
1 
 

Protokół Nr: RM.0002.11.2019.JP 

Nazwa sesji:  XIV sesja Rady Miejskiej 

Data sesji:  24/09/2019 

Numer sesji:  RM.0002.11.2019.JP 

Miejsce w którym odbyła się sesja:  sala konferencyjna Urzędu Miasta Hrubieszów 

Godzina rozpoczęcia:  15:09 

Godzina zakończenia:  15:52 

 

Lista radnych obecnych na sali: 

1. Jan Szulakiewicz 

2. Anna Naja 

3. Leszek Kryszczuk 

4. Ryszard Wiech 

5. Leszek Tarnawski 

6. Artur Danilczuk 

7. Marian Cisło 

8. Zbigniew Lebiedowicz 

9. Barbara Wierzchowska 

10. Iwona Świstowska 

11. Wiesław Bańka 

12. Czesława Nowak 

13. Danuta Kowalska 

14. Józef Bojarczuk 

Oprócz ww. radnych obecni byli również: Burmistrz Miasta Marta Majewska, 

Zastępca Burmistrza Paweł Wojciechowski, Skarbnik Halina Kuranc, Radca Prawny Mariola 

Sadowska, Naczelnicy Wydziałów UM, Kierownik Miejskiej Służby Drogowej Mariusz 

Biront, Przewodniczący Zarządów Osiedli oraz mieszkańcy.    

 Sesja rozpoczęła się o godz. 15:09. 

1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad. 

Otwarcia XIV sesji Rady Miejskiej w Hrubieszowie dokonała Anna Naja, 

Przewodnicząca Rady Miejskiej, która na podstawie listy obecności stwierdziła 

prawomocność obrad oraz serdecznie powitała zebranych. Przewodnicząca Rady Miejskiej 

poinformowała, że sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Miasta Marty Majewskiej  

w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym.    
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2. Przyjęcie porządku obrad. 

 Następnie zapytała czy radni mają do projektu porządku obrad wnioski, dodając, że 

zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym zmiana proponowanego porządku obrad wymaga 

zgody wnioskodawcy. Wobec ich braku ogłosiła przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 

rok. 

 Przystępując do realizacji tego punktu Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Naja 

poprosiła o zabranie głosu Burmistrza Miasta Martę Majewską, która poinformowała radnych 

o powodach dla których zostały zaproponowane zmiany w uchwale budżetowej miasta na 

2019 rok, podkreślając, że uchwalenie proponowanych zmian ma na celu zabezpieczenie 

wkładu własnego w związku z możliwością otrzymania dotacji rządowej w ramach 

„Funduszu Dróg Samorządowych” w wysokości 4 818 809 zł. 

 Następnie głos zabrała Skarbnik Miasta Halina Kuranc, która scharakteryzowała 

najważniejsze zmiany w budżecie miasta na 2019 rok wprowadzane proponowaną uchwałą 

oraz ich powody. Przedstawiła ponadto wysokość planowanego deficytu budżetu i propozycję 

jego sfinansowania.              

Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Naja poprosiła Przewodniczącego Komisji 

Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta, radnego Józefa Bojarczuka o zaprezentowanie opinii 

Komisji na temat projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok, który 

przedstawił pozytywną opinię Komisji.  

Osoby proszące o głos 

Ryszard Wiech 

Marta Majewska 

Marian Cisło 

 W dyskusji jako pierwszy głos zabrał radny Ryszard Wiech, który powiedział, że 

Miasto po raz kolejny się zadłuża, podczas gdy jego zdaniem powinno oszczędzać. Dodał, że 

w przyszłym roku zadłużenie jeszcze się zwiększy w związku ze wzrostem wydatków na 

oświatę, wzrostem płacy minimalnej i wzrostem zatrudnienia w Urzędzie Miasta.     

 Radny Marian Cisło stwierdził, że debatujemy nad tym czy chcemy uzyskać 

dofinansowanie w wysokości 60 procent na remont ulic miejskich na osiedlach „Gródecka”  

i „Basaja”. Podkreślił, że jeśli możemy otrzymać 60 procent dofinansowania na remonty dróg 

miejskich to należy z tej możliwości skorzystać, wobec czego zagłosuje za przyjęciem 

rozpatrywanej uchwały.  
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 Dodał, że jeśli nie wzrośnie subwencja oświatowa to gminna w dalszym ciągu będzie 

musiała dopłacać do oświaty. 

