
Protokół nr XXXVI/2020 
z przebiegu XXXVI sesji Rady Miasta Dęblin 

z dnia 25 września 2020r. 

Ad. 1 Otwarcie sesji - godzina 14:30, 

Miejsce posiedzenia - sala konferencyjna Ratusza Miasta. 
Protokołowano - zgodnie z porządkiem obrad. 
Sesję otworzył przewodniczący Rady Miasta - Maciej Krygrowski. Listy obecności radnych, 
przewodniczących zarządów osiedlowych oraz zaproszonych gości stanowią załącznik 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 syntetyczne uwzględniając tylko tych 
mówców, którzy składali wnioski, bądź ich wypowiedzi dotyczyły wprowadzenia zmian do 
przedstawianych projektów uchwał. 

Ad. 2 Sprawdzenie obecności 

Ustawowy skład Rady Miasta - 15 radnych. 
W sesji uczestniczyło 14 radnych. Radny Leszek Grzyb spóźnił się. 

Nazwisko i imię Obecni 
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 Patrycja NIE 
Wojtyś Jarosław TAK 

Ad. 3 Przyjęcie porządku obrad 

Przewodniczący Rady Miasta odczytał porządek obrad. 

Przewodniczący Rady Miasta złożył wniosek o wprowadzenie uchwały w sprawie 
rozpatrzenia skargi na działanie Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miasta 
Dęblin, jako punkt 8. h) 

Przewodniczący Rady Miasta złożył wniosek o wprowadzenie uchwały w sprawie 

Protokół nr XXXV\/2020 z sesji Rady Miasta Dęblin w dniu 25 września 2020r. 



rozpatrzenia skargi na działanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Dęblin, jako punkt 8. i) 

Glosowanie nad wnioskiem Przewodniczącego Rady Miasta o wprowadzenie uchwały 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Komisji Oświaty, Kultury i Kultury 
Fizycznej Rady Miasta Dęblin, jako punkt 8. h) 

Nazwisko i imię Głosowanie 
Cydejko Maria ZA 
Czarnecka Urszula ZA 
Grobel Mieczysław 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: 12 100% 
PRZECIW: 0 0% 
WSTRZYMUJE SIĘ: 0 0% 
BRAK GŁOSU: 0 

Głosowanie nad wnioskiem Przewodniczącego Rady Miasta o wprowadzenie uchwały 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Dęblin, 
jako punkt 8. i) 

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

Wynik głosowania: 

ZA: 13 100% 
PRZECIW: 0 0% 
WSTRZYMUJE SIĘ: 0 0% 
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BRAK GŁOSU: 

Głosowanie nad porządkiem obrad. 

Rada Miasta przyjęła porządek obrad XXXVI sesji w następującym brzmieniu: 
1. Otwarcie sesji. 
2. Sprawdzenie obecności. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 

a) wniosek Przewodniczącego Rady Miasta o wprowadzenie uchwały w sprawie 
rozpatrzenia skargi na działanie Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej 
Rady Miasta Dęblin, jako punkt 8. h) 

b) wniosek Przewodniczącego Rady Miasta o wprowadzenie uchwały w sprawie 
rozpatrzenia skargi na działanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Dęblin, jako 
punkt 8. i) 

4. Informacja o pracach Przewodniczącego Rady Miasta i Burmistrza Miasta w okresie 
między sesjami. 

5. Sprawy różne, wolne wnioski oraz złożenie pisemnych interpelacji i zapytań. 
6. Rozpatrzenie informacji Burmistrza z wykonania budżetu Miasta Dęblin za I półrocze 

2020 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. 
7. Informacje o zaawansowaniu realizacji inwestycji zaplanowanych w budżecie na 2020 

rok. 
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 

a) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2020r. 
b) zmian w wieloletniej prognozie finansowej, 
c) oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dęblinie, 
d) sprzedaży udziału % w działce nr 2900/3 położonej w Dęblinie, obręb 0001 

Dęblin, 
e) wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy działek położonych w Dęblinie, 
f) przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Dęblin na lata 2021-

2027, 
g) wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu miasta Dęblin na wykonywanych 

materiałach marketingowych i promocyjnych, 
h) rozpatrzenia skargi na działanie Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej 

Rady Miasta Dęblin, 
i) rozpatrzenia skargi na działanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Dęblin. 

9. Przyjęcie protokołu z XXIX - X nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta z 18 maja 2020 
roku. 

10. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Miasta z 26 maja 2020 roku. 
11. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Miasta z 30 czerwca 2020 roku. 
12. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Miasta z 7 lipca 2020 roku. 
13. Przyjęcie protokołu z XXXIII - XI nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta z dnia 27 lipca 

2020 roku. 
14. Przyjęcie protokołu z XXXIV - XII nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Dęblin z dnia 
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13 sierpnia 2020 roku 
15. Zamknięcie sesji. 

Przyjęcie porządku obrad 

Nazwisko i imię Głosowanie 
Chochowski Waldemar ZA 
Cydejko Maria ZA 
Czarnecka Urszula ZA 
Grobel Mieczysław 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: 13 100% 
Przeciw: 0 0% 
Wstrzymuje się: 0 0% 
Brak głosu: 0 

Ad. 4 Informacja o pracach Przewodniczącego rady Miasta i Burmistrza Miasta 
w okresie między sesjami. 

Przewodniczący Rady Miasta wymienił spotkania, w których uczestniczył od ostatniej 
sesji: 
- 15 lipca wraz z Panią Burmistrz brałem udział w otwarciu nowej wystawy w muzeum sił 
powietrznych ptt. „Skrzydła na Fali", 
- 18 lipca wraz z Panią Burmistrz brałem udział w uroczystości z okazji 10-cio lecia 
powstania koła wędkarskiego „Start" w Dęblinie, spotkanie odbyło się w restauracji EWEX. 
-19 lipca wraz z Panią Burmistrz oraz radną Urszulą Czarnecką przy MDK w Dęblinie 
witaliśmy uczestników „Run Wisła 2020", 
- 21 lipca wraz z radnymi brałem udział w posiedzeniu komisji w sprawie wyboru sposobu 
pobierania opłat za wywóz śmieci, 
- 27 lipca brałem udział w sesji nadzwyczajnej, 
- 3 0  l i p c a  b r a ł e m  u d z i a ł  w  u r o c z y s t o ś c i  w r ę c z e n i a  t a b l i c y  p a m i ą t k o w e j  u p a m i ę t n i a j ą c e j  
miejsce bitwy warszawskiej, uroczystość odbyła się w Belwederze, 
- 13 sierpnia wraz z radnym Arturem Marzyszem poprosiliśmy o spotkanie Starostę 
i Wicestarostę w sprawie utrzymania dróg powiatowych na terenie Miasta Dęblina, na 
dzisiejszą sesję został zaproszony dyrektor dróg powiatowych, ale nie widzę go, 
- 15 sierpnia brałem udział w uroczystej mszy z okazji święta Wojska Polskiego, po której 
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wraz z panią Burmistrz oraz innymi zaproszonymi gośćmi dokonaliśmy aktu odsłonięcie 
tablicy pamiątkowej upamiętniającej miejsca bitwy warszawskiej, 
- 23 sierpnia brałem udział w zawodach wędkarskich zorganizowanych przez koło wędkarskie 
„Start" w Dęblinie, 
- 31 sierpnia brałem udział w Sesji Nadzwyczajnej Rady Miasta, 
- 2 września brałem udział w spotkaniu autorskim z Tadeuszem Opieką oraz promocji 
najnowszej publikacji „Konspiracja i ruch oporu na lotnisku w Dęblinie 1939-1944" 
- 6 września brałem udział w uroczystościach z okazji święta 15 P.P. Wilków, 
- 23 września brałem udział w posiedzeniach wszystkich Komisji Rady Miasta gdzie były 
opiniowane materiały na dzisiejszą sesję. 

