
Protokół nr XXXVIII/2020 

z przebiegu sesji Rady Miasta Dęblin 

z dnia 18.11.2020 r. 

Ad. pkt 1 otwarcie Sesji (godz.14.00) 
Miejsce posiedzenia - Sala konferencyjna Ratusza Miasta 
Protokołowano - zgodnie z porządkiem obrad 
Sesję prowadził Pan Maciej Krygrowski - Przewodniczący Rady Miasta. Listy obecności 
radnych, 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 syntetyczny uwzględniając tylko tych 
mówców, którzy składali wnioski, bądź ich wypowiedzi dotyczyły wprowadzenia zmian 
przedstawianych projektów uchwał. 

Ad. pkt 2 Sprawdzenie obecności: 
Ustawowy skład Rady 15 radnych. Radny Jarosław Wojtyś uczestniczył w sesji zdalnie. 

lp nazwisko imię status 

1 Chochowski Waldemar obecny 

2 Cydejko Maria obecna 

3 Czarnecka Urszula obecna 

4 Grobel Mieczysław obecny 

5 Grzyb Leszek nieobecny 

6 Jakubik Maciej nieobecny 

7 Krygrowski Maciej obecny 

8 Kurowski Andrzej obecny 

9 Marzysz Artur obecny 

10 Papis Edyta obecna 

11 Pasek Robert obecny 

12 Przerwa Ewa obecna 

13 Świetliński Leopold obecny 

14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja obecna 
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15 Wojtyś Jarosław nieobecny 

obecni 

wszyscy 

procent 

Kworum zostało osiągnięte 

11 

15 

73,33 % 

Ad. pkt. 3 Przyjęcie porządku obrad. 

Burmistrz Miasta Beata Siedlecka złożyła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad jako punkt 
a) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2020 rok oraz b) zmian w 
wieloletniej prognozie finansowej. Uchwały omówione zostały na wspólnym posiedzeniu 
komisji, nazwy pozostają takie same zostaje zmieniona tylko treść. 

Głosowanie nad wnioskiem Burmistrza Miasta o wprowadzenie jako 8a) w sprawie 
wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2020 rok 

głosowanie 

jednostka 

wynik 

wniosek Burmistrza Miasta o wprowadzenie jako 8a) w sprawie 
wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2020 
rok 

Rada Miasta Dęblin 

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 18 listopada 2020 r. 

typ głosowanie jawne imienne 

Podsumowanie 

czas 14:40:34 - 14:42:09 

większość zwykła 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 13 100% pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0% oddanych głosów 13 86.67 % 

WSTRZYMAŁO 0 0% nieoddanych 2 13.33 % 
SIĘ głosów 

Wyniki imienne 
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lp nazwisko imię głos 

1 Chochowski Waldemar ZA 

2 Cydejko Maria ZA 

3 Czarnecka Urszula ZA 

4 Grobel Mieczysław ZA 

5 Grzyb Leszek nieobecny 

6 Jakubik Maciej nieobecny 

7 Krygrowski Maciej ZA 

8 Kurowski Andrzej ZA 

9 Marzysz Artur ZA 

10 Papis Edyta ZA 

11 Pasek Robert ZA 

12 Przerwa Ewa ZA 

13 Swietliński Leopold ZA 

14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja ZA 

15 Wojtyś Jarosław ZA 

Głosowanie nad wnioskiem Burmistrza Miasta o wprowadzenie jako 8b) w sprawie zmian 
w wieloletniej prognozie finansowej 

głosowanie wniosek Burmistrza Miasta o wprowadzenie jako 8b) w sprawie zmian 
w wieloletniej prognozie finansowej 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 18 listopada 2020 r. czas 14:43:37- 14:44:20 

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 
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status ilość procent 

ZA 13 100% 

PRZECIW 0 0% 

WSTRZYMAŁO 0 0% 
SIĘ 

Wyniki imienne 

status ilość procent 

pula głosów 15 

oddanych głosów 13 86.67% 

nieoddanych 2 13.33 % 
głosów 

lp nazwisko imię głos 

1 Chochowski Waldemar ZA 

2 Cydejko Maria ZA 

3 Czarnecka Urszula ZA 

4 Grobel Mieczysław ZA 

5 Grzyb Leszek nieobecny 

6 Jakubik Maciej nieobecny 

7 Krygrowski Maciej ZA 

8 Kurowski Andrzej ZA 

9 Marzysz Artur ZA 

10 Papis Edyta ZA 

11 Pasek Robert ZA 

12 Przerwa Ewa ZA 

13 Świetliński Leopold ZA 

14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja ZA 

15 Woj tyś Jarosław ZA 

Przewodniczący Rady Miasta Maciej Krygrowski odczytał porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Sprawdzenie obecności. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Zaprzysiężenie na wyższy stopień awansu zawodowego. 

