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Informacje Ogólne1
Raport o stanie Miasta Hrubieszów za rok 2019*, stanowi kompendium informacji odnoszących się do różnorodnych
dziedzin, związanych z zadaniami wypełnianymi przez władze samorządu w ramach swoich kompetencji w roku 2019.
Zawarte w Raporcie informacje podzielono na kilka obszarów badawczych, wśród których znalazły się między innymi:
finanse, mienie komunalne, wykonane inwestycje, realizacja polityk, programów i strategii, realizacja uchwał,
współpraca z innymi instytucjami, istotne działania Burmistrza, współpraca z innymi podmiotami.



2 Realizacja Uchwał Rady Miejskiej w Hrubieszowie
 

 



Informacje Finansowe i Inwestycyjne3
Budżet Gminy Miejskiej na rok 2019 został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Hrubieszowie Nr III/11/2018 z dnia
28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy miejskiej Hrubieszów na rok 2019. Budżet ten w trakcie roku
budżetowego 2019 ulegał zmianom na podstawie kolejnych 13 Uchwał przyjętych przez Radę Miejską w Hrubieszowie
oraz 14 zarządzeń Burmistrza.

DOCHODY

WYDATKI

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Hrubieszów za rok 2019

Plan wydatków 80 024 441,00 zł

Wykonanie wydatków 74 410 727,82 zł

Odsetek wykonania planu 92,99%

Plan dochodów 82 601 032,00 zł

Wykonanie dochodów 79 039 972,38 zł

Odsetek wykonania planu 95,69%



Informacje Finansowe i Inwestycyjne4

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2028 przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej w Hrubieszowie
Nr III/10/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w trakcie realizacji budżetu zmieniona była jedenastokrotnie poprzez 8 uchwał
Rady Miejskiej w Hrubieszowie oraz 3 Zarządzenia Burmistrza Miasta. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje
lata 2019 – 2034.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Hrubieszów (WPF)

Najważniejsze inwestycje w ramach WPF wykonane w 2019 r.*

Budowa instalacji 
wykorzystujących odnawialne 
źródła energii w Mieście 
Hrubieszów.

Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią 
i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych 
w Hrubieszowie - Hali Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
oraz Środowiskowego Domu Samopomocy

Rewitalizacja Śródmieścia 
Hrubieszowa szansą na 
eliminację zjawisk kryzysowych 
oraz ożywienie społeczno-
gospodarcze miasta
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Najważniejsze inwestycje w ramach WPF wykonane w 2019 r.*

Plac zabaw, siłownia zewnętrzna 
na terenie przestrzeni publicznej 
na Osiedlu Podgórze 
ul. Gródecka w Hrubieszowie

Mini amfiteatr na terenie 
przestrzeni publicznej 
na Osiedlu Śródmieście 
ul. 3-go Maja w Hrubieszowie

Plac zabaw, siłownia zewnętrzna 
na terenie przestrzeni publicznej 
na Osiedlu Piłsudskiego 
ul. Piłsudskiego w Hrubieszowie

Plac zabaw, siłownia zewnętrzna 
na terenie przestrzeni publicznej 
na Osiedlu Zielone 
ul. Świerkowa w Hrubieszowie

Plac zabaw, siłownia zewnętrzna 
oraz altana na terenie przestrzeni 
publicznej 
na Osiedlu Pobereżany  
ul. Teresówka w Hrubieszowie 

Plac zabaw, siłownia zewnętrzna 
oraz wyposażenie boiska na terenie 
przestrzeni publicznej na Osiedlu 
Sławęcin ul. Konopnickiej 
w Hrubieszowie 



Informacje Finansowe i Inwestycyjne6

Najważniejsze inwestycje w ramach WPF wykonane w 2019 r.*

Plac zabaw, siłownia zewnętrzna 
na terenie przestrzeni publicznej 
na Osiedlu Garnizon  
ul. Żeromskiego w Hrubieszowie

Plac zabaw, siłownia zewnętrzna 
oraz ogrodzenie boiska na 
terenie przestrzeni publicznej 
na Osiedlu Jagiellońskim 
ul. Kopernika w Hrubieszowie

Plac zabaw, siłownia zewnętrzna 
oraz altana na terenie 
przestrzeni publicznej 
na Osiedlu Polna ul. Polna 
w Hrubieszowie
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2. Zadania inwestycyjne w trakcie realizacji

Cyfrowy Urząd w Twoim domu -
Elektroniczna administracja blisko 
Mieszkańców Miasta Hrubieszów

Przebudowa drogi gminnej (boczna 
ul. Gródeckiej) z kanałem 
deszczowym i oświetleniem.

