
Protokół z XXXV-XIII nadzwyczajnej 
sesji Rady Miasta Dęblin 

z dnia 31.08.2020 r. 

Ad. pkt 1 Otwarcie sesji (godzina 16:00). 

Miejsce posiedzenia - sala konferencyjna Ratusza Miasta. 

Protokołowano - zgodnie z porządkiem obrad. 

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miasta - Maciej Krygrowski. Listy obecności 
radnych oraz zaproszonych gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 

Video-sesja Rady Miasta: www.deblin.pl - film odzwierciedla stan faktyczny przebiegu sesji 
Rady Miasta. Protokół zawiera chronologiczny przebieg od chwili rozpoczęcia do momentu 
zakończenia sesji. Dyskusję przedstawiono w sposób syntetyczny uwzględniając tylko tych 
mówców, którzy składali wnioski, bądź ich wypowiedzi dotyczyły wprowadzenia zmiany 
do przedstawianych projektów uchwał. Protokołowano zgodnie z porządkiem obrad. 

Ad. pkt. 2 Sprawdzenie obecności. 

Ustawowy skład Rady Miasta - 15 radnych. 
W sesji uczestniczyło - 14 radnych. 

Sprawdzenie obecności 

Nazwisko i imię Statut 
Chochowski Waldemar TAK 
Cydejko Maria TAK 
Czarnecka Urszula TAK 
Grobel Mieczysław TAK 
Grzyb Leszek TAK 
Jakubik Maciej TAK 
Krygrowski Maciej TAK 
Kurowski Andrzej TAK 
Marzysz Artur TAK 
Papis Edyta TAK 
Pasek Robert TAK 
Przerwa Ewa TAK 
Swietliński Leopold TAK 
Wojewoda-Sieklicka Patrycja NIE 
Wojtyś Jarosław TAK 

Ad. 3 Przyjęcie porządku obrad. 

Radny Jarosław Wojtyś wniósł o dodanie do porządku obrad jako punkt „5. Sprawy różne". 
Wnioskodawca - Burmistrz Miasta Beata Siedlecka wyraziła zgodę w związku z tym 
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przystąpiono do głosowania. 

Głosowanie nad wnioskiem radnego Jarosława Wojtysia o dodanie do porządku obrad punktu 
5. "Sprawy różne" 

Nazwisko i imię Głosowanie 
Chochowski Waldemar ZA 
Cydejko Maria ZA 
Czarnecka Urszula ZA 
Grobel Mieczysław ZA 
Grzyb Leszek ZA 
Jakubik Maciej ZA 
Krygrowski Maciej ZA 
Kurowski Andrzej ZA 
Marzysz Artur ZA 
Papis Edyta ZA 
Pasek Robert ZA 
Przerwa Ewa ZA 
Swietliński Leopold ZA 
Wojtyś Jarosław ZA 

Wynik głosowania 

ZA: 14 100% 
PRZECIW: 0 0% 
WSTRZYMUJE SIĘ: 0 0% 
BRAK GŁOSU: 0 

Przewodniczący Rady Miasta - Maciej Krygrowski poinformował, że sesja została 
zwołana w trybie nadzwyczajnym na wniosek Burmistrza Miasta Dęblin (stanowiący 
załącznik do protokołu), następnie przedstawił porządek obrad. 

Rada Miasta przyjęła porządek obrad XXXV-XIII nadzwyczajnej sesji, w następującym 
brzmieniu: 

Porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji. 
2. Sprawdzenie obecności. 
3. Przyj ęcie porządku obrad. 
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Miasto Dęblin, od dnia 1 września 2020r. 

5. Sprawy różne. 
6. Zamknięcie sesji. 

Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad: 

Nazwisko i imię Głosowanie 
Chochowski Waldemar ZA 
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Cydejko Maria ZA 
Czarnecka Urszula ZA 
Grobel Mieczysław ZA 
Grzyb Leszek ZA 
Jakubik Maciej ZA 
Krygrowski Maciej ZA 
Kurowski Andrzej ZA 
Marzysz Artur ZA 
Papis Edyta ZA 
Pasek Robert ZA 
Przerwa Ewa ZA 
Swietliński Leopold ZA 
Wojtyś Jarosław ZA 

Wynik glosowania 

Za: 14 100% 
Przeciw: 0 0% 
Wstrzymuje się: 0 0% 
Brak głosu: 0 

Ad. 4 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez 
Miasto Dęblin, od dnia 1 września 2020r. 

Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych - Agnieszka Chlaściak - Pietruszewska 
przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (stanowi załącznik do protokołu) oraz 
wniosła dwie autopoprawki w nazwie siedziby przedszkola oraz w § 2 (uchylenie uchwały). 

W związku z tym, że projekt uchwały nie był opiniowany przez komisje przystąpiono do 
dyskusji. 

Dyskusja: 

Radny Waldemar Chochowski - mam pytanie odnośnie oddziałów Przedszkola nr 4, które 
od 1 września mają funkcjonować w SP nr 4. W projekcie uchwały nie ma o nich mowy i 
odniesienia, że Miejskie Przedszkole nr 4 im. Jana Pawła II może mieć swoją filię w budynku 
szkoły. Na stronie internetowej przedszkola jest informacja, że oddziały 3,4,6,7 od 1 września 
będą miały zajęcia w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. gen. Kowalskiego 20. Mam 
dylemat ponieważ skoro jest określenie, że przedszkole nr 3 ma zajęcia w budynku głównym 
oraz w swojej fili, a nie ma tego zapisu przy Miejskim Przedszkolu nr 4 to na jakiej zasadzie 
w tamtym budynku szkoły będą odbywały się zajęcia przedszkolne tego przedszkola? 

Naczelnik Wydziału OS - Agnieszka Chlaściak - Pietruszewska - Miejskie Przedszkole 
nr 4 w Dęblinie ma swoja siedzibę statutowa na ul. Rogowskiego 5b i w wykazie placówek 
przedszkolnych jest wykazany taki adres siedziby. Sale SP nr 4 zostały użyczone na rzecz MP 
nr 4 i nie są w zarządzie Dyrektora MP nr 4. 

Radny Waldemar Chochowski - jestem w posiadaniu opinii Lubelskiego Kuratora, który 
odpowiedział na pismo rodziców, zapisywali oni dzieci do przedszkola nr 4 z siedzibą przy 
ul. Rogowskiego. Bez ich zgody dowiedzieli się, że zajęcia będą odbywały się w budynku 
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szkoły z czym Kurator się nie zgodził twierdząc, że statut przedszkola nie przewiduje zajęć w 
innym obiekcie niż jest to określone w budynku głównym w statucie nie ma mowy o żadnych 
filiach. Dziwię się, ze tworzymy projekt uchwały i sytuację, która ma mieć miejsce od 1 
września w żaden sposób nie legalizuje miasto. Nie wiem jaki jest stosunek urzędu do opinii 
kuratora? Kto ma rację? Ja jako radny czytając stanowisko kuratora uważam, że ma rację, 
ponieważ wyraźnie wskazuje, że powinny być spełnione zapisy prawa, a nie są spełnione. W 
związku z czym rodzice mogą słusznie chcieć aby zajęcia odbywały się w budynku głównym 
przedszkola na ul. Rogowskiego. 

Naczelnik Wydziału OS - Agnieszka Chlaściak - Pietruszewska - Kurator odpowiadając 
na pismo rodziców nie miał wiedzy jak wygląda zapis umowy przy rekrutacji dzieci do MP nr 
4. Sprawa ta została już wyjaśniona. Druk umowy dostępny jest na stronie internetowej MP nr 
4 i nie ma w niej zapisu, że rodzice rekrutują swoje dzieci do MP nr 4 z siedzibą na ul. 
Rogowskiego 5b, a jedynie do MP nr 4. Statut został dzisiaj zmieniony, Rada Pedagogiczna 
przegłosowała zmianę do statutu , że dzieci będą swój obowiązek pełniły w użyczonych 
salach SPnr4wDęblinie. 