Burmistrz Miasta wymieniła spotkania, w których uczestniczyła od ostatniej sesji: 
- 12 lipca uczestniczyłam w zawodach wędkarskich organizowanych przez PZW „START", 
- 13 lipca odbyłam nadzwyczajne zgromadzenie wspólników miejskiego zakładu gospodarki 
komunalnej, 
- 16 lipca brałam udział w spotkaniu z radą pedagogiczną miejskiego przedszkola nr 4 
w sprawie zmian organizacyjnych w pracy przedszkola w związku ze zmianą siedziby 
prowadzenia zajęć dla dzieci 6-cio letnich, 
- 16 lipca uczestniczyłam w wernisażu „Skrzydła na Fali" zorganizowanym w muzeum sił 
powietrznych w Dęblinie, 
- 18 lipca wzięłam udział w uroczystości 10-cio lecia koła „Start" w PZW, 
- 26 lipca uroczyście zakończyłam VI międzynarodowe koncerty organowe w Dęblinie, które 
odbywały się w każdą niedzielę lipca w kościele pod wezwaniem św. Piusa V, 
- 27 lipca brałam udział w posiedzeniu nadzwyczajnej sesji Rady Miasta w Dęblinie oraz 
posiedzeniu walnego zgromadzenia lokalnej grupy działania w Rykach, 
- 30 lipca w Belwederze odbierałam z rąk prezydenta wraz z panem Przewodniczącym Rady 
Miasta tablicę pamiątkową na okoliczność stulecia bitwy warszawskiej, która jest usytuowana 
na budynku kościoła pod wezwaniem Chrystusa Miłosiernego w Dęblinie, 
- 12 sierpnia odbyło się spotkanie członków lokalnej grupy działania w Rykach w sprawie 
zaakceptowania propozycji podziału dodatkowych środków na świetlicę, turystykę i projekty 
współpracy. Około 24 tysięcy zł. chcemy przeznaczyć na remont budynku po dawanych 
warsztatach szkolnych przy MDK'u celem przystosowania go na izbę pamięci historycznej 
dla Miasta Dęblina oraz na siedzibę zainteresowanych stowarzyszeń oraz kwotę ponad 63 
tysiące na projekty współpracy, czyli siłownie i place zabaw, 
- 13 sierpnia uczestniczyłam w obradach nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Dęblin oraz w tym 
samym dniu spotkałam się z rodzicami dzieci 6-cio letnich w miejskim przedszkolu nr 4 
w Dęblinie, tego dnia wspólnie z rodzicami odwiedziliśmy budynek szkoły, 
- 27 sierpnia w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie z dyrektorami i wicedyrektorami 
placówek oświatowych w Dęblinie celem omówienia stanu przygotowania budynków 
szkolnych i przedszkolnych do rozpoczęcia roku szkolnego w rygorze obostrzeń związanych 
z pandemią COVID-19, 
- 31 sierpnia uczestniczyłam w nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Dęblin, 
- 4 września w Urzędzie Miasta w Dęblinie odbyło się spotkanie pracowników Urzędu Miasta 
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oraz przedstawicieli Civitas Christiana w sprawie organizacji święta nadania Miastu Dęblin 
patronatu Św. Jana Pawła II, 
- 5 września uczestniczyłam w Miejskiej Bibliotece Publicznej w narodowym czytaniu 
„Balladyny" J. Słowackiego, 
- 6 września Miasto Dęblin wraz z I Batalionem Drogowo Mostowym zorganizowało święto 
Piechoty Wilków gdzie uczczono stulecie bitwy pod Stefankowicami oraz rocznicę powstania 
pułku w tym samym dniu brałam udział w uroczystościach dożynkowych w gminie Ułęż, 
- 7 września odbyła się Komisja Gospodarki Komunalnej w sprawie zaopiniowania wniosków 
0 przydział lokali socjalnych oraz zaktualizowania listy przydziału lokali komunalnych, 
- 8 września w Urzędzie Miasta zorganizowałam spotkanie z przedstawicielami jednostek 
wojskowych działających na terenie miasta oraz orkiestry wojskowej w sprawie ustalenia 
planu pracy z wojskiem odnośnie planowanych wspólnie i organizowanych kulturalnych 
1 patriotycznych w 2021 roku, 
- 9 września uczestniczyłam w spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Rykach dotyczącym 
współpracy w zakresie ubiegania się o środki zewnętrzne na realizację zadań inwestycyjnych 
przez gminy z powiatu ryckiego. Współpraca ma polegać na podpisaniu listu intencyjnego 
0 partnerstwie gmin i powiatu oraz złożeniu propozycji zadań inwestycyjnych, jakie chcemy 
zrealizować, jako projekty kluczowe ze środków poza konkursowych. List o współpracę 
został podpisany w dniu 16 września, 
- 10 września wraz z proboszczami parafii z terenu miasta Dęblin oraz w towarzystwie 
biskupa siedleckiego Kazimierza Gurdy udałam się do Krakowa do kardynała Stanisława 
Dziwisza po relikwie świętego Jana Pawła II, które w dniu nadania patronatu świętego dla 
Miasta Dęblin tj 22 października zostaną zainstalowane w kościele pod wezwaniem Piusa V 
w Dęblinie, 
- 11 września uczestniczyłam w kolejnym spotkaniu w Urzędzie Miasta w sprawie organizacji 
święta nadania patronatu, 
- 12 września brałam udział w spotkaniu zorganizowanym przez Pana Piotra Świtają 
z udziałem panów Łukasza Tkacza oraz Leszka Naziemca, którzy przepłynęli Wisłę 
w ramach imprezy „Odyseja Wiślana". Spotkanie to miało miejsce w MDK'U w Dęblinie 
1 miało na celu wypracowanie wspólnych działań oraz pucharu w zawodach ogólnopolskich 
w pływaniu po rzekach, 
- 15 września brałam udział w wernisażu „Niebo nad Brytanią" Polskie siły powietrzne w 80 
rocznicę bitwy o Anglię w Muzeum sił Powietrznych w Dęblinie, 
- 17 września uczestniczyłam w uroczystym otwarciu filii Miejskiej Biblioteki Publicznej na 
osiedlu wiślana po gruntownym remoncie tego miejsca. Wraz ze mną uczestniczył w tym 
spotkaniu radny pan Andrzej Kurowski, 
- 18 września uczestniczyłam w kolejnym spotkaniu zorganizowanym w Urzędzie Miasta 
w związku z nadaniem patronatu Miastu Dęblin, 
- 19 września brałam udział w wydarzeniu „Zaślubiny z Wisłą Dęblin" w ramach 
Europejskich Dni Dziedzictwa zorganizowanych przez dyrektora MDK'u w Dęblinie, prezesa 
zarządu Ligi Morskiej i Rzecznej oraz Dyrektora Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. 
W trakcie imprezy została odsłonięta replika słupa zaślubin z morzem, które odbyło się w 
dniu 10 lutego 1920 roku w Pucku oraz czwartych zaślubin z Wisłą w Dęblinie, 
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- 21 września brałam udział w spotkaniu z mieszkańcami osiedla Stawy, którzy przedstawiali 
swoje problemy związane z osiedlem, 
- 23 września uczestniczyłam w zebraniu sprawozdawczym osiedla Jagiellońskie, jest to 
wyjątkowo prężnie działający zarząd osiedla, co widać po zagospodarowaniu terenu 
rekreacyjnego, który wygląda bardzo estetycznie. Dzięki bezpośredniej pracy członków 
zarządu przy uprzątnięciu tego terenu. Jeszcze raz zarządowi na ręce przewodniczącej Pani 
Anety Piwońskiej za zaangażowanie w pracę społeczną mieszkańców, 
- 23 września uczestniczyłam w posiedzeniu wszystkich Komisji Rady Miasta w sprawie 
zaopiniowania materiałów na dzisiejszą sesję, 
Będąc przy głosie chciałam was jeszcze poinformować o dwóch ważnych dla miasta 
sprawach a mianowicie w dniu 16 września otrzymałam pismo od specjalistycznych 
gabinetów lekarskich „zdrowie" od pani Kłaczyńskiej i Czerwińskiej, które nas informują, że 
już we wrześniu 2020 roku otwierają dla potrzebujących mieszkańców powiatu ryckiego 
dzienny dom opieki medycznej, który mieści się w Dęblinie przy ul. Stawskiej 322 i pouczają 
nasz żebyśmy rozpropagowali to. Wsparcie kierowane jest do osób niesamodzielnych 
w szczególności do osób po 65 roku życia których stan zdrowia nie pozwala na pozostanie 
wyłącznie pod opieką POZ'u i AOS'u, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru 
lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym. Państwo przesłali nam 
informację dotycząca kwalifikacji pobytu pacjentów w dziennym domu opieki medycznej, 
mamy nadzieję, że wkrótce obiekt ten ruszy. Zasygnalizuję, że jeszcze w tej chwili nie mamy 
oficjalnej odpowiedzi, ale w związku z negatywnym rozpatrzeniem przez Radę Ministrów 
wniosku Rady Miasta o zmianę granic miasta poprzez przyłączenie części gruntów gminy 
Stężyca musimy się zastanowić, jakie dalsze kroki podejmiemy w tym temacie. Pierwszy 
krok, jaki podjęliśmy w związku z uzasadnieniem do rozporządzenia Rady Ministrów 
w sprawie decyzji odnośnie odmowy zmiany granic była mianowicie taka przyczyna, że brak 
było obopólnej zgody pomiędzy gminami objętymi zmianami oraz podniesioną 
w uzasadnieniu sugestią, iż strony powinny wypracować porozumienie w tym względzie 
poprzez podjęcie rozmów, a jeśli będzie to uzasadnione Rada Ministrów sugeruje abyśmy te 
rozmowy podjęli z udziałem wojewody. W związku z tym, że dwukrotnie podejmowaliśmy 
rozmowy z gminą Stężyca, które nie doprowadziły do żadnych rozwiązań, już nie mówię 
0 zmianie granic, ale też do takich rozwiązań, w jaki sposób mamy się tą wspólną 
oczyszczalnią wspólnie zająć czy też innych kroków, jakie możemy podjąć w kierunku 
wspólnego utrzymania obiektu modernizowanego. Wystąpiliśmy z Przewodniczącym Rady 
Miasta w dniu 2 września 2020 roku do Wojewody Lubelskiego z prośbą o uczestniczenie 
w naszych negocjacjach i mediacjach odnośnie rozwiązania problemu między gminą Stężyca 
1 Miastem Dęblin w zakresie korzystania z nowo zmodernizowanego obiektu oczyszczalni 
ścieków ewentualnie wypracowania ponownego wniosku o zmianę granic miedzy gminami 
w przypadku gdyby między nami w tym przypadku gdyby nie doszło do żadnego 
porozumienia. 

Przewodniczący zamknął pkt 4. 

Ad. 5 Sprawy różne, wolne wnioski oraz złożenie pisemnych interpelacji i zapytań. 

Jarosław Wojtyś - w związku z tym, że ja musze państwa opuścić, ja już pani Burmistrz 
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zasygnalizowałem sprawę, chodzi mi o wypowiedź, jakie kroki zostały podjęte w związku 
z zalewaniem terenów od ronda tajnego nauczania do mostku na drodze ogrodowej. Jakie 
kroki Urząd Miasta podjął. Chciałem nadmienić, że dzisiaj prowadziłem rozmowy 
z rzecznikiem prasowym polskich wód, który stwierdził, że Irenka ma miano rzeki a nie rowu 
melioracyjnego i powinna być czyszczona 2 razy do roku na wioskę i na jesieni. My wiemy 
jak ta sprawa wygląda. Skosili tylko pobocza a koryta zostały nieskoszone, dlatego zalewa 
ludziom garaże, piwnice i uprawy rolne, dziękuję bardzo. 
Waldemar Chochowski - zostało wydane zarządzenie, jak co roku żeby składać wnioski do 
budżetu miasta no i tak to się odbywało, że to zarządzenie do wiadomości radnych i tam 
wszystko jest zawarte. W tym roku jakoś stało się inaczej. Pan Przewodniczący raczył się 
pochylić nad tematem i przekazał do radnych pismo o tym, że to zarządzenie zostało wydane 
oraz napisał, że zgodnie z §2 ust. 2 zarządzenia wnioski powinny zawierać a) określenie 
zadania realizowanego dotacji z budżetu; b) określenia całkowitego kosztu zadani udziału 
miasta oraz udziału własnego w tych kosztach. Panie przewodniczący, na ostatniej komisji 
była dyskusja o czytaniu ze zrozumieniem i nie wiem, dlaczego pan chce nas tu wprowadzić 
w błąd nas radnych, bo nas dotyczy §2 ust 1 tego zarządzenia, który mówi, że radni, zarządy 
osiedli, organizacje pozarządowe i inne jednostki operacyjne mogą składać do sekretariatu od 
pierwszego wnioski dotyczące budżetu Miasta Dęblin na 2021 rok w terminie do dnia 15 
października. My nie mamy obowiązku zapewniać dofinansowania, udziału własnego czy 
cokolwiek innego, a tak to właśnie wynika z pana pisma do radnych. Dlatego żeby rozwiać 
wątpliwości chciałbym o tym powiedzieć, że radni mają prawo składać wnioski i nie 
zapisywać żadnych innych opcji odnośnie udziałów własnych. Po prostu możemy napisać 
w tych wnioskach to, co chcemy to, co chcą mieszkańcy odnośnie swojego osiedla i co należy 
do zadań Miasta żeby te wnioski zrealizować gdyż tylko takie można składać, a nie żadne 
inne. Proszę żeby powstrzymał pan swoją twórczość albo jak już pan chce napisać coś to tak 
napisać żeby to było jasne i czytelne dla wszystkich, a nie gmatwało sprawę i wprowadzało 
zamieszanie i nieprawdę. Dziękuję. 
Urszula Czarnecka - dostałam odpowiedź na swoje zapytanie, odnośnie zapytania, które 
było przeze mnie skierowane do kierownictwa przychodni w dniu 31 sierpnia 2020 roku. 
Bardzo dziękuję za naprawdę dosyć szczegółową odpowiedź i chciałabym przedstawić taką 
rzecz, ponieważ dane dotyczące świadczeń zdrowotnym udzielonych w SPOZ w Dęblinie 
dostałam w okresie od 1 marca do 26 sierpnia 2020 roku. Wyszczególnioną tutaj mam 
podstawową opiekę zdrowotną, nocną i świąteczną pomoc lekarską, ambulatorium, 
laboratorium, stomatologię, poradnię zdrowia psychicznego i pozostałe, czyli rehabilitacja 
i medycyna pracy. Skupiłam się na właściwie na podstawowej opiece zdrowotnej i nocnej 
oraz świątecznej pomocy lekarskiej. Tutaj mam wykazaną ilość osób, którym udzielono 
świadczenia w ramach teleporad i wizyt osobistych. W okresie od 1 marca do 26 sierpnia 
2020 roku podstawowo opieka zdrowotna została udzielona ludziom w liczbie 9 627 
natomiast teleporad było 7 167, czyli 74% natomiast wizyt osobistych było 2 460, czyli 26% 
przy czym nocna i świąteczna pomoc lekarska było ogólnie świadczeń udzielonych dla 2 030 
z czego teleporad było 41, czyli 2%. Wizyt osobistych było 61, co stanowi 82% 
z pielęgniarką 328 osób, czyli 16%. Ja rozumiem, że nocna pomoc świąteczna i lekarska to 
myśmy o to walczyli i dobrze, że jest tylko chciałam się zapytać w tym momencie czy nie 
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można w ten sposób podstawową opiekę zrobić, aby te teleporady były na takiej samej 
wysokości, czyli na 2% a więcej wizyt osobistych. Nie rozumiem, skoro na wizytach nocnych 
i świątecznych można przyjąć osobiście, a większość z podstawowej opieki zdrowotnej jest 
na teleporady to czegoś tutaj nie rozumiem i bardzo bym prosiła o wyjaśnienie tej sytuacji. 
Dziękuję uprzejmie. 
Przewodniczący Rady Miasta - ja sobie pozwolę zabrać głos. Chciałbym się dołączyć do 
słów pana Wojtysia, bo też miałem ten temat poruszyć, jeśli chodzi o tą naszą Irenkę. 
Chciałbym podziękować panu Marcinowi Danielowi, ja kilka razy zgłaszałem potrzebę 
wykoszenia terenów zielonych mimo trudności z pracownikami wszystko zostało wykonane 
także dziękuje bardzo. Tutaj chciałem tez złożyć podziękowania za stworzenie miejsc 
parkingowych za pocztą przy ul. Bankowej, tam powstały dwa miejsca parkingowe dla osób 
niepełnosprawnych, które wcześniej nie były tam przy budowie przewidziane, ale już są 
i chciałbym bardzo podziękować. 
Robert Pasek - mam kilka spraw do przedstawienia. Pierwsza sprawa dotyczyłaby wymiany 
znaków drogowych przy posesji nr 76 tj. przy ul. Lipowej i drugi znak przy tej samej posesji 
tylko ul. Stawskiej. W pierwszym przypadku jest to ograniczenie prędkości do 40 km/h, 
a następny znak to ustąp pierwszeństwa przejazdu. Tam po prostu brak czerwonej obramówki 
i nie wiadomo, jaki to jest znak. Ul. Stawska od początku roku nie była w ogóle koszona i jest 
zaniedbana. Proszą mnie mieszkańcy żebym interweniował, co niniejszym czynię. Jak już 
jesteśmy przy drogach powiatowych to zwrócę uwagę na ścieżkę rowerowo-pieszą na ul. 
Lipowej i ul. Konopnickiej jest to naprawdę piękna ścieżka, bardzo długa i tysiące ludzi 
spacerują tą ścieżką, ale po robotach kolejowych zarasta trawą i są zasypane ziemią brzegi 
tejże ścieżki. Jeżeli w dalszym stopniu będzie tak to trwać i nie będziemy nic z tym robić to 
będzie to źle wyglądało. Następną sprawą, na która chciałbym zwrócić uwagę to byłoby 
podniesienie terenu na parkingu przy cmentarzu komunalnym. Zrobiła się bardzo duża 
zastoina myślę, że 15 na 15 metrów tam kilka wywrotek myślę, że by weszło jakiegoś 
tłucznia czy kamienia, ale po prostu trzeba to zrobić, bo to się powiększa i bardzo proszę o to. 