II etap budowy dróg gminnych 
na Osiedlu Basaja w Hrubieszowie 
- ul. Storczykowa, Konwaliowa 
i Tulipanowa

Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa 
szansą na ożywienie społeczno -
gospodarcze w obszarze rewitalizacji

Kryta pływalnia przy Szkole 
Podstawowej nr 2 w Hrubieszowie

Poprawa efektywności 
energetycznej budynków 
użyteczności publicznej 
Starostwa Powiatowego i Gminy 
Miejskiej Hrubieszów

Budowa Sali gimnastycznej wraz 
z nadbudową części istniejącej 
i przebudową zaplecza sanitarno-
szatniowego przy Szkole Podstawowej 
Nr 1 w Hrubieszowie
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3. Zadania nie objęte Wieloletnią Prognozą Finansową w 2019 r.

Przebudowa, remont i adaptacja 
lokali usługowych położonych 
w Hrubieszowie przy ul. Rynek 
„Sutki” 15 i 17

Budowa kompleksu boisk i 
obiektów lekkoatletycznych przy 
Zespole Szkół Miejskich Nr 3 
w Hrubieszowie (obecnie przy 
Szkole Podstawowej Nr 3 
w Hrubieszowie)

Budowa małej infrastruktury 
sportowo - rekreacyjnej na 
Osiedlu Jagiellońskim w ramach 
programu Otwarte Strefy 
Aktywności

Remont mogił żołnierzy – legionistów 
poległych w 1918 - 1920 roku, 
pochowanych na cmentarzu 
grzebalnym w Hrubieszowie

Rewitalizacja Centrum Hrubieszowa 
poprzez porządkowanie przestrzeni 
publicznej Śródmieścia oraz renowacja 
zdegradowanej substancji mieszkaniowej 
z otoczeniem.
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4. Zadania realizowane przez PGKiM Sp. z o.o. w 2019 r. - wodociągi

1.Modernizacja i przebudowa 
sieci wodociągowej w ulicy 
Zamojskiej od ulicy Piłsudskiego 
do skrzyżowania z ulicą Teresówka 
łącznie z posesjami o numerach 
175/177/179 oraz ulica Leśmiana 
osiedle domów jednorodzinnych 
od ulicy Zamojskiej w 
miejscowości Hrubieszów o 
łącznej długości 4 133,0 mb. 

2.Modernizacja sieci 
wodociągowej w ulicy 
Berka Joselewicza w 
Hrubieszowie o łącznej 
długości 82,70mb

3.Budowa odcinka sieci 
wodociągowej w ulicy 
Słowackiego i Wesołej 
w Hrubieszowie (spinka).
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4. Zadania realizowane przez PGKiM Sp. z o.o. w 2019 r. - sieci kanalizacyjne

4.Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej   
w ulicy Zamojskiej w Hrubieszowie 

5.Przebudowa/modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej 
w ulicy Narutowicza, Prusa, 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK 
i Pogodnej w Hrubieszowie o długości 342,1 mb.
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4.Inwestycje realizowane przez PGKiM Sp. z o.o. w 2019 r. 
- w ramach projektu dofinasowanego z UE

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej przy ulicy Grabowieckiej 
bocznej w Hrubieszowie 

Zakup samochodu do monitoringu sieci kanalizacyjnej

Wdrożenie systemu informacji przestrzennej GIS sieci 
kanalizacyjnej i wodociągowej oraz modelu hydraulicznego 
i hydrodynamicznego sieci wodociągowej wraz z dostawą 
niezbędnego sprzętu i oprogramowania

Modernizacja przepompowni ścieków w Hrubieszowie 
wraz z podłączeniem do istniejącej sieci monitoringu 
i wizualizacji w technologii GSM/GPRS, który funkcjonuje 
w PGKiM Sp. z o. o. w Hrubieszowie