W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Rada Miasta przystąpiła do głosownia. 

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez 
Miasto Dęblin, od dnia 1 września 2020r. wraz z autopoprawkami. 

Nazwisko i imię Głosowanie 
Chochowski Waldemar ZA 
Cydejko Maria ZA 
Czarnecka Urszula ZA 
Grobel Mieczysław ZA 
Grzyb Leszek ZA 
Jakubik Maciej ZA 
Krygrowski Maciej ZA 
Kurowski Andrzej ZA 
Marzysz Artur ZA 
Papis Edyta ZA 
Pasek Robert ZA 
Przerwa Ewa ZA 
Swietliński Leopold ZA 
Wojtyś Jarosław ZA 

Wynik głosowania 

ZA: 14 100% 
PRZECIW: 0 0% 
WSTRZYMUJE SIĘ: 0 0% 
BRAK GŁOSU: 0 

Rada Miasta przyjęła uchwałę nr XXXV/205/2020 w sprawie ustalenia planu sieci 
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Miasto Dęblin, od dnia 1 września 2020r. 
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Ad. 5. Sprawy różne. 

Radny Jarosław Wojtyś zapytał: 

- czy w związku ze zbliżającym się 1 września, a nie kursuje tzw. „M-ka" do Puław dostaję 
pytania czy będą prowadzone jakiekolwiek rozmowy z naszymi lokalnymi przewoźnikami 
żeby umożliwić dojazd młodzieży do Puław. Bardzo dużo młodzieży z Dęblina poszło do 
liceum w Puławach. Jedyny przewoźnik, który jest na tej linii kiedy zorientował się 
o likwidacji „M-ki" podniósł ceny biletów miesięcznych do 190 zł. i opłatę za 
jednorazowy przejazd do 10 zł. Także jest do spory koszt dla rodziców; 
- czy od ostatniej rozmowy na sesji odnośnie przystanku na skrzyżowaniu przy wjeździe na 
os. Jagiellońskie udało coś się zrobić. 

Radny Waldemar Chochowski - mam pytanie od rodziców w związku z rozpoczęciem roku 
szkolnego. Rodzice, którzy pracują, a ich dzieci do tej pory uczęszczały do świetlic chcieli 
zasięgnąć informacji na stronach szkół odnośnie funkcjonowania świetlic, również 
sprawdzałem na stronie ZSO i takiej informacji nie ma. Wydaje mi się, że byłoby słusznym w 
dniu rozpoczęcia roku szkolonego zamieścić na stronie internetowej każdej szkoły taką 
informację o funkcjonowaniu i jakie są zasady. Rodzice muszą w jakiś sposób zaplanować 
zajęcie się dziećmi. 

Radna Urszula Czarnecka - czy dwie sale zostały już udostępnione dla żłobka? 
- kiedy lekarze będą przyjmowali normalnie pacjentów? Jest to kłopotliwa sprawa ponieważ 
wszędzie już można pójść, a lekarze dalej nie przyjmują. Jeśli jest wizyta prywatna to lekarz 
przyjmuje osobiście. Nie wszystkie przypadki można „załatwić" telefonicznie np. wizyta u 
kardiologa. 

Radny Andrzej Kurowski - składałem interpelacje o wykluczeniu komunikacyjnym. W 
sierpniu podjęliśmy decyzję o dodatkowych kursach Dęblin - Ryki, ale interpelacja dotyczyła 
braku aktualizacji danych i bałaganie na przystankach. Niestety po upływie 2 miesięcy w 
dalszym ciągu wiszą rozkłady z 2015 roku. Dalej wisi skarga rodziców dzieci przedszkola nr 
4 na przystanku. Warto byłoby zaktualizować rozkłady. Na stronie internetowej Dęblina 
również rozkłady nie są aktualne. Od września zmieniają się rozkłady. Na przystankach wiszą 
po trzy rozkłady i nie widomo, który jest aktualny ponieważ żaden nie ma daty ważności. Tak 
samo kursów, których już nie ma. Proszę o interwencję. 