Przewodniczący zamknął dyskusję. 

Ad. 6 Rozpatrzenie informacji Burmistrza z wykonania budżetu Miasta Dęblin za 
I półrocze 2020 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 
finansowej. 

Skarbnik Miasta - Agata Zaręba przedstawiła informację z wykonania Budżetu Miasta Dęblin 
za I półrocze 2020 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. 

Dyskusja: 
Waldemar Chochowski - jeśli jest informacja to powinna być i dyskusja. Wiem, że to było 
na komisji, ale na komisji nie padło ani dzisiaj też, że oprócz takich niezbyt pocieszających 
informacji jak tu Pani Skarbnik przekazała o stanie finansów oświaty to bardzo pocieszające 
informacje dla mieszkańców odnośnie opłaty za odpady komunalne. Jeśli ktoś przeanalizował 
tą informację to może sobie wywnioskować, że przez pierwsze półrocze od mieszkańców 
zebrano 1 455 000 zł a zapłacono 1 273 000 zł, czyli prawie 200 tysięcy więcej a jeśli dodamy 
do tego jeszcze 220 tysięcy niezebranej dotąd opłaty od mieszkańców, którzy zalegają to 
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mamy ponad prawie 400 tysięcy nadwyżki finansowej. Teraz zastanawiam się, ten nasz 
zespół, który obradował bodajże w miesiącu czerwcu i lipcu odnośnie przygotowania nowej 
wersji opłaty za odpady to czytałem końcowe wnioski i są niezbyt pocieszające dla mnie, bo 
wynika z nich, że trzeba dalej podnosić opłatę, a tutaj wynika z tego, ze nie trzeba dalej 
podnosić opłaty. Co więcej trzeba wymyśleń sposób żeby mieszkańcom nadpłacone pieniądze 
oddać w tym roku, bo prawdopodobnie niewolno wziąć więcej pieniędzy niż się wydało za 
gospodarowanie tych odpadów. Skąd to się wzięło ja powiem, bo nie wszyscy może mają 
świadomość tego. Ja bardzo żałowałem i ubolewałem, że posiedzenia tego zespołu, który 
mówił o śmieciach tak bardzo ważnym temacie dla mieszkańców nie były nagrywane. To 
było dziwne dla mnie. Wydaje się, że chce się coś ukryć przed mieszkańcami, ale w czasie 
posiedzeń tego zespołu można było wywnioskować z informacji, które wtedy padły, że przez 
tą sytuację, którą mamy obecnie, przez ta sytuację koronawirusową w pierwszych trzech 
miesiącach roku, bo takie informacje były wtedy do marca bodajże przekazywane. Do 
miesiąca maja, przepraszam. Styczeń szło normalnie w lutym szło normalnie, ale już w 
marcu, kwietniu i maju, kiedy nie było tych studentów i osób, które pracowały na budowach, 
które jak wiemy mówiłem wielokrotnie, że nie są zgłoszone za opłatę śmieciową to wyszło 
czarno na białym. Okazało się, że to, co jest od nas zbierane to w zupełności wystarcza. 
Poziom ilości odpadów zmniejszył się o 30%. Z miesiąca na miesiąc spadło w marcu 
i kwietniu było 30% odpadów mniej niż jeszcze w lutym, kiedy Ci judzie byli w Dęblinie. 
Potwierdzają się te słowa, które mówię. Jeżeli obejmiemy uczciwie wszystkich opłatą 
śmieciową, czyli tylko można to sprawdzić od metra zużytej wody to wtedy wszyscy będą 
sprawiedliwie płacić, bo sytuacja teraz od września podejrzewam, że wróci do normy. Ci 
niepłacący z powrotem zjadą i zaczną śmiecić i dalej my mieszkańcy będziemy płacili 
pieniądze za nich i będziemy to widzieli w tym, że nam będzie cały czas tych pieniędzy 
brakowało. Dlatego podkreślam, że dzięki temu koronawirusowi wyszła prawda na jaw 
i zostały potwierdzone moje wszystko domniemania i tak naprawdę trzeba coś z tym zrobić, 
bo dlaczego mamy płacić za tych oszustów, którzy nie płacą za siebie. Dziękuję. 
Skarbnik Miasta Agata Zaręba - ja pozwolę sobie tylko do jednej kwestii odnieść swoją 
wypowiedź w związku z tym, że ma pan taki styl stwierdzania a nie pytania to ja tam pytania 
nie zauważyłam, ale mimo wszystko na to stwierdzenie odpowiem. Nie ma nadpłaty, jeżeli 
chodzi o rachunek odpadów komunalnych jest to wyszczególniony osobny rachunek, tak 
przewiduje ustawa. Nie gromadzimy tych środków na rachunku budżetu tylko na osobnym 
rachunku i z tego rachunku płacimy tylko i wyłącznie za odebrane odpady. W związku z tym 
chciałam pana poinformować, że na tą chwilę z budżetu miasta była konieczność uzupełnienia 
tego rachunku żeby te ostatnie faktury opłacić. To, co pan zauważył w sprawozdaniu jest 
słuszne natomiast musi mieć pan wiedzę, że termin płatności za odpady, za dany miesiąc 
przypada w danym miesiącu do końca danego miesiąca natomiast spółka wystawia fakturę już 
w kolejnym miesiącu z terminem płatności w następnym miesiąca. W związku z tym zebrane 
pieniądze na koniec miesiąca czerwca powinny pokryć faktury płatne w lipcu stąd widzi tu 
pan taką rozbieżność, że tam jest więcej, ale nie ma żadnej nadpłaty w stosunku do 
mieszkańców. Pozatym rozpoczęliśmy rok z innymi stawkami i z kwotą uzbieraną z roku 
poprzedniego powyżej 80 tysięcy złotych, taka kwota była na początku roku. Po tych 
stawkach, które mieliśmy w styczniu i w lutym jeszcze byliśmy w stanie z tych środków 
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uzupełniać natomiast na tą chwilę żeby na bieżąco odprowadzać płatności musimy z budżetu 
przelewać środki na rachunek odpadów i płacić faktury. Nie ma nadpłat dla mieszkańców 
z tego tytułu. 
Burmistrz Miasta Dęblin - ja też bym chciała podzielić optymizm pana Radnego 
Chochowskiego, ale jednak mam przed sobą analizę masy odpadów odebranych od 
mieszkańców miasta z terenów zamieszkałych w okresie od 1 stycznia 2020 do 30 sierpnia 
2020 roku, z którego ewidentnie widać, że ilość odpadów zarówno selektywnych jak 
i odpadów zmieszanych wzrasta. Tak jak papier i tektura w styczniu 7,2 tony, w lutym 
7,5tony, w marcu 10,16 tony, w kwietniu 12,20 tony, w maju 12,4tony, w czerwcu 13,36 
tony, w lipcu 15,96 tony, i w sierpniu 13,70 tony. Tak, więc w stosunku do lutego, marca 
i kwietnia gdzie był ten koronawirus i rzekomo nie było budowlańców i studentów, chociaż 
studentów jeszcze nie ma to wzrosło do 13,7 tony. To samo jest z tworzywami sztucznymi 
w newralgicznych miesiącach było to 19,7 tony, 17,2 tony, w marcu-kwietniu 21 tony a już 
w czerwcu utrzymuje się to na poziomie 20,6 tony w lipcu już 22,9 tony a w sierpniu 21,44 
tony. To samo szkło, bo to są podstawowe i tego najwięcej się u nas produkuje: w lutym 12 
ton, w marcu 14 ton, w kwietniu 25 ton, w maju troszkę mnie 16 ton, w czerwcu już 20 ton 
i w lipcu i sierpniu ponad 18 ton. Zmieszane rosły i rosną w tempie rekordowym 200 ton 
w styczniu, w lutym najmniej 182 tony, w marcu 189 ton, w kwietniu 200 ton, w maju ponad 
200 ton, w czerwcu 203 tony prawie 204, w lipcu 213 ton i w sierpniu 222 tony. Nie mamy 
studentów, nie mamy oszustów panie radny, mamy po prostu normalną gospodarkę 
odpadami. Mamy jeszcze przed sobą wielką niewiadomą czy będziemy podwyższać te opłaty, 
0 ile i czy w tej wysokości, którą ustalił zespół czy może też większej albo daj boże mniejszej. 
Sądzę, że musimy poczekać, ponieważ MZK, który przejął na siebie obowiązek odbierania 
odpadów selektywnych w tej chwili 25 września organizuje przetarg na odbiór odpadów 
selektywnych gdyż jak wiemy ZUK w Puławach nie będzie odbierał odpadów selektywnych 
jedynie zmieszane w związku z tym nasz MZK musi ogłosić przetarg na odbiór papierów 
1 tektury oddzielnie na tworzywa sztuczne, oddzielnie na szkło, oddzielnie na popiół, na 
odpady zielone, na zużyty sprzęt elektryczny, na odpady wielkogabarytowe i na odpady 
budowlane 
i rozbiórkowe. Wówczas, kiedy ten przetarg się już odbędzie i nasz zakład będzie wiedział, 
jakie ceny będzie płacił odbiorcą poszczególnych odpadów selektywnych to będziemy mogli 
się przymierzać do tego czy ta cena i ta kwota, którą zatwierdziliśmy w tym budżecie w tym 
roku również w przyszłym roku będzie kwotą właściwą do tego, aby zawrzeć skutecznie 
umowę z odbiorcą. Także entuzjazm proszę powstrzymać, analizować dalsze działania 
w kierunku zbierania odpadów komunalnych a co zadzieje się od 1 października, kiedy 
studenci wrócą również będziemy mieli informację na ten temat w takim zestawieniu mas 
odpadów odebranych od mieszkańców. To też ma odzwierciedlenie w kosztach poniesionych 
na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami na terenie miasta za rozliczone 
miesiące od stycznia do sierpnia i tak łącznie razem w styczniu zapłaciliśmy 245 456,90 zł, 
w lutym 231 458,56 zł, w marcu 305 589,59 zł, w kwietniu 279 425,67 zł, w maju 321 039 zł, 
w czerwcu 348 935 zł, w lipcu 348 854 zł i w sierpniu 349 371 zł. Oznacza to, że tendencje 
nie są malejące tylko są wzrastające bądź otrzymują się od stycznia począwszy mniej więcej 
na tym samym poziomie z różnicowaniem 8-10 tysięcy złotych. To twierdzenie, ta teza pana 
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radnego tutaj nie znajduje odzwierciedlenia w faktach, które z kolei znajdują 
odzwierciedlenia w liczbach. 
Waldemar Chochowski - nie chcę być gołosłowny. Na spotkaniu jak byliśmy przekazano 
nam informacje są to dane sporządzone i przekazane przez Urząd Miasta. Przeczytam jak to 
się miał 2019 rok do 2020 roku po kolei miesiącami: styczeń 365 ton w 2020 roku 330 ton, 
luty 352 tony w 2020 312 ton, ale w marcu 466 ton było w 2019 roku, a w marcu 2020 tylko 
341, w kwietniu jeszcze bardziej 509 do 328, czyli spadło praktycznie o ponad 30% ilość 
śmieci rok do roku i są to dane przekazane przez Urząd. Nie sugeruje pani, że ja posługuję się 
jakimiś z kosmosu czy sufitu danymi. Co najciekawsze było też i na tym zespole to padło 
mimo tego, że 30% mamy śmieci mniej to koszty wywiezienia zgodnie z nową umową 
wzrosły i zamiast płacić za ilość takich samych śmieci mniejsze pieniądze to płacimy po 
prostu za mniejszą ilość 30% śmieci mniej, a pieniędzy samych jest więcej. Tutaj też się nie 
dziwię, bo koszty rosną, ale taki gwałtowny skok ponad 30% to jest szokiem dla mnie. 
Burmistrz Miasta Dęblin - tak panie radny wzrastają koszty i musimy się z tym liczyć, że 
będą jeszcze większe. 