Budowa elektrowni fotowoltaicznej na terenie Stacji 
Uzdatniania Wody przy ul. Teresówka 14a w Hrubieszowie 
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Informacje Finansowe i Inwestycyjne

4. Zadania realizowane przez PGKiM Sp. z o.o. w 2019 r. - cd

1.Rekultywacja składowiska odpadów 
innych niż niebezpieczne i obojętne 
w Hrubieszowie przy ul. Gródeckiej 

2.Dostawa urządzeń do zdalnego odczytu wodomierzy

12



Budżet obywatelski to proces, zgodnie z którym mieszkańcom umożliwiono współudział w podejmowaniu decyzji 
w zakresie celu przeznaczenia środków finansowych budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Harmonogram naboru projektów w roku 2019 prowadzony był w dniach od 8 lipca 
do 15 listopada 2019 roku. W roku 2019 podczas głosowania nad budżetem obywatelskim 2020, które trwało 
od 7 do 25 października 2019 roku wzięło udział ogółem 3713 osób. W ramach głosowania oddano 3024 głosów 
ważnych i 689 głosów nieważnych.

W 2019 r. w ramach budżetu obywatelskiego zgłoszono 12 projektów,
z czego 11 projektów spełniało wymagania formalne i zostało dopuszczone do głosowania.

Zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Hrubieszów
do realizacji na rok 2020 zostały przyjęte następujące zadania: 

1. Centrum Multimedialne dla społeczności miasta
2. Plac manewrowy pod mini miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 3
3. Laboratorium językowe dla wszystkich. 
4. Zielona mobilna wyspa na Deptaku w Hrubieszowie.

Realizacja Budżetu obywatelskiego13



Fundusz sołecki funkcjonuje na podstawie Uchwały Nr XXII/166/2016 Rady Miejskiej w Hrubieszowie 
z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie miasta środków 
stanowiących fundusz sołecki. 

Korzysta z niego jedyne sołectwo na terenie Miasta, tj. Sołectwo Sławęcin.
W ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Sławęcin w 2019 roku wydatkowano kwotę 34 100,00 zł, 
tj. 100 % planu. W ramach budżetu sołeckiego zrealizowano główne zadania.

Realizacja funduszu sołeckiego

1. Festyny integracyjne – 2 czerwca

i 1 września 2019 r. – 5000 zł

2. Aktywizacja osób starszych 

i integracja międzypokoleniowa - 3600 zł

3. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu

drogowym - 25000 zł

14



Współpraca z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami

Roczny Program Współpracy Gminy Miejskiej Hrubieszów 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Wartość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym 

na realizację zadań w 2019 r. 1 217 247,13 zł, w tym:

• w trybie otwartego konkursu ofert - 1 073 727,13 zł

• z pominięciem otwartego konkursu ofert - 143 520,00 zł.

Działania na rzecz Seniorów • Hrubieszowska Karta Seniora

• Otwarcie Klubu Seniora Czas

• Piknik Seniora „W kwiecie wieku”

• Posiedzenia Hrubieszowskiej Rady Seniorów

15



Przystąpienie Miasta Hrubieszów do Związku Miast Polskich  

Przystąpienie do Związku jest kontynuacją polityki angażowania się Miasta Hrubieszowa do projektów 
o zasięgu krajowym. Jako jeden z czterech samorządów w Polsce Miasto Hrubieszów zostało zaproszone 
do członkostwa w Komitecie Sterującym Krajowego Forum Miejskiego, powołanego przez Ministra 
Inwestycji i Rozwoju. Jest to następstwo uczestnictwa Miasta Hrubieszów w gronie dwudziestu miast 
w Polsce w ramach Modelowej Rewitalizacji Miast.

