
 

 

 

Przewodniczący Komisji     Hrubieszów, 14.01.2022 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 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) przedkładam w załączeniu sprawozdanie  

z działalności Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta za 2021 rok. 

 

         Przewodniczący Komisji 

 

               /-/ Józef Bojarczuk 
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Sprawozdanie z działalności 

Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta za 2021 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 2021 rok określał załącznik nr 1 do uchwały nr   

XXX/247/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie 

przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na rok 2021. 
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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)  zmian w uchwale budżetowej na rok 2021 oraz w wieloletniej prognozie finansowej na 

lata 2021-2040; 

2)  wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych; 

3)  Przyjęcia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  

i kanalizacyjnych na lata 2020 - 2024; 

4)  zwolnienia z opłaty oraz przedłużenia terminu na wniesienie opłat z tytułu korzystania 

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należnych w 2021 roku; 

5)  przyjęcia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu spółkom wodnym dotacji celowej 

z budżetu Gminy Miejskiej Hrubieszów oraz sposobu jej rozliczania; 

6)  ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej 

w Mienianach w 2021 roku; 

7)  uchwalenia planów zagospodarowania przestrzennego miasta; 

8)  zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 

Miejskiej Hrubieszów; 

9)  przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Miejskiej 

Hrubieszów z organizacjami pozarządowym oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020; 

10)  zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu; 

11)  ustalenia wysokości dopłat do taryfy dla wszystkich grup odbiorców usług 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;  

12)  przyjęcia aktualizacji „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem Gminy Miejskiej Hrubieszów na lata 2021-2026”; 

13)  określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Hrubieszów na rok 

szkolny 2021/2022;  

14)  zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta 

Hrubieszowa z wykonania budżetu za 2020 rok; 

15)  określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii 

rozwoju ponadlokalnego Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030,  

w tym trybu konsultacji;  
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16)  zmian dotyczących emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbycia  

i wykupu; 

17)  ustalenia wysokości dopłat do taryfy dla wszystkich grup odbiorców usług 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków; 

18)  wyrażenia zgody na utworzenie SIM Lubelskie spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością: 

19)  zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju 

Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy 

Mieszkaniowej; 

20)  przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

Miejskiej Hrubieszów na lata 2021 - 2026”; 

21)  wyrażenia zgody Burmistrzowi Miasta na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości 

gruntowych; 

22)  wyrażenia zgody Burmistrzowi Miasta na zawarcie kolejnych umów dzierżawy oraz 

umów najmu na czas oznaczony; 

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

sprzedażą udziału w gruncie; 

24)  wyrażenia zgody Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa na nabycie nieruchomości 

gruntowych; 

25)  udzielania pomocy rzeczowej i finansowej innym jednostkom samorządu 

terytorialnego; 

26)  stawek podatków i opłat lokalnych; 

27)  wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości oraz określenia warunków 

udzielenia pomocy de minimis dla przedsiębiorców w związku z realizacją nowych inwestycji 

oraz tworzeniem  nowych miejsc pracy; 

28)  ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej  

w Mienianach w 2022 roku; 

29)  ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Miasta Hrubieszowa; 

30)  określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub 

znajdującym się w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Hrubieszów; 

31)  nadania nazw rondom w ciągu drogi krajowej Nr 74; 

32)  programu współpracy Gminy Miejskiej Hrubieszów z organizacjami pozarządowymi 

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok; 
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33)  utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Kreatywne Centrum Edukacji  

i Współpracy Gospodarczej" w Hrubieszowie i nadania jej statutu;  

34)  Miejskiego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych  

i przeciwdziałania narkomanii na rok 2022; 

35)  pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów 

własnych  niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

36)  przyjęcia sprawozdania z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta 

Hrubieszowa na lata 2017 - 2023; 

37)  wieloletniej prognozy finansowej;  

38)  budżetu miasta na rok 2022. 

Wszystkie rozpatrywane projekty uchwał Komisja zaopiniowała pozytywnie. 

Oprócz projektów uchwał Komisja rozpatrywała i opiniowała następujące dokumenty: 

1)  sprawozdanie Przewodniczącego z działalności Komisji w 2020 roku; 

2)  sprawozdanie z działalności Samorządów Mieszkańców z wykorzystaniem środków 

pieniężnych za 2020 rok; 

3)  informację o umorzeniach podatkowych w 2020 roku;  

4)  informację Burmistrza Miasta Hrubieszowa o wydanych decyzjach w sprawie 

naliczenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa; 

5)  sprawozdanie z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020; 

6)  sprawozdanie z realizacji preliminarza wydatków do Miejskiego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii za rok 2020; 

7)  sprawozdanie z działalności Miejskiej Służby Drogowej za 2020 rok; 

8)  sprawozdanie z działalności Zakładu Energetyki Cieplnej za rok 2020;  

9)  wnioski mieszkańców w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Miejskiej 

Hrubieszów prawa własności; 

10)  informację o funkcjonowaniu systemu odbioru odpadów komunalnych; 

11)  sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta Hrubieszowa  

z wykonania budżetu za 2020 rok; 

12) informację Burmistrza Miasta z wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku; 

13) informację o udzielonych ulgach, odroczeniach, umorzeniach oraz rozłożeniach na 

spłaty raty w kwocie przewyższającej 500 zł w zakresie podatków lub opłat za 2020 rok; 
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14)  informację Zakładu Energetyki Cieplnej o przygotowaniu miasta do sezonu 

zimowego; 

15)  informację Miejskiej Służby Drogowej o przygotowaniu miasta do sezonu zimowego;     

16)  informację Miejskiej Służby Drogowej o zakresie remontów dróg miejskich; 

17)  informację o działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

sp. z o.o. w Hrubieszowie za rok 2020 i I półrocze 2021 roku; 

18)  informację o stanie realizacji Wieloletniego Planu Rozwoju Urządzeń 

Wodociągowych  i Kanalizacyjnych na lata 2020-2024; 

19)   opinię ostateczną w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2022;   

20)  projekt ramowego planu pracy Komisji na rok 2022. 

 Wszystkie rozpatrywane sprawozdania, informacje i wnioski Komisja zaopiniowała 

pozytywnie.  

  Członkowie Komisji wzięli ponadto udział w 3 posiedzeniach wspólnych komisji 

stałych. Tematyka posiedzeń wspólnych komisji stałych obejmowała: 

1)  rozpatrzenie Raportu o stanie Miasta Hrubieszów za rok 2020; 

2)  rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa 

wotum zaufania; 

3)  rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta 

z tytułu wykonania budżetu za rok 2020; 

4)  wypracowanie stanowiska w sprawie nadania nazw rondom w ciągu drogi krajowej  

Nr 74;  

5)  rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego 

Burmistrza Miasta Hrubieszowa; 

6)  rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia poparcia dla Wojska Polskiego, 

Straży Granicznej, Policji i innych służb chroniących granicy Rzeczypospolitej Polskiej  

z Republiką Białorusi; 

7)  rozpatrzenie Zarządzenia Nr 624/2021 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia  

12 listopada 2021 r. sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej na lata 2022 - 2040 oraz projektu uchwały budżetowej na rok 2022; 

8)  wydanie opinii w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2022. 

 Komisja zrealizowała plan pracy na rok 2021. 

         Przewodniczący Komisji 

                  /-/ Józef Bojarczuk 

Hrubieszów, 14.01.2022 r. 