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

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

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w mieście Dęblin w roku szkolnym 2019/20. 

8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 

a) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2020 rok, 

b) zmian w wieloletniej prognozie finansowej, 

c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na obszarze miasta 

Dęblin, 

d) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości tej opłaty, 

e) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez 

Miasto Dęblin oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku, 

f) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Wiślana II w Dęblinie, 

g) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żdżary w Dęblinie. 

9. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta i Burmistrza Miasta w zakresie złożonych 

oświadczeń majątkowych. 

10. Informacja o podmiotach z terenu Miasta Dęblin, w których będzie wykonywana w 2021 roku 

kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna wraz z przedstawieniem opinii 

Prezesa Sądu Rejonowego w Rykach w tym zakresie. 

11. Zatwierdzenie protokołu z XXXV-XIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Dęblin z dnia 

31.08.2020 r. 

12. Zamknięcie sesji. 

Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad: 

głosowanie Przyjęcie porządku obrad 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 18 listopada 2020 r. czas 14:47:03 - 14:47:45 

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

status ilość procent status ilość procent 
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ZA 13 100 % pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0% oddanych głosów 13 86.67 % 

WSTRZYMAŁO 0 0% nieoddanych 2 13.33 % 
SIĘ głosów 

Wyniki imienne 

1P nazwisko imię głos 

1 Chochowski Waldemar ZA 

2 Cydejko Maria ZA 

3 Czarnecka Urszula ZA 

4 Grobel Mieczysław ZA 

5 Grzyb Leszek nieobecny 

6 Jakubik Maciej nieobecny 

7 Krygrowski Maciej ZA 

8 Kurowski Andrzej ZA 

9 Marzysz Artur ZA 

10 Papis Edyta ZA 

11 Pasek Robert ZA 

12 Przerwa Ewa ZA 

13 Świetliński Leopold ZA 

14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja ZA 

15 Woj tyś Jarosław ZA 

Ad. pkt. 4. Zaprzysiężenie na wyższy stopień awansu zawodowego. 

Na salę obrad został wprowadzony sztandar Miasta Dęblin po czym Krzysztof Gogacz 
powtórzył akt ślubowania. Burmistrz Miasta Dęblin Beata Siedlecka przekazała akt awansu 
stopnia zawodowego na nauczyciela mianowanego wraz z gratulacjami. 
Naczelnik Wydziału OS Agnieszka Chlaściak - Pietruszewska - obchody Dnia Edukacji 
Narodowej w tym roku nie mogły się odbyć z uwagi na czas pandemii, odczytam osoby 
wyróżnione nagrodą Burmistrz Miasta Dęblin, są to Dyrektorzy i nauczyciele dębińskich 
placówek oświatowych. Nagrodę otrzymali pani Beata Kursa ze Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Dęblinie, pan Krzysztof Gogacz Dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Dęblinie, pani Barbara Stasiak Wicedyrektor Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Dęblinie, pani Edyta Dąbrowska Wicedyrektor Szkoły Podstawowej 
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nr 3 w Dęblinie, Pani Monika Waraksa nauczyciel Miejskiego Przedszkola nr 1 „Bajka" w 
Dęblinie, Pani Ludmiła Wiącek nauczyciel Miejskiego Przedszkola 3 w Dęblinie, Pani 
Izabela Kowalczyk nauczyciel matematyki i informatyki w Szkole Podstawowej nr 2 w 
Dęblinie, Pani Katarzyna Dybalska nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 
4, Pani Maria Komorzycka nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Ogólnokształcących w 
Dęblinie, Pani Elżbieta Kopera nauczyciel języka polskiego oraz zajęć rewalidacyjnych w 
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Serdecznie gratulujemy. Mam 
przyjemność poinformować państwa, że nasz absolwent Pan Jan Pawłasek absolwent 
Liceum Ogólnokształcącego imienia 15 Pułku Piechoty wilków w Dęblinie i tegoroczny 
maturzysta znalazł się w gronie 96 najlepszych maturzystów spośród młodych łudzi 
piszących egzamin dojrzałości wynikiem 100% ze wszystkich przedmiotów. Serdecznie 
gratulujemy panu Janowi Pawłaskowi jego rodzicom. 
Dyrektor SP nr 3 Krzysztof Gogacz - podziękował za szczególny sposób wyróżnienia 
Pani Burmistrz Beacie Siedleckiej, Naczelnik Wydziału Oświaty oraz Dyrektor SP nr 2, 
która pomogła spełnić kryteria formalne z Ustawy Karta Nauczyciela. 

