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Protokół Nr: RM.0002.6.2022.JP 

 

Nazwa sesji:  L Sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie  

Data sesji:  15.06.2022 

Numer sesji:  RM.0002.6.2022.JP 

Miejsce w którym odbyła się sesja:  Sala konferencyjna Urzędu Miasta, ul. mjr.  

H. Dobrzańskiego „Hubala" 1. 

Godzina rozpoczęcia:  14:00 

Godzina zakończenia:  14:39 

 

Lista radnych obecnych na sesji: 

1. Andrzej Guz 

2. Danuta Kowalska 

3. Marian Cisło 

4. Czesława Nowak 

5. Leszek Tarnawski 

6. Leszek Kryszczuk 

7. Ryszard Wiech 

8. Zbigniew Lebiedowicz 

9. Józef Bojarczuk 

10. Anna Naja 

11. Jan Szulakiewicz 

12. Artur Danilczuk 

Oprócz radnych na sesji obecni byli: Sekretarz Miasta Monika Podolak, Skarbnik Miasta 

Marta Woźnica, Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Marta Szopa, 

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Przemysław Podskarbi, Kierownik Zakładu 

Energetyki Cieplnej Artur Szumiata oraz Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 1 Pobereżany 

Bogdan Patkowski.  

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

Otwarcia L sesji Rady Miejskiej w Hrubieszowie dokonała Przewodniczący Rady 

Miejskiej Anna Naja, która na podstawie listy obecności (w załączeniu) stwierdziła 

prawomocność obrad oraz powitała zebranych i oglądających obrady przez internet. 
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2. Przyjęcie porządku obrad 

Przewodniczący A. Naja poinformowała, że sesja została zwołana na wniosek Burmistrz 

M. Majewskiej w trybie artykułu 20 ustęp 3 ustawy o samorządzie gminnym. Następnie zapytała 

Sekretarz M. Podolak czy wnosi o zmianę proponowanego porządku obrad a wobec braku 

wniosku stwierdziła jego przejęcie.     

3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 

szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii rozwoju 

ponadlokalnego Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 - 2030, w tym 

trybu konsultacji 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Sekretarz M. Podolak. 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta radny J. Bojarczuk 

przedstawił pozytywną opinię Komisji w sprawie projektu uchwały.  

Wobec braku pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący A. Naja zamknęła ją  

a następnie przeprowadziła imienne głosowanie w którym uchwała została przyjęta jednogłośnie.   

Odpowiedź Ilość głosów Procent głosów 

Jestem za 12 100,00% 

Jestem przeciw 0 0,00% 

Wstrzymuje się 0 0,00% 

 

Radny Oddany głos 

Czesława Nowak Jestem za 

Leszek Tarnawski Jestem za 

Józef Bojarczuk Jestem za 

Jan Szulakiewicz Jestem za 

Danuta Kowalska Jestem za 

Marian Cisło Jestem za 

Artur Danilczuk Jestem za 

Anna Naja Jestem za 

Zbigniew Lebiedowicz Jestem za 

Leszek Kryszczuk Jestem za 

Andrzej Guz Jestem za 

Ryszard Wiech Jestem za 
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4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały 

budżetowej na rok 2022 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Sekretarz M. Podolak. 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta radny J. Bojarczuk 

przedstawił pozytywną opinię Komisji w sprawie projektu uchwały.  

 Osoby proszące o głos 

Ryszard Wiech 

 Radny R. Wiech zwrócił się z prośbą o przedstawienie aktualnej sytuacji Zakładu 

Energetyki Cieplnej przez Kierownika A. Szumiatę. 

 Kierownik A. Szumiasta w swoim wystąpieniu stwierdził, że nie sposób określić kiedy 

zostanie zatrzymany wzrost cen nośników energii. Poinformował, że w związku z tym ZEC 

wystąpił do Urzędu Regulacji Energetyki o zatwierdzenie nowej taryfy, która będzie wyższa od 

obowiązującej. Dodał, że proces taryfikacji trwa długo ponieważ URE nie jest w stanie 

oszacować jaka cena pokryje koszty ZEC-u oraz, że taryfa obowiązująca od stycznia br. nie 

pokrywa nawet kosztów zakupu paliw, których ceny sukcesywnie rosną.   

 Podkreślił, że jeżeli nie nastąpi jakiś przełom to ceny energii prawdopodobnie będą rosły 

z czym trzeba się oswoić. 

 Zauważył ponadto, że odnawialne źródła energii to pieśń przyszłości i poinformował, że 

w Polsce poziom pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych wynosi poniżej 15 procent 

dodając, że nie ma takiej technologii, która by dla podmiotów w małych miastach takich jak 

ZEC była w stanie być technologią odnawialną. 