Współpraca z innymi podmiotami 

Współpraca Burmistrza Hrubieszowa z Radą Rozwoju Gospodarczego 

Burmistrz Miasta Hrubieszowa Marta Majewska została wybrana na Wiceprzewodniczącą Rady Rozwoju 
Obszaru Gospodarczego. W skład Rady wchodzi 18 przedstawicieli samorządów, które działają w obrębie 
Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (TSSE). Zadaniem rady jest przedstawianie opinii 
i wniosków w sprawach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej na terenie TSSE.
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Współpraca z Województwem Lubelskim

W ramach Współpracy Miasta Hrubieszów z Województwem Lubelskim podpisano porozumienie 
z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego na realizację zadania „Remont chodnika 
ul. Żeromskiego w ciągu drogi woj. Nr 844 Chełm-Hrubieszów-Witków-Dołhobyczów-granica 
państwa”. Zgodnie z uchwałą pomocową na ten cel z Budżetu Miasta przekazano Województwu 
Lubelskiemu kwotę  406 070,77 zł.

Współpraca z innymi podmiotami 17



20

Współpraca z Powiatem Hrubieszowskim 

W ramach współpracy Gminy Miejskiej Hrubieszów z Powiatem Hrubieszowskim, 
Gmina Miejska przeznaczyła 380 448,14 zł,  w ramach dotacji celowej na remont 
dróg powiatowych znajdujących się na terenie miasta. 
W ramach zadania wykonano:

• remont ul. Ciesielczuka od ul. Kilińskiego do mostu wraz z przebudową chodnika oraz znajdujący 
się obok parking 232 906,65 zł, 

• remont ul. Ludnej: odcinek od skrzyżowania do ul. Targowej (bez mostu) 79 502,28 zł, wykonanie 
remontu ul. Targowej od skrzyżowania z Ludną do Kruczej - 51 590,51 zł,

• budowę chodnika wraz ze ścieżką rowerową w ciągu drogi powiatowej Nr 3230L Skierbieszów-
Hrubieszów-ul. Grabowiecka. Zgodnie z porozumieniem wydatkowano na ten cel 14 848,70 zł.

• Ponadto MSD wydatkował kwotę 1 600,00 zł (plan i wykonanie) – pomoc rzeczowa dla Nadleśnictwa 
Strzelce na realizacje zadania polegającego na przebudowie chodnika drogi powiatowej 
ul. Grabowiecka.

Współpraca z innymi podmiotami 18
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Współpraca przy realizacji projektu „Remont mogił żołnierzy – legionistów poległych w 1918 – 1920 roku, 
pochowanych na cmentarzu grzebalnym w Hrubieszowie”

Współorganizatorami działania pn. „Remont mogił żołnierzy – legionistów poległych w 1918 – 1920 roku, 
pochowanych na cmentarzu grzebalnym w Hrubieszowie”, jest Gmina Miejska Hrubieszów, Parafia 
Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego w Hrubieszowie oraz Społeczny Komitet Odbudowy Mogił Poległych 
Żołnierzy - Legionistów w 1918-1920 r. 
Celem projektu jest przywrócenie należytej rangi oraz zapewnienie jak najlepszego stanu miejsca pamięci 
narodowej. W zakresie tzw. „działań miękkich” promowane będą walory historyczne 
i tożsamość patriotyczna w oparciu o wyremontowany obiekt.

Współpraca z innymi podmiotami 19



22

Współpraca z innymi podmiotami 

Programem jest finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego i Norweskiego mechanizmu Finansowego 2014-2021, do którego Miasto będzie 
aplikować w październiku bieżącego roku. 

Obecnie, przy wsparciu Instytutu Rozwoju Miast i Regionów oraz ekspertów Związku Miast 
Polskich, Miasto przygotowuje tzw. Kompletne Propozycje Projektowe (wraz z Planem Rozwoju 
Lokalnego i Planem Rozwoju Instytucjonalnego). 
Zakłada się, że informacja o ewentualnym otrzymaniu dofinansowania (wsparcie w wysokości od 
3 do 10 mln euro) będzie znana najwcześniej w połowie 2021 roku.

Złożenie projektu do października 2020 roku, informacja o tym czy Miasto 
otrzyma dofinasowanie będzie znana w połowie 2021r.

Spotkanie z doradcami ze Związku Miast Polskich i partnerami Miasta (m. in. Powiat Hrubieszowski, Gmina 
Hrubieszów, Rada Seniorów,  jednostki podległe Miastu, organizacje pozarządowe) poświęcone omówieniu 
zamierzeń projektowych w ramach Programu Rozwój Lokalny (Urząd Miasta Hrubieszów, 9 - 10 czerwca 2020 r.).