Ad. pkt. 5 Informacja o pracach Przewodniczącego Rady Miasta i Burmistrza Miasta 
w okresie miedzy sesjami. 

Przewodniczący Rady Miasta Maciej Krygrowski: 
• 2 października brałem udział w uroczystej przysiędze wojskowej podchorążych 

Lotniczej Akademii Wojskowej, uroczystość ta odbyła się pod Pomnikiem 
Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt; 

• 2 października wraz z radnym Arturem Marzysz oraz Dyrektorem Zarządu Dróg 
Powiatowych w dokonaliśmy oględzin wszystkich dróg powiatowych na terenie 
miasta Dęblin i przekazaliśmy swoje uwagi dotyczące ich utrzymania 

• 4 października na zaproszenie koła wędkarskiego PZW nr 4 w Dęblinie brałem 
udział w zawodach wędkarskich; 

• 6 października brałem udział w uroczystej inauguracji roku 
akademickiego Lotniczej Akademii Wojskowej, uroczystość odbyła się w sali 
kinowej klubu uczelnianego; 

• 10 października brałem udział w uroczystej przysiędze wojskowej Żołnierzy Służby 
Przygotowawczej 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego, uroczystość także była się pod 
pomnikiem Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt; 

• 11 listopada brałem udział w uroczystej Mszy św. z okazji Święta Niepodległości 
w kościele Piusa 5 w Dęblinie po mszy wraz z Panią Burmistrz, udaliśmy 
się w miejsca Pamięci gdzie składaliśmy wiązanki. 

Burmistrz Miasta Beata Siedlecka: 
• 29 września odbyło się w Urzędzie Miasta w Dęblinie spotkanie z wykonawcą 

zadania budowa kanalizacji sanitarnej i urządzeń wodociągowych osiedla 
Michalinów z przedstawicielami MZGK spółka z o.o., przedstawicielami PKP 
PLK, przedstawicielami zarządcy drogi czyli Zarząd Dróg Powiatowych. Spotkanie 
dotyczyło uzgodnień związanych z kolizją robót na ulicy Michalinowskiej sieci 
wodnokanalizacyjnej, wykonanie robót na tym samym odcinku i placu budowy co 
PLK, 

• 5 października w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie z wiceprezesem 
Stowarzyszenia pod nazwą Sieć Turystyki Zarządzania Twierdzami Europejskimi w 
sprawie przynależności miasta Dęblin do stowarzyszenia celem jest wypromowanie 
budowli fortyfikacyjnych znajdujące się na terenie miasta Dęblin 

• 6 października brałam udział w inauguracji roku akademickiego Lotniczej 
Akademii W oj skowej; 

• 7 października w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie z Prezesem MZGK Sp. 
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z o.o. wraz z pracownikiem spółki w sprawie wstępnych ustaleń odnośnie 
opracowania wieloletniego planu budowy i modernizacji urządzeń wodno
kanalizacyjnych na terenie miasta Dęblin na kolejne 7 lat; 

• 8 października wzięłam udział w posiedzeniu nadzwyczajnej sesji 
Rady Miasta w Dęblinie; 

• 9 października brałam udział w Radzie Społecznej 6 Szpitala Wojskowego SP ZOZ 
z przychodnią w Dęblinie 

• 10 października wraz z fundacją "Razem Możemy Więcej" sadziliśmy drzewa 
i rośliny ozdobne wokół budynku po dawnej Szkole Podstawowej 
nr 6 w Stawach, który został gruntownie wyremontowany na potrzebny 
potrzeby fundacji, dla 16 osób starszych; 

