 

uczestniczącemu w działaniu ratowniczym lub 

szkoleniu pożarniczym. 

Uchwała zrealizowana  

79. XIII/ 99/2019 z dnia 27 listopada 2019 roku w 

sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 

Gminnego Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego  

w Kozodawach 

Uchwała zrealizowana 

80. XIII/100/2019 z dnia 27 listopada 2019 roku  

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Hrubieszowie. 

Uchwała zrealizowana 

81. XIII/101/2019 z dnia 27 listopada 2019 roku  

w sprawie w sprawie przystąpienia Gminy 

Hrubieszów do realizacji Programu ,,Asystent 

osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-

2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego 

Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. 

Uchwała zrealizowana  

w części dotyczącej 

przystąpienia do Programu, 

Realizacja Programu do 

2020 roku 

82. XIV/102/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie 

zmiany budżetu gminy na 2019 rok. 

Uchwała zrealizowana 

83. XIV/103/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Hrubieszów na lata 2019-2022 do uchwały nr 

III/15/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku. 

Uchwała zrealizowana 

84. XIV/104/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej. 

Uchwała realizowana 

85. XIV/105/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie 

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020. 

Uchwała zrealizowana 

86. XIV/106/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie 

zasad sprawiania pogrzebu oraz zasad zwrotu 

wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu. 

Uchwała zrealizowana 
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87. XIV/107/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Uzależnieniom na 2020 rok. 

Uchwała zrealizowana  

w części dotyczącej 

przyjęcia Programu, 

Realizacja Programu 

dotyczy 2020 roku 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Hrubieszów.  

 

Analiza działalności uchwałodawczej wskazuje, dość znaczną aktywność organu 

uchwałodawczego w sferze finansów gminy, o czym świadczą aż 23 uchwały w zakresie zmian 

w budżecie, wieloletniej prognozie finansowej oraz dotacji przekazywanych innym jednostkom 

samorządu terytorialnego. Dość dużo, bo aż 8 uchwał regulowało materię związaną  

z gospodarką nieruchomościami. Kolejnych 8 uchwał dotyczyło kwestii organizacyjnych 

jednostek Gminy Hrubieszów, w ich drodze, bowiem nadano statuty Gminnemu Ośrodkowi 

Pomocy Społecznej w Hrubieszowie, oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Hrubieszowie  

z siedzibą w Wołajowicach, stwierdzono zakończenie działalności Gminnego Gimnazjum im. 

Bolesława Chrobrego w Kozodawach a także przeprowadzono procedurę zmiany siedziby 

Szkoły Podstawowej w Ślipczu i Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Ślipczu 

na budynek dotychczasowego Gminnego Gimnazjum w Kozodawach.  

 

Dla właściwej realizacji przez gminę coraz szerszego katalogu zadań z zakresu zapewnienia 

właściwego poziomu rozwoju wspólnoty samorządowej organy gminy stosują koncepcję 

planowania strategicznego. Przyjmowane przez organy gminy i dotyczące różnych obszarów 

życia społecznego dokumenty (strategie, programy, polityki), mają na celu logiczne 

planowanie, sprawne wykonywanie oraz dokonanie obiektywnej oceny swojego działania na 

rzecz zaspokajania coraz szerzej definiowanych zbiorowych potrzeb mieszkańców.  

Poniżej zawarto zestawienie dotyczące strategii i programów realizowanych przez Gminę 

Hrubieszów w 2019 roku. Opis efektów wynikających z realizowanych w ich ramach zadań 

zawarty został w treści niniejszego „Raportu…” lub innych wskazanych w nim dokumentach 

sprawozdawczych. 
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Tabela 42. Strategie i programy realizowane przez Gminę Hrubieszów w 2019 roku. 

 

Nazwa dokumentu 

 

 

Informacja o stanie realizacji 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego gminy Hrubieszów (uchwała 

Nr XII/84/2004 Rady Gminy Hrubieszów  

z dnia 29 maja 2004 roku z późn. zm.) 

 Plan realizowany na bieżąco.  

Wykonane działania opisane zostały  

w części „Raportu…” dotyczącej 

planowania przestrzennego 

Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy 

Hrubieszów w latach 2008-2020 (uchwała 

Nr XV/86/2008 Rady Gminy Hrubieszów  

z dnia 18 marca 2008 roku) 

Strategia realizowana na bieżąco.  

Podjęte działania przyczyniły się do 

realizacji przyjętych w Strategii zadań  

z obszarów: 

- cel strategiczny III „Rozwój systemu 

komunikacji i infrastruktury” (opisane  

w części „Raportu…” dotyczącej 

infrastruktury technicznej oraz sportu 

- cel strategiczny IV „Poprawa stanu 

środowiska naturalnego” (opisane w części 

„Raportu…” dotyczącej ochrony 

środowiska 

- cel strategiczny V „Poprawa stanu 

środowiska kulturowego” (opisane w części 

„Raportu…” dotyczącej infrastruktury 

społecznej, działalności organizacji 

pozarządowych i współpracy gminy  

z organizacjami, 

- cel strategiczny VI „Poprawa warunków  

i jakości życia mieszkańców, w tym zmiany 

w strukturze zamieszkania ” (opisane  

w części „Raportu…” dotyczącej 

infrastruktury społecznej i sportu 

 

Program usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest dla Gminy 

Hrubieszów na lata 2011-2032 (uchwała  

Nr VII/32/2011 Rady Gminy Hrubieszów  

z dnia 15 kwietnia 2011 roku) 

Program realizowany na bieżąco. 