Przewodniczący zamknął dyskusję. 

Ad. 7 Informacje o zaawansowaniu realizacji inwestycji zaplanowanych w budżecie na 
2020 rok. 

Naczelnik RMI - Heryk Rozenbajgier przedstawił informację o zaawansowaniu realizacji 
inwestycji zaplanowanych w budżecie na 2020 rok. 

Przewodniczący zamknął dyskusję. 

Ad. 8 Rozpatrzenie uchwały w sprawie 
Ad. 8 a) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2020r. 
Skarbnik Miasta - Agata Zaręba przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Gospodarki Przestrzennej 
i Budżetu. 

Dyskusja: 

Waldemar Chochowski - cieszy mnie pozycja zmniejszenia pieniędzy na lokalny transport 
zbiorowy 57 220 zł to rezygnacja jest z linii nr 30. Przypomnę, że jest to linia kursująca do 
Puław i ja od początku byłem przeciwny finansowaniu tego zadania, jako niezgodnemu 
z naszymi obowiązkami, czyli po prostu nie jest to zadanie miasta finansowanie komunikacji 
między powiatowej. Te środki są przeznaczone na inne wydatki, ale uważam, że powinniśmy 
przychylić się do apeli i wniosków mieszkańców i zamiast komunikacji miejskiej w dni 
robocze, jaka funkcjonuje u nas w Dęblinie zapewnić komunikację miejską we wszystkie dni. 
Wtedy mieszkańcy nie będą mieli problemu z dojechaniem na terenie miasta, gdyż 
wprowadzenie tej komunikacji miejskiej spowodowało, że przestało się opłacać lokalnym 
przewoźnikom. Niektórzy z przyczyn zdrowotnych, niektórzy z wieku, niektórzy z przyczyn 
wyeksploatowania taboru zrezygnowali z tych usług i okazało się, że jest za mało kursów 
codziennie oraz w ogóle ich nie ma w soboty, niedziele i święta, a mieszkańcy boleśnie to 
odczuwają. Mamy naprawdę starzejące się społeczeństwo, których nie stać na wyjazdy 
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taksówką i nie zawsze są na miejscu członkowie ich rodzin żeby zapewnić im komunikację, 
podrzucić ich do lekarza, na cmentarz czy do jakiegoś innego miejsca gdzie oni chcieliby 
pojechać, na zakupy. Oni bardzo proszą o to żeby komunikacja była tak, jaka powinna być, 
taka jak jest w innych miastach. Chcą żeby było tak samo w Dęblinie. Uważam, że 
powinniśmy do tego dążyć gdyż, jeśli zrezygnują Ci ostatni przewodnicy prywatni to okaże 
się, że tak naprawdę bardzo będzie trzeba mieć rozkład na uwadze. Będzie bardzo mało szans 
żeby trafić godzinę, kiedy chce się jechać tylko trzeba będzie się dostosować do godzin tego 
rozkładu i tylko w tych godzinach będzie można jechać, kiedy ten autobus będzie jeździł. 
Dziękuję. 
Burmistrz Miasta Dęblin - chciałam tylko powiedzieć, że cieszę się, że dotychczas 
przeciwny komunikacji miejskiej w postaci „emki" pan radny Chochowski przychyla się do 
tego, aby komunikacja miejska w tej właśnie postaci rozwijała się w mieście Dęblin. Na 
pewno tak jak wcześniej mówiłam rozważymy postulaty mieszkańców, bo idą w różnym 
kierunku. Chcą, aby we wszystkie dni tygodnia niektórzy mieszkańcy zwłaszcza z osiedla 
lotnisko, a inni mieszkańcy chcą żeby jeździła w dni pracy i nauki szkolnej po osiedlach i ul. 
Podchorążych, dlatego te potrzeby są różne, a środki małe. Zaoszczędziliśmy 57 tysięcy, więc 
będziemy mogli usiąść i porozmawiać czy w przyszłym roku którąś z opcji wybieramy, bo na 
pewno nie uda nam się wybrać. Aby „emka" jeździła w soboty i niedziele lub jeździła 
w odległe miejsca, bo Dęblin jest rozległy, do wszystkich osiedli jest daleko. Nad tym 
będziemy pracować tak jak już powiedziałam wcześniej. Zrezygnowaliśmy z linii 30, dlatego 
że realizowaliśmy zadania własne gminy w zakresie transportu zbiorowego naszych 
mieszkańców, którzy chcieli się dostać do Puław, ale ta linia okazała się linią zbyt drogą. 
Dopłacaliśmy duże pieniądze tym bardziej, że nie udało nam się namówić na dopłatę do tej 
linii Wójta Gminy Puławy, bo gdyby tak było i Wójt gminy Puławy by się tu przychylił do 
współfinansowania zapewne byśmy tą linię utrzymali natomiast ten samorząd nie chciał 
partycypować w tych kosztach stąd należało zlikwidować linię 30. Rzeczywiście pomyślimy 
gdzie ją przerzucić wewnątrz miasta w dni powszednie czy też rozszerzyć tą linię, która 
obecnie jeździ, czyli linię 31 na soboty i niedziele. 
Radny Waldemar Chochowski - musze sprostować słowa pani Burmistrz. Nigdy nie byłem 
przeciwny komunikacji miejskiej w Dęblinie tylko po prostu od samego początku jej 
wprowadzenia miałem swój pogląd na to, w jaki sposób powinna ona funkcjonować. Byłem 
przeciwny wprowadzeniu przejazdów do Puław gdyż to jest zadanie nie naszej gminy, nie jest 
to komunikacja miejska tylko między powiatowa i tak to zawsze formułowałem. Zawsze 
byłem za tym żeby zapewnić komunikację we wszystkie dni w ciągu roku. Dziękuję. 

Przewodniczący Rady Miasta zamknął dyskusję. 

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 
budżetowej Miasta Dęblin na 2020 rok: 

Nazwisko i imię Głosowanie 
Chochowski Waldemar ZA 
Cydejko Maria ZA 
Czarnecka Urszula ZA 
Grobel Mieczysław ZA 
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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 

Wynik głosowania: 

ZA: 13 100% 
PRZECIW: 0 0% 
WSTRZYMUJE SIĘ: 0 0% 
BRAK GŁOSU: 0 

Ad. 8 b) zmian w wieloletniej prognozie finansowej. 

Skarbnik Miasta - Agata Zaręba przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 

W związku z brakiem dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem uchwały. 

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 
finansowej: 

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 

Wynik głosowania: 

ZA: 13 100% 
PRZECIW: 0 0% 
WSTRZYMUJE SIĘ: 0 0% 
BRAK GŁOSU: 0 
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Ad. 8 c) oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Dęblinie. 

Naczelnik OA - Justyna Ochota przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 
Dyrektor SPZOZ - poproszę panią Annę Krygrowską o przedstawienie raportu za 2019 rok. 

Anna Krygrowską przedstawiła raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej sporządzony na 
podstawie sprawozdania finansowego SPZOZ w Dęblinie za 2019 rok. 

W związku z brakiem dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem uchwały. 