• 10 października wzięłam w zebraniu sprawozdawczym osiedla Wiślana-Żwica; 
• 16 października wręczałam młodzieży Dębińskiej stypendia Jana Pawła II w Szkole 

Podstawowej nr 4, nr 2 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących; 
• 20 października w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie z prezesem zarządu 

PGNiG Termika Energetyka Rozproszona w sprawie planowanych inwestycji 
celem usprawnienia pracy dęblińskiej ciepłowni i stopniowe przechodzenie 
z paliwa jakim jest węgiel na ogrzewanie gazowe i przyszłości inne paliwa 
zmniejszające inwazje emisji gazów do środowiska; 

• 21 października w Urzędzie Miasta odbyło się nadzwyczajne zgromadzenie 
wspólników MZGK spółka z o.o. w celu podwyższenia kapitału zakładowego 
spółki; 

• w dniu dzisiejszym uczestniczyłam w posiedzeniu wszystkich Komisji Rady 
Miasta w celu zaopiniowania materiałów na dzisiejszą sesję. 

Ad. pkt. 6. Sprawy różne, wolne wnioski oraz złożenie pisemnych interpelacji i 
zapytań 

Radny Waldemar Chochowski - mam kilka wniosków. Wyrównania wszystkich 
nierówności na parkingu bo nie można korzystać z niego właściwie. 
Napisałem wniosek, żeby usunąć z wszystkich słupów oświetleniowych druty takie, 
które, zostały po przyczepianiu plakatów wyborczych jeszcze z trzech, czterech 
kompanii wyborczych. One do tej pory cały czas są, słupy rdzewieją, są słupy 
większości z blachy ocynkowanej. Widać zacieki w tych miejscach gdzie one są 
zaciśnięte. Żeby dalej tak nie szpeciło miasta i nie psuło naszego sprzętu, urządzeń to 
prosiłbym o to, żeby sukcesywnie w ramach porządkowania dzielnic pousuwać te 
wszystkie druty. Na ulicy Podchorążych obok tego bloku jadąc od wiaduktu przechyla 
się prawdopodobnie w wyniku podmoknięcia korzeni i wiatru drzewo zagraża ono 
(poleci na drogę Wojewódzką). Ja zgłaszałem do zarządcy drogi wojewódzkiej, ale 
niestety do dnia dzisiejszego nikt nie dzwonił do mnie aby ustalić zagrożenie. Ona stoi 
prawdopodobnie na działce miasta i powinno miasto jak najszybciej to drzewo usunąć 
pan Naczelnik już wie. Chciałbym wyrazić swoje zaniepokojenie tym w jaki sposób była 
zwołana ostatnio sesja Rady Miasta. Do zwołania nie mam żadnych zastrzeżeń ale w jaki 
sposób ona się nie odbyła. Uważam, że Pan Przewodniczący postąpił nie zgodnie ze 
statutem naszego miasta i regulaminem. Jeżeli zostaje zwołana sesja prawidłowo, a ta 
została zwołana powinna się odbyć. Przychodzą na to zaplanowane spotkanie radni i 
stwierdzają jeżeli nie ma żadnego Przewodniczącego, ani Wiceprzewodniczącego czyli 
nie będzie miał kto prowadzić sesji to oczywiście sesja się nie odbędzie bo nie będzie 
osoby właściwej do otwarcia sesji. O tym, że ona się nie odbędzie to może tylko lista 
obecności świadczyć, lista obecności i ma też drugie zadanie ona sprawdza kto jest 
dyspozycyjny, a kto nie. Jeżeli radny nie może przyjść na sesję zwołaną to powinien 
mieć zabraną dietę za ten dzień posiedzenia, tak samo i komisji. W tym momencie 
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uważam, że to skok na kasę. Chodziło o to, żeby sesję odwołać i pieniędzy nie stracić, 
ale tak naprawdę te osoby, które nie mogły przyjść poinformowały o tym 
Przewodniczącego one powinny po prostu nie uczestniczyć w tych obradach i by 
potrącono dietę, pozostali wszyscy którzy byli po prostu oświadczyli gotowość. Na 
przyszłość uważam, że czegoś takiego nie możemy robić. Tak samo z komisjami jest 
zwołana przychodzimy i stwierdzamy jest kworum nie ma kworum, ma kto prowadzić 
bądź nie ma kto prowadzić. To wynika tak jakby z tego posiedzenia zwołanego. Tak 
samo zrobiła Pani Przewodnicząca Komisji Oświaty której jestem członkiem tam do 
omówienia była informacja oświatowa. Wydaje mi się, że nie było powodu dlaczego nie 
mogliśmy się spotkać jako komisja i zaopiniować materiału na sesję. Proszę na 
przyszłość po prostu postępować zgodnie z naszymi przepisami. 

