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Przewodniczący Komisji      Hrubieszów, 03.02.2020 r. 

Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta 

Rady Miejskiej w Hrubieszowie 

 

        

        

       Pani Anna Naja  

       Przewodniczący Rady Miejskiej  

       w Hrubieszowie  

 

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

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm) przedkładam w załączaniu sprawozdanie  

z działalności Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta za 2019 rok. 

 

         Przewodniczący Komisji 

             /-/ Józef Bojarczuk 
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Sprawozdanie z działalności 

Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta za 2019 rok 

 

Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta Rady Miejskiej w Hrubieszowie VIII 

kadencji została powołana uchwałą nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia  

30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta  oraz 

uchwałą nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 28 marca 2019 r. zmieniającą 

uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta w następującym 

składzie osobowym: 

1.  Bojarczuk Józef - Przewodniczący 

2.  Świstowska Iwona - Zastępca Przewodniczącego 

3.  Danuta Kowalska - Członek 

4.  Guz Andrzej - Członek 

5.  Bańka Wiesław - Członek 

6.  Nowak Czesława - Członek 

7.  Tarnawski Leszek - Członek 

8.  Wiech Ryszard - Członek. 

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

1) budżetu i finansów miejskich, w tym także miejskich jednostek organizacyjnych  

i jednostek pomocniczych gminy; 

2) ładu przestrzennego i gospodarki terenami; 

3) inwestycji kubaturowych i liniowych; 

4) remontów; 

5) dróg, ulic, mostów, placów i organizacji ruchu drogowego; 

6) wodociągów i zaopatrzenia w wodę; 

7) kanalizacji oraz usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych; 

8) utrzymania wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych; 

9) zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną; 

10) komunalnego budownictwa mieszkaniowego; 

11) promocji miasta. 

 Plan pracy Komisji na 2019 rok określał załącznik nr 1 do uchwały nr III/15/2019  

Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planów pracy 

stałych Komisji Rady Miejskiej na rok 2019. 
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 W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 15 posiedzeń w celu zaopiniowania 

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

informacji składanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta i miejskie jednostki 

organizacyjne. 

  Tematyka posiedzeń Komisji obejmowała rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów 

uchwał dotyczących: 

1)  zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta  

z wykonania budżetu za 2018 rok; 

2)  udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok; 

3)  zmian w  budżecie miasta na rok 2019 i w wieloletniej prognozy finansowej; 

4)  planów zagospodarowania przestrzennego miasta; 

5)  zmian dotyczących emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbycia  

i wykupu; 

6)  wyrażenia zgody Burmistrzowi Miasta na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości; 

7)  udzielenia Burmistrzowi Miasta zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych z jednoczesną 

sprzedażą udziału w gruncie; 

8)  określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy 

sprzedaży lokali mieszkaniowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Hrubieszów; 

9)  udzielania pomocy finansowej innym samorządom i instytucjom; 

10)  wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych na lata 2018-2021; 

11)  gospodarki odpadami komunalnymi; 

12)  stawek podatków lokalnych; 

13)  stanu przygotowań zadań inwestycyjnych i ich realizację; 

14)  budżetu miasta na rok 2020 i wieloletniej perspektywy finansowej. 

 Oprócz projektów uchwał Komisja rozpatrywała i opiniowała następujące dokumenty: 

1)  sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania budżetu za 2018 rok; 

2)  informację Burmistrza Miasta z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku; 

3)  sprawozdania z działalności Samorządów Mieszkańców z wykorzystaniem środków 

pieniężnych za 2018 rok; 

4)  sprawozdanie z działalności Miejskiej Służby Drogowej za 2018 rok;  

5)  informację o umorzeniach podatkowych w 2018 roku; 

6)  informację o funkcjonowaniu systemu odbioru odpadów komunalnych w mieście; 

7)  sprawozdanie o działalności Zakładu Energetyki Cieplnej za rok 2018; 
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8)  informacje Zakładu Energetyki Cieplnej i Miejskiej Służby Drogowej o przygotowaniu 

miasta do sezonu zimowego;     

9)  informację Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o.  

w Hrubieszowie za rok 2018 i I półrocze 2019 roku; 

10)  informację o realizacji Wieloletniego Planu Rozwoju Urządzeń Wodociągowych  

i Kanalizacyjnych na lata 2018-2021;  

11)  informację Miejskiej Służby Drogowej o zakresie remontów dróg miejskich. 

 Wszystkie rozpatrywane projekty uchwał, sprawozdania oraz informacje Komisja 

zaopiniowała pozytywnie.  

  Członkowie Komisji wzięli ponadto udział w 4 posiedzeniach wspólnych komisji 

stałych. Tematyka posiedzeń wspólnych komisji stałych obejmowała: 

1)  rozpatrzenie wniosku Fundacji Wolni Obywatele RP w sprawie zmiany nazwy ulicy 

Stanisława Basaja „Rysia” w Hrubieszowie; 

2)  debatę nad raportem Burmistrza Miasta o stanie gminy; 

3)  rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi 

Miasta wotum zaufania; 

4)  rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji 

komunalnych oraz określenia zasad ich zbycia i wykupu; 

5)  zapoznanie się z treścią Zarządzenia Nr 187/2019 Burmistrza Miasta Hrubieszowa  

z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej oraz projektu uchwały budżetowej na 2020 rok. 

Wniosek Fundacji Wolni Obywatele RP w sprawie zmiany nazwy ulicy Stanisława 

Basaja „Rysia” w Hrubieszowie został zaopiniowany negatywnie. 

Projekty uchwał w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta wotum zaufania oraz  

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbycia i wykupu zostały 

zaopiniowane pozytywnie.  

 Komisja zrealizowała plan pracy na rok 2019 z wyjątkiem zaopiniowania planu jej 

pracy, który został zrealizowany w styczniu 2020 r. stosownie do zapisu § 47 ust. 1 Statutu  

Gminy Miejskiej Hrubieszów, stanowiącego załącznik do uchwały Nr LX/437/2018 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 31 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu 

Gminy Miejskiej Hrubieszów (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 5504 i 5683).    

         Przewodniczący Komisji 

         /-/ Józef Bojarczuk 

Hrubieszów, 03.02.2020 r. 