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dęblinie: 

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 
Wynik głosowania 

ZA: 13 100% 
PRZECIW: 0 0% 
WSTRZYMUJE SIĘ: 0 0% 
BRAK GŁOSU: 0 

Dyrektor SPZOZ - chcielibyśmy serdecznie podziękować za jednogłośne „tak" odnośnie 
naszego raporty. Jest to dla nas bardzo ważne zwłaszcza w sytuacji tak trudnej, której 
doświadczamy wszyscy. Chciałabym dzisiaj jeszcze skorzystać z okazji, że się widzimy 
i poinformować państwa, że staraliśmy się o akredytację podstawowej opieki zdrowotnej. 
Złożyliśmy swój wniosek do centrum monitorowania, jakością w Krakowie. Ten wniosek 
został przyjęty. Taka komisja akredytacyjna nas odwiedziła w lipcu tego roku i dostaliśmy 
rekomendację pozytywną. Jest to dla nas ogromy sukces myślę, że dla nas wszystkich, 
ponieważ w powiecie nie ma jednostki, która ma takie kwalifikacje, kompetencje 
pracowników. Wiąże się to z podniesieniem jakości, będziemy bardzo pilnować tej jakości. 
Myślę, że większość państwa zaufaliście nam i należycie do podstawowej opieki zdrowotnej. 
Jeżeli nie spróbujemy państwa przekonać żeby tak się stało i była tu frekwencja 100%. 
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Staramy się żeby te usługi były na jak najwyższym poziomie i jeszcze raz bardzo dziękuję za 
dzisiejsze 100% „tak", za to co tutaj państwo usłyszeli, czyli wynik 2019 porównując 2020 
i cieszę się, że mamy pełną akceptację naszych działań radnych, bo to jest bardzo istotne 
w kierunkach jakie obieramy i po prostu będziemy dalej się rozwijać przy państwa pomocy 
i myślę, że poparciu. 

Ad. 8 d) sprzedaży udziału 3/4 w działce nr 2900/3 położonej w Dęblinie, obręb 0001 
Dęblin 

Naczelnik GKP - Marcin Daniel przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Gospodarki Przestrzennej 
i Budżetu. 

W związku z brakiem dyskusji przystąpiono do glosowania nad przyjęciem uchwały. 

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie sprzedaży udziału 3/4 w działce nr 2900/3 
położonej w Dęblinie, obręb 0001 Dęblin: 

Nazwisko i imię Głosowanie 
Chochowski Waldemar ZA 
Cydejko Maria ZA 
Czarnecka Urszula ZA 
Grobel Mieczysław ZA 
Grzyb Leszek ZA 
Krygrowski Maciej ZA 
Kurowski Andrzej ZA 
Papis Edyta ZA 
Pasek Robert ZA 
Przerwa Ewa ZA 
Świetłiński Leopold ZA 
Wynik głosowania 

ZA: 11 100% 
PRZECIW: 0 0% 
WSTRZYMUJE SIĘ: 0 0% 
BRAK GŁOSU: 0 

Ad. 8 e) wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy działek położonych w Dęblinie 

Naczelnik GKP - Marcin Daniel przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Gospodarki Przestrzennej 
i Budżetu. 

W związku z brakiem dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem uchwały. 

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów 
dzierżawy działek położonych w Dęblinie: 

Nazwisko i imię Głosowanie 
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Chochowski Waldemar ZA 
Cydejko Maria ZA 
Czarnecka Urszula ZA 
Grobel Mieczysław ZA 
Grzyb Leszek ZA 
Krygrowski Maciej ZA 
Kurowski Andrzej ZA 
Papis Edyta ZA 
Pasek Robert ZA 
Przerwa Ewa ZA 
/ 

Swietliński Leopold ZA 

Wynik głosowania: 

ZA: 11 100% 
PRZECIW: 0 0% 
WSTRZYMUJE SIĘ: 0 0% 
BRAK GŁOSU: 0 

Ad. 8 f) przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Dęblin na łata 2021 -
2027 z autopoprawka 

Burmistrz Miasta Dęblin - Beata Siedlecka przedstawiła projekt uchwały wraz 
z uzasadnieniem. 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Gospodarki Przestrzennej 
i Budżetu. 

W związku z brakiem dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem uchwały. 

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii 
Rozwoju Miasta Dęblin na łata 2021 - 2027 z autopoprawką: 

Nazwisko i imię Glosowanie 
Chochowski Waldemar ZA 
Cydejko Maria ZA 
Czarnecka Urszula ZA 
Grobel Mieczysław ZA 
Grzyb Leszek ZA 
Krygrowski Maciej ZA 
Kurowski Andrzej ZA 
Papis Edyta ZA 
Pasek Robert ZA 
Przerwa Ewa ZA 
Swietliński Leopold ZA 

Wynik głosowania: 

ZA: 11 100% 
PRZECIW: 0 0% 
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WSTRZYMUJE SIĘ: 0 0% 
BRAK GŁOSU: 0 

Ad. 8 g) wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu miasta Dęblin na wykonywanych 
materiałach marketingowych i promocyjnych. 

Przewodniczący Rady Miasta Dęblin - Maciej Krygrowski przedstawiła projekt uchwały 
wraz z uzasadnieniem. 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Gospodarki Przestrzennej 
i Budżetu. 

W związku z brakiem dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem uchwały. 

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu 
miasta Dęblin na wykonywanych materiałach marketingowych i promocyjnych: 

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

Wynik głosowania: 

ZA: 11 100% 
PRZECIW: 0 0% 
WSTRZYMUJE SIĘ: 0 0% 
BRAK GŁOSU: 0 

Ad. 8 h) rozpatrzenia skargi na działanie Komisji Oświaty. Kultury i Kultury Fizycznej 
Rady Miasta Dęblin. 

Przewodniczący Rady Miasta Dęblin - Maciej Krygrowski przedstawiła projekt uchwały 
wraz z uzasadnieniem. 

Dyskusja: 

Radny Waldemar Chochowski - szanowni państwo, którzy byli na sesji przypominają sobie 
złożenie skargi. Ja nie przypominam sobie Panie Przewodniczący żebym ja zarzucał w swojej 
skardze brak kompetencji członków komisji, nie ma tam ani słowa w mojej skardze na temat 
braku kompetencji członków komisji. Jeśli tak to proszę mi to podkreślić i przedstawić. 
W tym momencie wychodzi na to, że jest to w uchwale i jest to nieprawda moim zdaniem. 
Skarżyłem, że komisja nie wypełnia obowiązków statutowych gdyż do zadań komisji należą 
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sprawy oświatowe. Na posiedzeniu 17 czerwca Komisji Oświaty stwierdziłem, że komisja nie 
otrzymuje od Przewodniczącego Rady Miasta pism dotyczących komisji oświaty, czyli spraw 
oświatowych. Tutaj jest w tym całym uzasadnieniu napisane, że to pismo było tak jakby 
przedmiotem skargi. To, że zostało uznane za skargę wynikało może z jego treści i ja nie 
mam nic do tego czy Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zajmowała się tą skargą czy nie, bo 
to jest jedna sprawa, ale o fakcie konfliktu w szkole członkowie komisji oświaty muszą 
wiedzieć. Jak Pan Przewodniczący nie przekazuje tych pism do rady miasta, do komisji 
oświaty to skąd oni mają o tym wiedzieć, my mamy obowiązek się tym zajmować. Na 
posiedzeniu komisji nie stawiałem wniosku żeby jeszcze raz skargi rozpatrywać, tu jest 
znowu kłamstwo i przekłamanie w uzasadnieniu. Tam był wniosek o to żeby odbyło się 
posiedzenie dotyczące sprawy konfliktu w szkole. Tutaj w uzasadnieniu pan przewodniczący 
sam pisze przyznając się, że „problemy placówki poruszane były zarówno przy 
rozwiązywaniu istniejącego konfliktu, jak również umieszczenia w budynku szkoły 
oddziałów Miejskiego Przedszkola Nr 4". Ten konflikt dalej istnieje, chodziło mi o to 
żebyśmy my, jako członkowie Komisji Oświaty na swoim posiedzeniu porozmawiali ze 
wszystkimi stronami tego sporu. My mamy obowiązek przeprowadzenia mediacji. My, jako 
członkowie Komisji Oświaty żeby po prostu nie było tam konfliktów. Mamy tak działać żeby 
Komisja Oświaty była partnerem do rozmów i inicjatorem tych wszystkich spotkań, a nie 
rozpatrywaniem samej skargi. Skargę rozpatrzyła Komisja i jak najbardziej proszę bardzo to 
są sprawy dotyczące tylko tej sprawy w piśmie, ale ten konflikt w szkole istnieje. Komisja 
Oświaty podejmując głosowanie powiedziała, że ona nie chce się tą sprawą zajmować 
w ogóle. Powiem jeszcze, że na tej komisji padały określenia, że pani przewodnicząca i jedna 
z członkiń Komisji Oświaty są pracownikami szkoły i zarzuciły mi od razu, że jeśli będzie 
jakieś głosowanie to ja zaskarżę, że one w tej sprawie brały udział, w tym głosowaniu. 
Szanowni państwo to nie jest ich wina, że te panie pracują w tej szkole, ale to nie znaczy, że 
komisja ma się nie zajmować tą szkołą. Tak naprawdę są to sprawy miasta i komisja 
oświatowa musi zajmować się tymi sprawami i nie ma innej możliwości, wynika to ze statutu 
i wprost jest to zawarte w statucie, że są to sprawy oświatowe i musimy się nimi zajmować. 
Komisja przegłosowała, że nie chce się nimi zajmować oraz nie chce wystąpić do 
przewodniczącego, aby pisma dotyczące komisji oświaty przekazywał komisji oświaty, bo 
tego nie czyni. To jest zarzut z mojej strony i to bardziej do przewodniczącego powinien być 
zarzut, jako skarga o to, że on nie spełnia swoich podstawowych obowiązków. Czytając całe 
to uzasadnienie w wielu miejscach ja się z tym nie zgadzam, o braku kompetencji nie ma tam 
ani słowa, więc tutaj w treści uchwały nie może mieć miejsca takie stwierdzenie. Nie 
wymagałem tak jak mówiłem zwołania komisji i rozpatrywania skargi. Jest tu zapisane, że nie 
stwierdzono, aby zostały złamane zapisy regulaminu Rady Miasta. Odwołuję się do 
regulaminu Rady Miasta i napisane jest, że sprawami oświatowymi zajmuje się komisja 
oświaty. Złamane zostało jak komisja przegłosowała, że nie chce się sprawą oświatową 
zajmować, no zostało i statut i regulamin. To jest czarno na białym, jest zapis w protokole 
i jest nagranie video, można zobaczyć sobie jak to wszystko się odbywało. Nie można 
stwierdzić, że „na brak potwierdzenia słuszności zarzutów podniesionych w skardze". 
Szanowni państwo tam są fakty, tam nie są zarzuty. Tam są stwierdzone fakty, głosowania 
komisji w tych dwóch sprawach, które po prostu miały miejsce, a nie powinny. Dla mnie jest 
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to niepojęte, ze komisja oświaty głosuje na posiedzeniu, że sprawami oświatowymi nie będzie 
się zajmowała. 