Burmistrz Miasta Beata Siedlacka odpowiedział na zadanie pytania: 

Radnego Jarosława Woitysia: 

- na ten rok napewno nie będą prowadzone rozmowy z lokalnymi przewoźnikami odnośnie 
komunikacji wewnętrznej, przypomnę, że usługę transportu lokalnego została przekazana 
uchwała Rady Miasta do realizacji miastu Puławy. Jakiekolwiek inne działania na naszym 
terenie, które są podejmowane w zakresie zabezpieczenia lokalnego transportu zbiorowego 
mogą być rozwiązywane tylko przez gminę Puławy. Gmina Puławy w ramach przekazania 
przez nas tego zadania uruchomiła własne przedsiębiorstwo do prowadzenia usług 
komunalnych. Jedną z linii na początku tego roku, która uruchomiliśmy była linia Dęblin-
Puławy i jak się okazało po przeanalizowaniu jej funkcjonowania od marca do czerwca z 
uwagi, że w tych samych godzinach jeździł prywatny przewoźnik nie była zbytnio obciążona. 
Nie jeździło wielu pasażerów, nie tylko uczniów ponieważ nie był to autobus szkolny. Była to 
„M-ka", z której mogli korzystać mieszkańcy Dęblina. Jak okazało się korzystało z niej 
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niewielu, parę minut przed ta „M-ką", czy też po jechał prywatny przewoźnik i on w 
większości zabierał pasażerów do Puław. W związku z tym nasze koszty utrzymania tej linii 
zdecydowanie wzrosły. Okazało się, że z uwagi na odległość musimy dopłacać duże środki 
finansowe do utrzymania tej linii. Tak jak mówiłam, ze jeżeli będzie nam się to opłacało to 
będziemy raczej zmierzać do tego aby zabezpieczyć inne lokalne potrzeby w ramach 
transportu tj. zabezpieczenie transportu w osiedlach miasta i ewentualnie transport z np. 
osiedla lotnisko w soboty i niedziele. Na ten temat poświęcimy odrębne posiedzenie 
właściwych komisji i będziemy rozważać w najbliższym projekcie budżetu właśnie takie 
rozwiązania. Nie przewidujemy na ten moment, aby utrzymać od 1 września linię do Puław 
ze względów o których wcześniej mówiłam. 

- jeśli chodzi o przystanek na osiedlu Jagiellońskim to mogę zapewnić, że w projekcie 
budowy i modernizacji drogi od ronda „Tajnego Nauczania" do ul. Staromiejskiej 
przewidziana jest zatoka przystankowa. Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2023 
ponieważ na to przeznaczyliśmy środki na ostatniej sesji. Mieszkańców można spokojnie 
zapewnić, że w ramach realizacji tego zadania na wysokości skrzyżowania ul. Jagiellońskiej i 
ul. Ogrodowej będzie zatoka przystankowa, z której będą mogli korzystać mieszkańcy. 

Naczelnik Wydziału OS Agnieszka Chlaściak - Pietruszewska odpowiedziała na pytania: 

Radnego Waldemara Choehowskiego: 

- zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego nie zmienia się liczba dzieci na 
jednego nauczyciela czyli tak jak było do tej pory 25 osób. Dzieci na świetlicę będą 
przyjmowane tak jak do tej pory. Natomiast informacje dla rodziców będą udzielone na 
spotkaniach, które maja się odbyć jutro z najmłodszymi grupami. Natomiast postaram się z 
samego rana jeżeli mi się uda, żeby dyrektorzy umieścili taką informację na stronach 
internetowych. 

Radnej Urszuli Czarneckiej: 

- Sale, które zostały użyczone przez Miejskie Przedszkole nr 4 i już zaadaptowane są przez 
Miejski Żłobek w Dęblinie, zostały tam przeprowadzone prace modernizacyjne, zakupiono 
wszystkie niezbędne elementy wyposażenia. Odbyły się dni adaptacyjne i od 1 września 
zostaną przyjęte dzieci. Wszystko rusza zgodnie z harmonogramem prac. 