Zwrócił również uwagę, że istnieje dofinansowanie państwa dla wspólnot, odbiorców 

indywidualnych, spółdzielni mieszkaniowych, żłobków, szkół, przedszkoli oraz podobnych 

obiektów, które mają zagwarantowaną do końca roku cenę kilkakrotnie niższą niż ZEC. 

Dodał, że żadne decyzje państwa nie wskazują na to, że to nastąpi przełom i takie 

zakłady jak ZEC też będą traktowane w sposób specjalny. Przypomniał, że ZEC ogrzewa  

99 procent substancji mieszkaniowej a pomimo tego jest traktowany jako czysty biznes mimo, że 

jest zakładem budżetowym i nie przynosi dochodu, ma tylko zapewnić dostarczanie ciepła 

mieszkańcom miasta. 

Wobec braku innych głosów w dyskusji Przewodniczący A. Naja zamknęła ją  

 następnie przeprowadziła imienne głosowanie w którym uchwała została przyjęta jednogłośnie.   

Odpowiedź Ilość głosów Procent głosów 

Jestem za 12 100,00% 



Projekt 

4 
 

Jestem przeciw 0 0,00% 

Wstrzymuje się 0 0,00% 

 

Radny Oddany głos 

Czesława Nowak Jestem za 

Leszek Tarnawski Jestem za 

Danuta Kowalska Jestem za 

Artur Danilczuk Jestem za 

Andrzej Guz Jestem za 

Józef Bojarczuk Jestem za 

Anna Naja Jestem za 

Ryszard Wiech Jestem za 

Zbigniew Lebiedowicz Jestem za 

Leszek Kryszczuk Jestem za 

Jan Szulakiewicz Jestem za 

Marian Cisło Jestem za 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Sekretarz M. Podolak. 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta radny J. Bojarczuk 

przedstawił pozytywną opinię Komisji w sprawie projektu uchwały.  

Osoby proszące o głos 

Ryszard Wiech 

Leszek Tarnawski 

Ryszard Wiech 

W dyskusji radny R. Wiech stwierdził, że kwota zabezpieczona na obsługę długu jest 

niewystarczająca dodając, że sytuacja naszego budżetu jest niewiadoma ponieważ należy 

uwzględnić podwyżki dla oświaty.         

 Zadał również pytanie Skarbnik M. Woźnicy czy będziemy musieli w całości 

wykorzystać 10 milionów zaplanowane w obligacjach na rok bieżący oraz czy któryś bank 

zechce nam te pieniądze pożyczyć a także czy są jakieś sygnały ze strony rządu na temat 

pomocy samorządom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej.  
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Stwierdził ponadto, że przyszły rok będzie trudniejszy, ponieważ wydatki na obsługę 

długu oraz wydatki bieżące są w tej chwili trudne do określenia i zapytał czego się możemy 

spodziewać w tym i w przyszłym roku.  

Radny L. Tarnawski zapytał czy Skarbnik następnym razem przyniesie kryształową kulę. 

W odpowiedzi Skarbnik M. Woźnica przypomniała, że od ostatniego podwyższenia 

kwoty przeznaczonej na obsługę długu zostały kolejny raz podniesione stopy procentowe, które 

zgodnie z zapowiedziami Prezesa NBP będą nadal podnoszone i przyznała, że środki  

w wysokości 1 200 000 zł zabezpieczone na obsługę długu najprawdopodobniej będą 

niewystarczające. 

Poinformowała również, że prowadzone są działania zmierzające do ogłoszenia przetargu 

na zaplanowany kredyt w wysokości 10 milionów zł. Podkreśliła, że plan jest taki aby kredyt 

ogłosić w całości na 10 milionów, przy czym w warunkach przetargowych wskazać informacje 

dla przystępujących instytucji finansowych o tym, że zakładamy możliwość  niewykorzystania 

całej kwoty kredytu do końca roku, dzięki czemu jeśli okaże się, że środki te nie będą miastu 

potrzebne w całości zaciągniemy tyle ile faktycznie będzie trzeba.  

Stwierdziła także, że jeżeli chodzi o pomoc z budżetu państwa w zakresie zadłużenia 

związki samorządów podejmują próby wpłynięcia na rząd u celu uzyskania pomocy ale 

aktualnie nie ma programów pomocy w zakresie rosnących kosztów obsługi długów. 

Zauważyła, że biorąc pod uwagę rosnące wydatki w bieżącym roku nie spodziewa się ich 

spadku w przyszłym roku i wyraziła nadzieję, że jeżeli wydatki będą rosły to w jakiejś części 

będą również rosły dochody dodając, że nie mamy wpływu na większość dochodów a Rada 

ustala jedynie podatki i opłaty lokalne.  