Wykonane działania opisane zostały  

w części „Raportu…” dotyczącej innych 

działań z zakresu ochrony środowiska 

Gminna Strategia Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Gminy 

Hrubieszów na lata 2014-2020 (uchwała  

Nr XXXVII/205/2014Rady Gminy 

Hrubieszów z dnia 30 czerwca 2014 roku) 

Strategia realizowana na bieżąco.  

Sprawozdanie z realizacji przedkładane jest 

corocznie Radzie Gminy Hrubieszów 

Program gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem Gminy Hrubieszów w latach 2013 

– 2020 (Uchwała nr XXXIII/171/2013 Rady 

Gminy Hrubieszów z dnia 30 grudnia 2013 

roku z późn. zm.) 

Program realizowany na bieżąco. 

Wykonane zadania sprowadzały się do 

wykonania dwóch mieszkań chronionych  

z perspektywą włączenia ich do zasobu 
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Gminny Program Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie dla Gminy 

Hrubieszów na lata 2017-2020 uchwała  

Nr XXXI/180/2017 Rady Gminy 

Hrubieszów z dnia 10 sierpnia 2017 roku)  

Program realizowany na bieżąco. 

Sprawozdanie z realizacji przedkładane jest 

corocznie Radzie Gminy Hrubieszów 

Gminnego Programu Wspierania Rodziny 

na lata 2018-2020 (uchwała  

Nr XXXVIII/214/2018 Rady Gminy 

Hrubieszów z dnia 20 marca 2018 roku)  

Program realizowany na bieżąco. 

Sprawozdanie z realizacji przedkładane jest 

corocznie Radzie Gminy Hrubieszów 

Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla 

Gminy Hrubieszów na lata 2018 –2021 

(Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy 

Hrubieszów z dnia 12 grudnia 2018 roku) 

W ramach realizacji Programu wykonano 

zadania z obszaru Priorytetu I  

Ochrona i świadome kształtowanie 

krajobrazu kulturowego jako element 

rozwoju społeczno - gospodarczego gminy 

Programu obejmujące:  

- inwentaryzację dendrologiczną oraz prace 

konserwacyjne i wycinkowe drzewostanu 

alei jesionowej w Moroczynie, oraz prace 

wycinkowe elementów zdegradowanego 

drzewostanu w parku dworskim w 

Steankowicach, 

- prace porządkowe na nieczynnym 

cmentarzu w Wołajowicach 

Roczny Program Współpracy Gminy 

Hrubieszów z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Uchwała Nr XLIV/284/2018 Rady Gminy 

Hrubieszów z dnia 25 października 2018 

roku) 

Działania podjęte w ramach realizacji 

Programu opisane zostały w części 

„Raportu…”, dotyczącej działalności 

organizacji pozarządowych. 

Sprawozdanie z realizacji przedkładane jest 

każdorazowo Radzie Gminy Hrubieszów 

Wieloletni programu osłonowego „Pomoc 

Gminy Hrubieszów – posiłek w szkole  

i w domu na lata 2019-2023” (uchwała  

Nr II/13/2018 Rady Gminy Hrubieszów  

z dnia 12 grudnia 2018 roku) 

Program realizowany na bieżąco. 

Opis wykonach zadania zawarty pozostaje 

w sprawozdaniu kierownika GOPS  

z działalności ośrodka za 2019 rok 

uwzględnieniem z potrzeb w zakresie 

pomocy społecznej 

Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Uzależnieniom na 2019 rok (uchwała  

Nr III/20/2018 Rady Gminy Hrubieszów  

z dnia 28 grudnia 2018 roku) 

Program jednoroczny, 

Sprawozdanie z realizacji przedkładane jest 

każdorazowo Radzie Gminy Hrubieszów 

Program opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Hrubieszów w 2019 roku ( uchwała  

Nr V/41/2019 Rady Gminy Hrubieszów  

z dnia 27 marca 2019 roku) 

Wykonane działania opisane zostały  

w części „Raportu…” dotyczącej innych 

działań z zakresu ochrony środowiska 



 

110 
 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Hrubieszów (uchwała Nr X/79/2019 Rady 

Gminy Hrubieszów z dnia 25 września 2019 

roku)  

Plan w realizacji 

 

Wymienione wyżej dokumenty posiadają różny horyzont czasowy swojego obowiązywania  

a także obejmują szeroki zakres aktywności gminy w realizacji jej zadań. Zwrócić należy 

również uwagę, że znaczna ich część dotyczy obszarów związanych z zadaniami z zakresu 

pomocy społecznej. 
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