Burmistrz Miasta Beata Siedlecka - jeśli chodzi o przyjęcia pacjentów - to rzeczywiście są 
„przyjmowani" telefonicznie. Nie wiem czy wszyscy ponieważ nie są obecne osoby 
kompetentne, które mogłyby potwierdzić w jaki sposób odbywają się w tej chwili przyjęcia. 
Pytanie to skieruje na piśmie do Pani Dyrektor SPZOZ i odpowiedź zostanie doręczona Pani 
na piśmie. 

- odnośnie wniosku skierowanego przez radnego Andrzeja Kurowskiego dotyczącego 
wykluczenia komunikacyjnego została udzielona odpowiedź. Odnośnie aktualizacji danych 
rozkładów jazdy. O odpowiedź proszę Panią Inspektor. 

Pracownik UM Inspektor Renata Kowalska - firmy prywatne same wywieszają rozkłady 
jazdy w naszych wiatach przystankowych. Mają taki obowiązek, natomiast jeżeli są bardzo 
„oporne" to zdarza się, że my jako pracownicy Urzędu Miasta jeśli posiadamy te rozkłady to 
je wywieszamy. Z tego co wiem PKS Ryki wieszał rozkłady na przystankach 
komunikacyjnych. Nasza „M-ka" jest aktualna BP Tour może być z 2015 roku aczkolwiek 
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wisiała informacja, że kursy są zawieszone, być może już jej nie ma. 

Radny Andrzej Kurowski - pasażerowie stojąc na przystankach są zdezorientowani. 
Rozkłady PKS Ryki są trzy na jednym przystanku, żaden nie ma daty ważności. 

Pracownik UM Inspektor Renata Kowalska - została zwrócona uwaga do PKS w Rykach, 
że nie ma daty obowiązywania rozkładu. 

Radny Andrzej Kurowski - interpelacje składałem dwa miesiące temu, a zdjęcia z 
przystanku mam sprzed tygodnia i nic się nie zamieniło. Na przystanku przy cmentarzu jest 
ściana naklejek łącznie ze skargą rodziców z przedszkola nr 4. Tam powinno być raczej 
czysto. 

Pracownik UM Inspektor Renata Kowalska - nie odpowiadam za czystość wiat, 
aczkolwiek skoro Pan tak uważa to sprawą się zajmiemy. 

Radny Andrzej Kurowski - warto byłoby zaktualizować dane ponieważ pasażerowie nie 
wiedzą na co czekają. Dostaję takie zgłoszenia. 

Pracownik UM Inspektor Renata Kowalska -wystąpimy do przewoźników aby 
zaktualizowali swoje rozkłady jazdy. Natomiast na stronie internetowej miasta są aktualne. 
Obowiązkiem przewoźnika jest zaczepić aktualny rozkład jazdy. Jeżeli tego nie robi to na 
pewno ze strony Urzędu zostanie wystosowane odpowiednie pismo, do każdego z 
przewoźników, który ma zgodę na korzystanie z przystanków. 

Radny Andrzej Kurowski - na stronie Urzędu Miasta jest rozkład jazdy one też są 
nieaktualne. PKP jest z 2017 roku. 

Pracownik UM Inspektor Renata Kowalska - PKP jest link, który przekierowuje do 
aktualnego rozkładu jazdy. Tak samo jest ze „Stanbus-em". Najlepiej jest „podlinkować" 
stronę danego przewoźnika, który na bieżąco aktualizuje swoją stronę z rozkładem jazdy, niż 
oczekiwać, że nam go przyślą. Tak jest po prostu szybciej. Także kursy, które będą od 1 
września od tygodnia już tam są. 

Radny Andrzej Kurowski - dodatkową sprawę, którą zgłosiłem jest przystanek na ul. 
Wiślanej jest on zarośnięty badylami, w których są śmiecie. 

Pracownik UM Inspektor Renata Kowalska - co do czystości na przystanku sprawa została 
już zgłoszona do Naczelnika Wydziału GKP. 

Protokołowała 

Magdalena Piątek 
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