Poinformowała, że są jeżeli chodzi o budżet państwa są przymiarki do zmiany podziału 

udziałów w podatku dochodowym zmierzające w kierunku zmiany systemu rozdziału podatku 

dochodowego tak aby gminy i miasta na tym skorzystały.  

Radny R. Wiech powiedział, że kwota zaplanowana w przyszłym roku na wynagrodzenia 

i składki od nich naliczane w wysokości  26 000 000 zł jest zbyt niska, bo nie jest możliwe, żeby 

wydatki te były niższe niż w roku obecnym wynoszące 33 753 000 zł. Przypomniał także, że  

w przyszłym roku wzrośnie płaca minimalna co spowoduje wzrost wydatków.  

Poinformował również, że z jego wyliczeń przed ostatnią podwyżką stóp procentowych 

wynika, że  koszty obsługi wyniosą ponad 2,5 mln zł.  

Wobec braku innych głosów w dyskusji Przewodniczący A. Naja zamknęła ją  

 następnie przeprowadziła imienne głosowanie w którym uchwała została przyjęta przy jednym 

głosie wstrzymującym.   
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Odpowiedź Ilość głosów Procent głosów 

Jestem za 11 91,67% 

Jestem przeciw 0 0,00% 

Wstrzymuje się 1 8,33% 

 

Radny Oddany głos 

Leszek Tarnawski Jestem za 

Andrzej Guz Jestem za 

Marian Cisło Jestem za 

Artur Danilczuk Jestem za 

Jan Szulakiewicz Jestem za 

Józef Bojarczuk Jestem za 

Zbigniew Lebiedowicz Jestem za 

Anna Naja Jestem za 

Leszek Kryszczuk Jestem za 

Czesława Nowak Jestem za 

Ryszard Wiech Wstrzymuje się 

Danuta Kowalska Jestem za 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnych umów dzierżawy 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Naczelnik M. Szopa. 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta radny J. Bojarczuk 

przedstawił pozytywną opinię Komisji w sprawie projektu uchwały.  

Wobec braku pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący A. Naja zamknęła ją  

a następnie przeprowadziła imienne głosowanie w którym uchwała została przyjęta jednogłośnie.   

Odpowiedź Ilość głosów Procent głosów 

Jestem za 12 100,00% 

Wstrzymuje się 0 0,00% 

Jestem przeciw 0 0,00% 

 

Radny Oddany głos 

Anna Naja Jestem za 

Danuta Kowalska Jestem za 
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Józef Bojarczuk Jestem za 

Leszek Tarnawski Jestem za 

Czesława Nowak Jestem za 

Leszek Kryszczuk Jestem za 

Ryszard Wiech Jestem za 

Marian Cisło Jestem za 

Andrzej Guz Jestem za 

Jan Szulakiewicz Jestem za 

Zbigniew Lebiedowicz Jestem za 

Artur Danilczuk Jestem za 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki 

paliwa w Gminie Miejskiej Hrubieszów na rok szkolny 2022/2023 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Sekretarz M. Podolak. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji radny M. Cisło 

przedstawił pozytywną opinię Komisji w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta radny J. Bojarczuk 

przedstawił pozytywną opinię Komisji w sprawie projektu uchwały.  

Wobec braku pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący A. Naja zamknęła ją  

a następnie przeprowadziła imienne głosowanie w którym uchwała została przyjęta jednogłośnie.   

Odpowiedź Ilość głosów Procent głosów 

Jestem za 12 100,00% 

Wstrzymuje się 0 0,00% 

Jestem przeciw 0 0,00% 

 

Radny Oddany głos 

Józef Bojarczuk Jestem za 

Danuta Kowalska Jestem za 

Marian Cisło Jestem za 

Zbigniew Lebiedowicz Jestem za 

Jan Szulakiewicz Jestem za 

Leszek Kryszczuk Jestem za 

Ryszard Wiech Jestem za 
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Leszek Tarnawski Jestem za 

Anna Naja Jestem za 

Czesława Nowak Jestem za 

Artur Danilczuk Jestem za 

Andrzej Guz Jestem za 

8. Zamknięcie sesji 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Naja zamknęła L sesję o godz. 14:39 

Materiał wideo z L dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Hrubieszów. 

 

             Protokolant:                            Przewodniczący Rady Miejskiej 

             /-/ Janusz Policha                                                   /-/ Anna Naja 

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej 

      i jednostek  pomocniczych 

 

 