 Burmistrz Miasta Marta Majewska przypomniała, że wprawdzie zaciągamy kredyty 

oraz planujemy deficyt, ale przeznaczamy to na inwestycje, dodając, że podjęcie 

proponowanej uchwały jest niezbędne, żeby podpisać stosowne umowy na dofinansowanie  

z „Funduszu Dróg Samorządowych” i rozpocząć inwestycje drogowe.  

 Podkreśliła, że deficyt budżetu miasta wynika ze zbyt małej dotacji oświatowej,  

w efekcie czego miasto musi w bieżącym roku dopłacić do oświaty 10 mln złotych.        

 Radny Ryszard Wiech stwierdził, że budżet miasta i tak musiałby być znowelizowany 

ze względu na podwyżki w oświacie, a środki zewnętrzne na drogi trzeba wykorzystać, bo 

dotychczas nie było tak wysokiego dofinansowania na drogi gminne, ale trzeba uważać, żeby 

nie przeinwestować. Podkreślił, że trzeba robić wysiłki w kierunku oszczędności.       

 Wobec braku kolejnych głosów w dyskusji Przewodnicząca A. Naja przeprowadziła 

imienne głosowanie, w którym Rada Miejska w Hrubieszowie, jednogłośnie uchwaliła 

uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok. 

Odpowiedź Ilość głosów Procent głosów 

Jestem za 14 100.00 % 

Jestem przeciw 0 0.00 % 

Wstrzymuje sie 0 0.00 % 

 

Radny Oddany głos 

Józef Bojarczuk Jestem za 

Jan Szulakiewicz Jestem za 

Barbara Wierzchowska Jestem za 

Wiesław Bańka Jestem za 

Iwona Świstowska Jestem za 

Ryszard Wiech Jestem za 

Leszek Tarnawski Jestem za 

Czesława Nowak Jestem za 

Danuta Kowalska Jestem za 

Artur Danilczuk Jestem za 

Marian Cisło Jestem za 

Leszek Kryszczuk Jestem za 
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Anna Naja Jestem za 

Zbigniew Lebiedowicz Jestem za 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej. 

Skarbnik Halina Kuranc przedstawiła proponowane zmiany w wieloletniej 

perspektywie finansowej na lata 2019-2034. 

 Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta przedstawił pozytywną 

opinie Komisji w sprawie projektu uchwały.  

 Wobec braku głosów w dyskusji Przewodnicząca Anna Naja przeprowadziła imienne 

głosowanie, w którym Rada Miejska w Hrubieszowie jednogłośnie uchwaliła uchwałę 

zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 

Odpowiedź Ilość głosów Procent głosów 

Jestem za 14 100.00 % 

Jestem przeciw 0 0.00 % 

Wstrzymuje sie 0 0.00 % 

 

Radny Oddany głos 

Marian Cisło Jestem za 

Artur Danilczuk Jestem za 

Danuta Kowalska Jestem za 

Zbigniew Lebiedowicz Jestem za 

Czesława Nowak Jestem za 

Ryszard Wiech Jestem za 

Wiesław Bańka Jestem za 

Barbara Wierzchowska Jestem za 

Leszek Tarnawski Jestem za 

Anna Naja Jestem za 

Iwona Świstowska Jestem za 

Leszek Kryszczuk Jestem za 

Jan Szulakiewicz Jestem za 

Józef Bojarczuk Jestem za 
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5. Zakończenie obrad. 

  Obrady sesji zakończyły się o godz. 15:52. 

 Materiał video z XIV sesji Rady Miejskiej dostępny jest na stronie internetowej 

Urzędu Miasta. 

 

               Protokolant: J. Policha     Przewodniczący Rady Miejskiej 

       inspektor ds. obsługi rady miejskiej         /-/ Anna Naja 

            i jednostek pomocniczych 

 