Współpraca w ramach Projektu „Rozwój Lokalny Hrubieszowa - od partycypacji do realizacji”, 
gdzie celem jest uzyskanie dotacji  o wartości 10 milionów euro z funduszy norweskich
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Zainicjowanie kampanii społecznej #HrubieszówJestemStąd, mającej na celu promocję 
marki Hrubieszowa wśród młodych ludzi oraz akcji Wrastaj w Hrubieszów

Celem kampanii jest budowanie i umocnienie wśród dzieci i młodzieży poczucia lokalnej 
tożsamości oraz uświadomienie, własnych korzeni i przynależności do lokalnej społeczności. 
W ramach akcji związanych z kampanią w 2019 przeprowadzono następujące działania: 
• przekazano 89 upominków dla nowonarodzonych dzieci, 
• wręczono pamiątkowe wieczne pióra z grawerem oraz listem gratulacyjnym 

dla 89 mieszkańców Hrubieszowa, którzy uzyskali pełnoletniość po 1 stycznia 2019 roku.
• w ramach akcji „Wrastaj w Hrubieszów” rodziny nowo narodzonych dzieci posadziły 

50 pamiątkowych drzewek na terenie Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 

Z akcji skorzystało 536 osób.

Istotne działania Burmistrza21
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Inwestycje miejskie – pozyskane finansowanie zewnętrzne

7
mln

Dofinansowanie realizacji 
projektu budowy krytej 
pływalni przy Szkole 
Podstawowej 
nr 2 w Hrubieszowie.

Dofinansowanie realizacji 
projektu "Hrubieszowskie 
Centrum Dziedzictwa szansą
na ożywienie społeczno-
gospodarcze w obszarze 
rewitalizacji".

Dofinansowanie na remont 
dróg gminnych w Funduszu 
Dróg Samorządowych. 

Dofinansowanie realizacji 
projektu Rewitalizacja 
Śródmieścia Hrubieszowa 
szansą na eliminację zjawisk 
kryzysowych oraz ożywienie 
społeczno - gospodarcze miasta.

Realizacja Inwestycji miejskich ze środków zewnętrznych pozyskanych w 2019 roku

2,7 
mln

4,8 
mln

10,3
mln
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Inwestycje miejskie – pozyskane finansowanie zewnętrzne

1,5 
mln

Poprawa efektywności 
energetycznej budynków 
użyteczności publicznej 
Starostwa Powiatowego 
i Gminy Miejskiej Hrubieszów.

Aktywne włączenie społeczne 
mieszkańców Hrubieszowa 
w oparciu o ekonomię 
społeczną.

Remont mogił żołnierzy –
legionistów poległych w 1918 -
1920 roku, pochowanych na 
cmentarzu grzebalnym 
w Hrubieszowie.

Równe szanse na rynku pracy, 
czyli włączenie społeczne 
i zawodowe mieszkańców 
Hrubieszowa.

Realizacja projektów ze środków zewnętrznych pozyskanych w 2019 roku

691 
tys.

51 
tys.

766
tys.
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Kultura – działania Hrubieszowskiego Domu Kultury
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Kultura – działania Miejskiej Biblioteki Publicznej
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Łącznie w sieci bibliotek w Hrubieszowie 
czytelnicy wypożyczyli w 2019 roku 

60 435 wolumenów
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Sport – działania Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

• udostępnianie bazy sportowej,

• organizację imprez sportowych

i rekreacyjnych oraz festynów,

• organizacji zgrupowań i obozów 

treningowych,

• administrowanie i zarządzanie terenami 

sportowo-rekreacyjnymi (o powierzchni 

14,72 ha) wraz z obiektami i urządzeniami 

sportowymi,

• przygotowanie lodowiska na Rynku Miejskim 

w Hrubieszowie: oraz jego codzienna 

obsługa. Od dnia otwarcia 

tj. 6 grudnia 2019 r. do końca roku 2019 z 

lodowiska skorzystało 4000 osób,

• obsługa parku linowego – z trasy parku 

linowego i ścianki wspinaczkowej 

w 2019 roku łącznie skorzystało 8.500 osób.
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Dziękuję za uwagę