Radna Edyta Papis - do skargi odniosłam się w dniu 23 września na wspólnych komisjach 
informując, że komisja działa zgodnie z przepisami prawa art. 18b ustawy z dnia marca 1990 
roku o samorządzie gminnym pkt 1. „Rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta 
i gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym 
celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji.". Do zadań komisji stałych należy 
w szczególności § 44 załącznik nr 1 do statutu Miasta Dęblin Regulamin Miasta Dęblin 
„1. Opiniowanie projektów uchwał Rady. 2. Ocena wykonywania uchwał Rady w zakresie 
właściwości komisji. 3. Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą. 4. Opiniowanie 
i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę oraz spraw przekładanych przez 
członków komisji lub obywateli." Nie czuje się tutaj, jako mediator. Absolutnie nie mam 
takich kompetencji żeby rozwiązywać takie problemy, jako mediator. 
Radny Waldemar Chochowski - jak sama pani przeczytała „spraw przekładane przez 
radnych". Ja tą sprawę przedłożyłem i komisja przegłosowała żeby jej nie rozpatrywać, 
działała wbrew swoim przepisom. Czekam na stanowisko pana przewodniczącego odnośnie 
tego zarzutu umieszczonego w uchwale „w zakresie niekompetencji członków komisji" 
proszę mi powiedzieć gdzie ja powiedziałem o niekompetencji członków komisji. 
Przewodniczący Rady - przeczytam fragment skargi „Szanowni państwo komisja oświaty 
miała posiedzenie ostatnio 17 czerwca i na tym posiedzeniu komisja niezgodnie ze swoimi 
kompetencjami przeprowadziła temat na temat nieudostępniania". Twierdzenie, że radni są 
niekompetentni, bo komisja to są członkowie komisji. Jeżeli mówi pan o komisji to mówi pan 
o radnych, o członkach komisji. 
Radny Waldemar Chochowski - analizując pana wypowiedź to wychodzi, że ja też jestem 
niekompetentny, bo ja sam powiedziałem, zarzuciłem sobie, niekompetencję. Panie 
Przewodniczący proszę dla czystości sumienia własnego wykreślić te słowa. Wiem, że 
przegłosujecie, co chcecie, możecie przegłosować, że czarne jest białe, bo jesteście 
w większości i tak to się właśnie odbywa, ale tym, że jest to zakres kompetencji jest 
nieprawdziwe i ja tego nie użyłem i które nie powinno mieć tutaj miejsca w uchwale, bo nie 
było ani słowa o tym, że pani jest niekompetentna, pani jest niekompetentna oraz następny 
członek komisji jest niekompetentny. Powiedziałem, że komisja nie działa zgodnie ze swoimi 
kompetencjami to nie znaczy, że członkowie komisji są niekompetentni. To są dwie różne 
rzeczy Panie Przewodniczący i proszę czytać ze zrozumieniem moje wypowiedzi. 
Przewodniczący Rady - odchodząc od tematu to o braku kompetencji radnych to bardzo 
często od pana słyszymy na wielu sesjach. W rozumieniu jak pan określił „komisja nie jest 
kompetentna" komisja to są członkowie komisji. Tak samo jak pan stwierdził, że jak pismo 
wpływa do Rady Miasta to do wszystkich radnych się to odnosi, prawda? Ja mam tyle do 
powiedzenia w tej sprawie. 
Radny Waldemar Chochowski - jedno pytanie, bo nie odpowiedział pan cały czas na moje 
pytanie odnośnie, dlaczego pan nie przekazuje do Komisji Oświaty pism dotyczących jej 
działania. Dziękuję. 
Przewodniczący Rady - ustaliliśmy na jednej sesji, że te pisma będą przekazywane, ja już 
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wyjaśnienia na komisji panu przekazywałem, członkowie komisji też. Ja w tej sprawie nie 
mam nic więcej do powiedzenia. 
Radna Urszula Czarnecka - ja tylko w tej kwestii jednej czy komisja może być mediatorem, 
bo jeżeli tak jak w naszej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jest osoba, która akurat 
pracowała w szkole gdzie można byłoby posądzać o stronniczość w związku, z czym 
wykluczyła się sama po prostu nie podjęła się głosowania nad końcowymi sprawami. Komisja 
oświaty w zasadzie, może wysłuchać, jeżeli są oczywiście podstawy do tego, aby 
podejmowała jakąkolwiek decyzję natomiast stroną mediacji to w tej chwili, w tym 
przypadku dotyczącym SPnr4 powinno zarówno grono pedagogiczne jak i rodzice mediatora 
poprosić ze związków zawodowych, które mają takowego mediatora w swoich szeregach albo 
z kuratorium oświaty na zasadzie tego, że już byłaby to osoba z, zewnątrz której nie 
dotyczyłby dany konflikt i nie były posądzane o stronniczość. 
W związku z brakiem dalszej dyskusji przystąpiono do glosowania nad przyjęciem 
uchwały. 

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Komisji 
Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miasta Dęblin: 

Nazwisko i imię Głosowanie 
Chochowski Waldemar PRZECIW 
Cydejko Maria ZA 
Czarnecka Urszula ZA 
Grobel Mieczysław ZA 
Grzyb Leszek PRZECIW 
Krygrowski Maciej ZA 
Kurowski Andrzej ZA 
Papis Edyta ZA 
Pasek Robert ZA 
Przerwa Ewa ZA 
Świetliński Leopold ZA 

Wynik głosowania: 

ZA: 9 81.82% 
PRZECIW: 2 18.18% 
WSTRZYMUJE SIĘ: 0 0% 
BRAK GŁOSU: 0 

Ad. 8 i) rozpatrzenia skargi na działanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Dęblin 

Przewodniczący Rady Miasta Dęblin - Maciej Krygrowski przedstawiła projekt uchwały 
wraz z uzasadnieniem. 

Dyskusja: 

Radny Waldemar Chochowski - szanowni państwo, jak powinien pracować zespół 
kontrolny powołany przez Komisję Rewizyjną, jest to wszystko określone w regulaminie 
działania komisji. Jak to powinno wyglądać? Po 1. Powinno być powołanie zespołu 
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kontrolującego następnie wybór przewodniczącego zespołu kontrolującego następnie 
wystąpienie przewodniczącego zespołu kontrolującego do Przewodniczącego Rady Miasta 
o wydanie upoważnień imiennych do kontroli, terminu i zakresu. U nas miało to miejsce tak, 
że zebrała się Komisja Rewizyjna w dniu 23 czerwca 2020. Wybrali zespół kontrolny i dalej 
siedzieli i obradowali, ja na tym posiedzeniu byłem i powiedziałem, że żeby cokolwiek dalej 
robić trzeba mieć upoważnienie Przewodniczącego Rady Miasta i zwróciłem uwagę, że 
w dniu dzisiejszym takiego nie ma w związku, z czym nie powinien dalej obradować. 
Oczywiście zostałem zagadany, że nie mam racji, a to wprost wynika z regulaminu komisji. 
Wydaje mi się, że racji nie miał pan przewodniczący Komisji Rewizyjnej, który mi zwracał 
uwagę i dalej prowadził posiedzenie, mimo że nie został wybrany na jej przewodniczącego. 
Co więcej 24 czerwca członkowie otrzymali pisemne upoważnienia od Przewodniczącego 
Rady Miasta, ale żeby o nie wystąpić to jest to robione na wniosek Przewodniczącego 
Komisji, a ten przewodniczący jest powołany dopiero 29 czerwca 2020 roku. Kto wystąpił 
o te upoważnienia do Pana Przewodniczącego? To się nie trzyma. Nie jestem naprawdę 
złośliwą osobą, mi chodzi o to żeby prawo było przestrzegane. Mamy regulamin komisji 
rewizyjnej, dlaczego pan przewodniczący w tym momencie, kiedy został wybrany zespół 
kontrolny dalej działał, chociaż nie był przewodniczącym. Dlaczego prowadzone były 
wyjaśnienia, udzielane były jakieś informacje ze strony Rady Miasta, kiedy nie był określony 
zakres kontroli, terminu kontroli. Jest to wszystko nagrane, zaprotokołowane. To było właśnie 
posiedzenie zespołu kontrolującego, mimo że nie miał faktycznie legitymacji prawnej, bo pan 
przewodniczący nic im nie podpisał. Oni siedzieli i dyskutowali 23, 24 i dopiero 29 czerwca 
wybrali swojego przewodniczącego. Jest to niezgodne z regulaminem i o to chodziło w całej 
skardze żeby stwierdzić fakt, że jest to niezgodnie z regulaminem. Jeszcze Panie 
Przewodniczący w treści uchwał też uważam, że jest nieprawda. Ja złożyłem skargę na 
działanie zespołu kontrolnego powołanego przez Komisję Rewizyjną, a pan napisał „uznaje 
się za niezasadną skargę na działania Komisji Rewizyjnej". Ja do Komisji Rewizyjnej nic nie 
mam. Uważam, że zespół kontrolny, który został powołany działał niezgodnie z prawem i to 
wszystko w tej skardze jest umieszczone, która była złożona na sesji i trzymajmy się tego, 
róbmy to tak jak to jest napisane. Sami państwo podjęli uchwałę żeby przyjąć regulamin 
działania Komisji Rewizyjnej, która określa właśnie jak się kontrole przeprowadza, 
a następnie działacie wbrew temu. Tylko to chcę, działajmy tak jak sami to uchwaliliśmy 
a nie odwracamy kota ogonem i stwierdzamy, że Chochowski to tylko się czepia. Ja się nie 
czepiam tylko wytykam miejsca gdzie my działamy niezgodnie z prawem. My, jako Rada 
Miasta wszyscy ponosimy odpowiedzialność za to działanie na komisji rewizyjnej, zespołu 
kontrolnego to jest wszystko odpowiedzialność całej Rady. Chcę żeby było to robione 
zgodnie z prawem. Uważam, że tak sformułowana uchwała jest jak mówię odwracanie kota 
ogonem i zamienianie białego na czarne, dziękuję. 
Przewodniczący Rady Miasta - niech pan powie, w którym miejscu był ten zapis w sprawie 
komisji rewizyjnej. 
Radny Waldemar Chochowski - jeżeli mogę to w §1 powinno być według mnie „Uznaje się 
niezasadna skargę na działania zespołu kontrolnego powołanego przez Komisję Rewizyjną 
w zakresie jej pracy" Ja nie skarżyłem się na komisję rewizyjna, ja mówiłem, że procedura 
działania zespołu kontrolującego była niezgodna z jej regulaminem. 
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Przewodniczący Rady Miasta - już momencik ja sobie tylko spojrzę w skargę. 
Sekretarz Miasta - panie Radny Chochowski, ja pozwolę się nie zgodzić z panem, pan 
odczytał zapisy, ale proszę zerknąć, że w §11 ust. 4 rzeczywiście jest zapis, że „Członkowie 
zespołu kontrolującego działają na podstawie imiennego upoważnienia do przeprowadzenia 
kontroli wystawionego przez Przewodniczącego Rady", ale tam jest wyraźnie wskazane „na 
wniosek Przewodniczącego Komisji." ale nie przewodniczącego zespołu panie Radny. Idąc 
pana tropem już nie jest to zgodne, co pan zarzuca komisji. Poza tym pozwolę zwrócić sobie 
na jeną rzecz uwagę, jeżeli jestem już przy głosie, bardzo szczegółowo analizuje pan zapisy 
regulaminu, bardzo szczegółowo. Dobrze, tylko ja nie pokusiłabym się o taką analizę i taką 
wykładnię prawa, bo jeżeli przyglądniemy się zapisom ustawy o samorządzie gminnym to 
Komisja Rewizyjna ma szczególny charakter i ustawodawca już jej nadał szczególny 
charakter. Państwo, jako Rada wybraliście członków, mieliście obowiązek wybrać członków 
zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i wskazaliście osobowo tych członków. Komisja 
Rewizyjna zgodnie z zapisami ustawy ma swoje kompetencje i obowiązki i one już są 
obowiązkami służącymi kontroli. Bardzo szczegółowo jest tez wskazane, kto może być w tej 
komisji. Mogą być radni, musza być przedstawicieli klubów i nie mogą być przewodniczący 
i wiceprzewodniczący, czyli już jest jakiś szczególny charakter nadawany tej komisji to jest 
po pierwsze. Po drugie, jak pan zerknie w całość regulaminu to pan dojdzie do wniosku mam 
nadzieję, że w składzie tego zespołu mogą być inni radni, więc upoważnienie 
Przewodniczącego jest zasadne. Gdyby pan był w tym zespole panie Radny, jako 
przedstawiciel innej komisji, a z racji prawa nie ma pan upoważnienia do czynności 
kontrolnych to gdyby pan podjął te czynności bez upoważnienia przewodniczącego to wtedy 
byłby błąd proceduralny. Natomiast proszę zauważyć i spojrzeć na fakt, a wszyscy 
członkowie są jednocześnie członkami komisji i to, ze oni wykonują swoje czynności to oni 
wykonują czynności, jako członkowie komisji, do których mają upoważnienie, bo gdyby 
członkowie komisji poszli i pan, jako przedstawiciel radnych, radny innej komisji np. pani 
Edyta Papis, która poszłaby kontrolować jednostkę podległą i nie miałaby takiego 
upoważnienia to i owszem. Przede wszystkim dyrektor, kierownik jednostki mógłby ich nie 
wpuścić, bo, na jakiej podstawie chcą wykonywać kontrolę i dokonywać takiej kontroli. 
Natomiast w tym przypadku mamy taką sytuację, jaką mamy. Zespół ukonstytuował się ze 
wszystkich członków komisji. Natomiast jedyną rzeczą, którą po koleżeńsku można by było 
zwrócić uwagę panu przewodniczącemu komisji Rewizyjnej, aby stosował nomenklaturę, 
która obowiązuje, że teraz pracujemy, jako zespół, a później pracujmy, jako komisja. 
Natomiast z mojego punktu widzenia nie możemy zabronić członkom komisji wykonywać 
czynności, do których zostali powołani. W prawie istnieją pewne zasady i reguły. Skoro mają 
większe kompetencje to nie mogą mieć mniejszych kompetencji. 
Przewodniczący Rady Miasta - pytanie mam do pana radnego, dlaczego pan nie chciał brać 
udziału w pracy tej komisji, zostać członkiem tej komisji, miał pan takie prawo. 
Radny Waldemar Chochowski - w treści skargi była odpowiedź na pana pytanie proszę 
sobie sięgnąć i zobaczy sobie pan. Odpowiedziałem na sesji na ten temat, dlaczego nie 
chciałem być w zespole kontrolującym. Doceniam tutaj wystąpienie Pani Sekretarz tylko 
jedna jest rzecz taka, że zrozumiałbym jakby to powiedziała Radca Prawna naszego miasta, 
ale Pani jest Sekretarzem Urzędu Miasta, podwładną Pani Burmistrz w związku, z czym nie 
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wypada w tym momencie, chociaż może ma pani rację w niektórych aspektach żeby w tym 
momencie zwracać uwagę jak ma działać. Są po to radcy prawni, mamy ich trzech 
w Urzędzie Miasta i oni powinni w tym momencie być i oni to stanowisko powinni 
przedstawiać. 
Przewodniczący Rady Miasta - proszę spojrzeć jest pieczątka radcy prawnego. 
Radny Waldemar Chochowski - ale ja mówię o interpretacji zapisu które wyszły dzisiaj 
w czasie posiedzenia i mojego wystąpienia, Pani Sekretarz nie była wcześniej przygotowana 
tylko na gorąco komentowała moje wystąpienie, a powinien zrobić to radca prawny chociaż 
wiadomo kto płaci tej osobie. Szanowni państwo dalej stoję na stanowisku, że zespół 
kontrolujący w dniu 2 czerwca obradował bez upoważnienia bez przewodniczącego i tak to 
było stwierdzone. Jest to nagrane, są zapisy w protokole. Dopiero wybrali przewodniczącego 
jak Pan Przewodniczący Rady Miasta napisał upoważnienie dla członków zespołu 
kontrolującego, ale nawet nie mógł wskazać jego przewodniczącego gdyż on został wybrany 
dopiero 29 czerwca w związku, z czym nie wiadomo, kto temu zespołu kontrolującemu miał 
przewodniczyć i tutaj jest wyraźnie powiedziane, czyli nie jest to zgodne z prawem, bo 
powinno być. Jak zespół kontrolujący ma działać bez swojego przewodniczącego, jak on ma 
pójść na kontrolę, jak można napisać zakres kontroli i kto jest przewodniczącym. Ja 
rozumiem, że skład imienny jest i napisane musi być w składzie imiennym, że jest to 
przewodniczący zespołu kontrolującego gdyż on wszystkie dokumenty podpsuje. Jeśli nie ma 
przewodniczącego to nie ma, kto podpisać, wszyscy członkowie mogą się podpisać na końcu, 
ale de facto z wszystkim występuje pan przewodniczący zespołu kontrolującego. 
Burmistrz Miasta - tutaj tez muszę się odezwać, ponieważ znowu wchodzi pan w jakieś 
dziwne relacje. Wszyscy pracownicy, którzy tu państwu relacjonują wszystkie dokumenty, 
które omawiamy, uchwalamy to są pracownicy Urzędu Miasta, których ja zatrudniam. Radcę 
prawnego również zatrudniam. Czy to panu zinterpretuje ten przepis Pani Sekretarz, która ma 
wykształcenie prawnicze, czy panu to zinterpretuje radca prawny, czy ja, która również 
jestem po prawie to ma pan prawo przyjąć bądź nie, ale też wszyscy mają prawo tą 
interpretację wysłuchać. Ta skarga pana nie dotyczy mojej pracy, pana skarga dotycząca 
mojej pracy już została rozpatrzona wcześniej i była bezzasadna i pan wie, dlaczego, bo 
członkowie komisji powiedzieli panu. Natomiast pan zmusza Komisję Rewizyjną do pracy 
w dziwnym składzie, zespół nigdy nie powinien być powołany, jeżeli w skład zespołu nie 
musi wchodzić osoba, która jest biegłym w pewnym zakresie lub jeśli zespół musi liczyć 
mniej niż pięciu członków, bo np. tylko dwóch może pójść i skontrolować pewien zakres. 
Wtedy dopiero powołuje się zespół. Sama Komisja Rewizyjna jest kompetentna do 
skontrolowania wszystkiego bez zespołu, jeżeli ma dostęp do dokumentów, ma dostęp do 
ludzi, którzy im te dokumenty przedłożą i zrelacjonują oraz nie musi mieć fachowca w tym 
zespole. Zespół powołuje się dopiero, jeżeli taki fachowiec musi być, jeżeli wejdzie do składu 
zespołu inny radny, wejdzie inna osoba postronna, bo jest potrzebna do pracy tej komisji. 
Wtedy przewodniczący Komisji Rewizyjnej jest zobowiązany powołać zespół, bo on się 
składa nie tylko z członków Komisji Rewizyjnej tylko on składa się z innych osób i stanowi 
zespół, który rzeczywiście pracuje na rzecz Komisji Rewizyjnej, która dopiero wypracowuje 
ostateczne stanowisko po wysłuchaniu tego zespołu. Nie będzie pan tu terroryzował Komisji 
Rewizyjnej i kazał jej za każdym razem powoływać zespół. Oczywiście jak pan zechce 
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otrzyma pan opinię radcy prawnego w tym temacie. Nie będzie to tak, że za każdym razem, 
jeżeli skarga dotyczy działań tego urzędu i dokumentów, które się tutaj znajdują i nie będzie 
potrzebowała fachowej obsługi to będzie taki zespół powołany. Od razu panu dzisiaj to 
oświadczam, bo to jest nadużycie prawa, nadużycie regulaminów i nadużycie pana 
kompetencji, który sam sobie regulaminy interpretuje rzekomo według przepisów prawa. 
Jeżeli panu się to nie będzie podobało ma pan pouczenie. Proszę iść trybem odwoławczym i 
wtedy będzie pan usatysfakcjonowany, jeżeli pan ten tryb skutecznie uruchomi. 
Radny Waldemar Chochowski - mówiąc o tym, że nie powinna się pani sekretarz ani pani 
chodzi mi o to, że zespół kontrolny miał kontrolować panią w związku, z czym jest pani 
stroną w sprawie i nie powinna wypowiadać się na ten temat. Dlatego radca prawny powinien 
być dla ścisłości żeby mógł powiedzieć obiektywnie na temat zapisów regulaminu Komisji 
Rewizyjnej. Ja nikomu nie kazałem powoływać zespołu kontrolnego. Czy ja napisałem 
w swojej skardze do Komisji Rewizyjnej żeby powołała zespół kontrolny? Czy ja na 
posiedzeniu powiedziałem „proszę powołać zespół kontrolny"? Nie. To żeby powołać zespół 
kontrolny była to propozycja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, który podał to na 
samym początku pod głosowanie, ja nic nie wymuszałem, on na podstawie mojego pisma 
stwierdził, że ten zespół trzeba powołać i go powołał. Zespół kontrolny działał niezgodnie 
z regulaminem i tego ja się trzymam i takie są moje zarzuty. Nic więcej. To, co jest zapisane 
w projekcie uchwały to jest nieprawda, bo ja miałem pretensje do pracy zespołu kontrolnego 
powołanego przez Komisję Rewizyjną. 
Burmistrz Miasta Dęblin - pan niejednokrotnie zwracał uwagę na to, że skargi rozpatruje 
komisja rewizyjna a nie zespół. To nie jest tylko przy tej skardze. Ja mam prawo się tutaj 
wypowiedzieć, bo jeszcze raz przypomnę, że ta skarga dzisiaj rozpatrywana nie dotyczy 
mojej działalności. Skarga na moją działalność została już dawno rozpoznana przez Radę 
Miasta po zakończeniu pracy zespołu kontrolnego i skierowaniu przez Komisję Rewizyjną 
stosownego projektu uchwały. Jeśli chodzi o procedurę to niejednokrotnie pan twierdził, że 
tylko i wyłącznie zespół powinien pracować nad skargami kierowanymi do Komisji 
Rewizyjnej, z czym ja się nie zgadzam i podkreślam absolutnie nie i zespół pracuje tylko 
w tych okolicznościach, o których mówiłam. To będzie oczywiście zinterpretowane 
i wywołana w tym temacie opinia radcy prawnego, aby następnym razem nie terroryzował 
pan Komisji Rewizyjnej, bo pracuje ona dzięki panu i najwięcej skarg wpływa od pana do 
Komisji. Pan wymaga żeby były za każdym razem zespoły powoływane i przywołuje 
paragrafy na tą okoliczność. Prawo trzeba umieć interpretować i trzeba z tego prawa 
wyciągać to, co pomaga nam w pracy a nie przeszkadza i tworzy procedury, które utrudniają 
nam pracę, a nie ułatwiają. Proszę mieć to na względzie przy składaniu kolejnej skargi. 
Radny Waldemar Chochowski - ja nie jestem terrorystą, ja jestem radnym Rady Miasta 
Dęblin. Czytam regulaminy, czytam statut i dlatego wyłożyłem tą skargę, bo mam do tego 
prawo i proszę nie mówić, że w jakikolwiek sposób terroryzuję pana przewodniczącego czy 
całą Komisję Rewizyjną, bo chyba to nie ma miejsca. Chce żeby prawo było prawym i było 
przestrzegane. Tylko tyle i aż tyle, dziękuję. 
Przewodniczący Rady Miasta - podsumowując ten okres, kiedy zajmujemy się skargami. Po 
pierwsze tak to z całym szacunkiem do Pana Radnego to o tym, kto będzie się, w jakiej 
sprawie wypowiadał decyduję ja. Druga sprawa. Dobrze, że mi pan przypomniał, że to, 
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dlaczego pan nie chciał zasiadać w tej komisji to już sobie przypomniałem. Ideą tego było, że 
większość komisji jest z komitetu Pani Burmistrz i one będą nieobiektywne, tak? Czyli ja 
rozumiem, że w poprzedniej kadencji wszystkie komisje były w większości z klubu „Razem 
dla Dęblina", czyli też były nieobiektywne. Niech pan powie czy były obiektywne czy nie z 
tego tytułu, że większość była z klubu „Razem dla Dęblina" 
Radny Waldemar Chochowski - w Komisji Rewizyjnej nie było większości z klubu. Proszę 
przeczytać protokoły z poprzedniej kadencji i będzie mógł pan się wtedy wypowiadać. 
Przewodniczący Rady Miasta - ja mówię o wszystkich komisjach. 
Radny Waldemar Chochowski - Komisja Rewizyjna należy do wszystkich komisji. 
Przewodniczący Rady Miasta - niech mi pan nie przerywa teraz ja mówię. Ja powiedziałem 
komisje, proszę słuchać. Czy te wszystkie komisje były obiektywne czy nie były obiektywne 
w rozumieniu, że większość było z klubu „Razem dla Dęblina". 
Radny Waldemar Chochowski - jeżeli komisje były nieobiektywne to Pani Burmistrz miała 
stosowne możliwości prawne aby wszystkie decyzje komisji zanegować, zaskarżyć 
i cokolwiek zrobić. Czy było tak robione? No nie. To znaczy, ze były obiektywne. 
Przewodniczący Rady Miasta - pan ma takie same uprawnienia jak Pani Burmistrz miała 
w poprzedniej kadencji. Reasumując to wszystko historia tej skargi. Zaczęło się od skargi na 
niegospodarność. Oczywiście złożył ją pan radny, że jest niegospodarne wydawanie 
pieniędzy na termomodernizację izolacji. Twierdził, że była ta termomodernizacja już 
wykonywana. Pan radny kiedyś zagłosował żeby było to robione. Była robiona rewitalizacja 
tutaj. Pan był przekonany, że była robiona termomodernizacja, tak wynikało z rozmowy. Kto 
jeżeli jak pan twierdzi, że była robiona termomodernizacja to, kto termomodernizuje jedną 
ścianę. Efekt takiej termomodernizacji jest żaden. Chyba, że nie wiedział pan, za czym 
głosował. Tej skargi nie powinno być, wystarczyło wyjść jak Przewodniczący Komisji 
i zobaczyć czy ta ściana była ocieplona. Tej skargi nie powinno być, ona była bezzasadna od 
razu. Powiem panu, że szybciej można było wyjść i zobaczyć na elewacji niż wpisać tą 
skargę, bo chyba więcej czasu to panu zajęło. Skarga bezzasadna to trzeba się czepić czegoś 
innego i tak 4 miesiące rada się zajmuje takim tematem. Ta skarga druga jest pochodna tej 
pierwszej skargi. Nie ma to żadnego wpływu dla poprawy, jakości życia mieszkańców 
i funkcjonowania miasta także na przyszłość proszę się zastanowić, co pan skarży i spojrzeć 
na siebie pod pewnym kontem. 
Radny Waldemar Chochowski - z reguły Przewodniczący Rady powinien mówić jak ktoś 
mówi nie na temat, ale skoro pan wywołał, że ja tutaj czegoś nie dopilnowałem to powiem tak 
szanowni państwo, mówiłem to na tamtej sesji. Dla mnie niegospodarne i bezcelowe jest 
wydawanie po 6-ciu latach kolejnych pieniędzy na remont tego budynku, w którym się 
znajdujemy, części czołowej Urzędu Miasta. Nasze lokale komunalne, nasze szkoły, które nie 
są ocieplone nie są remontowane od szeregu lat, a my, co 6 lat wydajemy pieniądze. 
W ramach tamtego remontu starego była termomodernizacja. Były wymieniane okna, 
luksfery był też częściowo styropian naklejony, co pokazałem panu przewodniczącemu na 
zdjęciu. Był styropian naklejony na takie gzymsy, które miały być ozdobne. Była tak 
porządnie zrobiona elewacja, że jak poszliśmy z panem przewodniczącym na przerwie to 
pracownik budowlany pięć razy musiał walić w ścianę żeby cokolwiek odłupać. Czyli jak 
wydaliśmy w 2014 roku 153 tysiące na remont tego budynku a następnie wydajemy w tym 
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roku na remont tego budynku to dla mnie jest to niegospodarne i bezcelowe. Mam prawo 
w imieniu tych wszystkich mieszkańców, którzy mieszkają w budynkach komunalnych 
i mieszkańców, których dzieci chodzą do szkół nieocieplonych, niepomalowanych wystąpić 
i powiedzieć, że było to niegospodarne i bezcelowe i dalej przy tym swoim stanowisku 
zostaję. 

Głosowanie nad projektem uchwały rozpatrzenia skargi na działanie Komisji Rewizyjnej 
Rady Miasta Dęblin: 

Nazwisko i imię Głosowanie 
Chochowski Waldemar PRZECIW 
Cydejko Maria ZA 
Czarnecka Urszula ZA 
Grzyb Leszek ZA 
Krygrowski Maciej ZA 
Kurowski Andrzej ZA 
Papis Edyta ZA 
Pasek Robert ZA 
Przerwa Ewa ZA 
Swietliński Leopold ZA 

Wynik głosowania: 

ZA: 9 90.0% 
PRZECIW: 1 10.0% 
WSTRZYMUJE SIĘ: 0 0% 
BRAK GŁOSU: 0 

Ad. 9) Przyjęcie protokołu z XXIX - X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. 

Ponieważ nie wpłynęły uwagi do protokołu x XXIV sesji Rady Miasta przystąpiono do 
głosowania. 

Głosowanie w sprawie przyjęcie protokołu z XXIX - X nadzwyczajnej Sesji Rady Miaste 
z 18 maja 2020 roku: 

Nazwisko i imię Głosowanie 
Chochowski Waldemar ZA 
Cydejko Maria ZA 
Czarnecka Urszula ZA 
Grzyb Leszek ZA 
Krygrowski Maciej ZA 
Kurowski Andrzej ZA 
Papis Edyta ZA 
Pasek Robert ZA 
Przerwa Ewa ZA 
Swietliński Leopold ZA 

Wynik głosowania: 

ZA: 10 100% 
PRZECIW: 0 0% 
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WSTRZYMUJE SIĘ: 0 0% 
BRAK GŁOSU: 0 

Ad. 10) Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miasta. 

Ponieważ nie wpłynęły uwagi do protokołu x XXIV sesji Rady Miasta przystąpiono do 
głosowania. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXX Sesji Rady Miasta z 26 maja 2020 
roku: 

Nazwisko i imię Głosowanie 
Grochowski Waldemar ZA 
Cydejko Maria ZA 
Czarnecka Urszula ZA 
Grzyb Leszek ZA 
Krygrowski Maciej ZA 
Kurowski Andrzej ZA 
Papis Edyta ZA 
Pasek Robert ZA 
Przerwa Ewa ZA 
Swietliński Leopold ZA 

Wynik głosowania: 

ZA: 10 100% 
PRZECIW: 0 0% 
WSTRZYMUJE SIĘ: 0 0% 
BRAK GŁOSU: 0 

Ad. 11) Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miasta. 

Ponieważ nie wpłynęły uwagi do protokołu x XXIV sesji Rady Miasta przystąpiono do 
głosowania. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXXI Sesji Rady Miasta z 30 czerwca 2020 
roku: 

Nazwisko i imię Głosowanie 
Chochowski Waldemar ZA 
Cydejko Maria ZA 
Czarnecka Urszula ZA 
Grzyb Leszek ZA 
Krygrowski Maciej ZA 
Kurowski Andrzej ZA 
Papis Edyta ZA 
Pasek Robert ZA 
Przerwa Ewa ZA 
Świetliński Leopold ZA 

Wynik głosowania: 

ZA: 10 100% 
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PRZECIW: 0 0% 
WSTRZYMUJE SIĘ: 0 0% 
BRAK GŁOSU: 0 

Ad. 12) Przyiecie protokołu z XXXII sesii Rady Miasta. 

Ponieważ nie wpłynęły uwagi do protokołu x XXIV sesji Rady Miasta przystąpiono do 
głosowania. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXXII Sesji Rady Miasta z 7 lipca 2020 
roku: 

Nazwisko i imię Głosowanie 
Choehowski Waldemar ZA 
Cydejko Maria ZA 
Czarnecka Urszula ZA 
Grzyb Leszek ZA 
Krygrowski Maciej ZA 
Kurowski Andrzej ZA 
Papis Edyta ZA 
Pasek Robert ZA 
Przerwa Ewa ZA 
Swietliński Leopold ZA 

Wynik głosowania: 

ZA: 10 100% 
PRZECIW: 0 0% 
WSTRZYMUJE SIĘ: 0 0% 
BRAK GŁOSU: 0 

Ad. 13) Przyiecie protokołu z XXXIII - XI nadzwyczajnej sesii Rady Miasta. 

Ponieważ nie wpłynęły uwagi do protokołu x XXIV sesji Rady Miasta przystąpiono do 
głosowania. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXXIII - XI nadzwyczajnej Sesji Rady 
Miasta z dnia 27 lipca 2020 roku: 

Nazwisko i imię Głosowanie 
Choehowski Waldemar WSTRZYMUJE SIĘ 
Cydejko Maria ZA 
Czarnecka Urszula ZA 
Grzyb Leszek ZA 
Krygrowski Maciej ZA 
Kurowski Andrzej ZA 
Papis Edyta ZA 
Pasek Robert ZA 
Przerwa Ewa ZA 
Świetliński Leopold ZA 

Wynik głosowania: 
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ZA: 9 90.0% 
PRZECIW: 0 0% 
WSTRZYMUJE SIĘ: 1 10.0% 
BRAK GŁOSU: 0 

Ad. 14) Przyjęcie protokołu z XXXIV - XII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. 

Ponieważ nie wpłynęły uwagi do protokołu x XXIV sesji Rady Miasta przystąpiono do 
głosowania. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXXIV - XII nadzwyczajnej Sesji Rady 
Miasta z dnia 13 sierpnia 2020 roku: 

Nazwisko i imię Głosowanie 
Chochowski Waldemar WSTRZYMUJE SIĘ 
Cydejko Maria ZA 
Czarnecka Urszula ZA 
Grzyb Leszek ZA 
Krygrowski Maciej ZA 
Kurowski Andrzej ZA 
Papis Edyta ZA 
Pasek Robert ZA 
Przerwa Ewa ZA 
Swietliński Leopold ZA 

Wynik głosowania: 

ZA: 9 90.0% 
PRZECIW: 0 0% 
WSTRZYMUJE SIĘ: 1 10.0% 
BRAK GŁOSU: 0 

Ad. 15) Zamkniecie posiedzenia 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Miasta Maciej 
Krygrowski zamknął XXXVI sesję Rady Miasta Dęblin. 
Zakończenie sesji godz. 1740. 
Na tym zakończono protokół. 

PRZEW :ZĄCY RADY 

Protokołował: 
M. Świderski 
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