Burmistrz Miasta Beata Siedlecka - odroczenie terminu sesji 
było konsultowane również z Burmistrzem, czyli organem wykonawczym. Przyczyna 
była taka, że tego dnia nie było komu prowadzić sesji. Wszystko było zgodnie ze 
statutem. Sesje może prowadzić Przewodniczący bądź Wiceprzewodniczący. Żaden z 
Wiceprzewodniczących nie mógł sesji prowadzić i dlatego sesja się nie odbyła. Taka 
informacja została zamieszczona na BIP-ie, zostały przywołane przepisy statutu które, 
pozwalały na tego typu działanie. Na BIP-ie również ukazała się informacja, że ta sesja 
została konkretnie przeniesiona na dzisiejszy dzień. Rzadko się to zdarza 
ale mamy okres pandemii, więc może się wydarzyć, że nie będzie komu poprowadzić 
sesji. Zgodnie ze statutem zwyczajny radny, ani przewodniczący żadnej z komisji nie 
może prowadzić sesji. 

Przewodniczący Rady Miasta Maciej Krygrowski - tak to była 
pierwsza odwołana sesja w czasie kiedy jestem przewodniczącym. Miałbym 
pewną uwagę, to nie jest złośliwa uwaga ale stwierdzenie „skok na kasę" to trochę też za 
daleko idące słowa. Bardzo bym prosił tutaj nikogo nie oskarżać, że ktoś taki skok na 
kasę robi. 

Radny Artur Marzysz - została już skończona budowę oświetlenia ulicy Balonna. 
Trochę ta inwestycja trwała, ponieważ była rozłożona na etapy, ale udało się to 
zrealizować. Jest teraz widno na tej ulicy, także w imieniu mieszkańców głównie osiedla 
Podchorążych, którzy korzystają z tej drogi dziękuję. Mam małą prośba jeszcze, żeby 
może w przyszłości wystąpić do PKP (chociaż wiemy że z nimi ciężko się współpracuje 
nawet na podstawie tej inwestycji), ale może jednak wykonaliby na swoim terenie 
chociaż dwie lampy przy samym wiadukcie bo tam zostało już tylko tej jedno miejsce 
(którego oni są właścicielem) nieoświetlone. 

Radny Waldemar Chochowski - Pani Burmistrz, jeszcze raz powiem statut nie 
przewiduję możliwości odwołania sesji. Jeżeli sesja jest zwołana mają wszyscy, którzy 
mogą przyjść, złożyć podpisy, z listy wynika, że sesja może się odbyć czy nie może. Tak 
samo z komisją Pani Przewodnicząca nie miała prawa napisać z przyczyn niezależnych i 
ma prawo odwołać komisji wywołanej gdyż tylko listy obecności świadczą o tym czy ta 
komisja może się odbyć czy nie i tak powinno być. Proszę przeczytać sobie interpretację, 
które są dostępne w intemecie na temat tego. Czy można odwołać sesję nie ma czegoś 
takiego i to ci jak odwołanie prawidłowo zwołanej sesji. 

Ad. pkt. 7 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w mieście Dęblin w 
roku szkolnym 2019/20. 

Naczelnik wydziału OS Agnieszka Chlaściak-Pietruszewska przedstawiła 
informację o stanie realizacji zadań oświatowych w mieście Dęblin w roku szkolnym 
2019/20 (stanowi załącznik do protokołu). 
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Radny Waldemar Chochowski - wypowiedziałem się już na komisji. Podsumowując 
jak oceniam ubiegły rok szkolny. Oprócz tego, że wiadomo, że był szczególny, gdyż od 
marca jest nauka zdalna. W jaki sposób dzieci się nauczyły materiału to my nie wiemy 
tak naprawdę, dopiero to czas pokaże i egzaminy ósmoklasistów (jeśli chodzi o 
podstawówki), a matura jeśli chodzi o uczniów szkół średnich. Miejmy nadzieję, że 
wszystko będzie dobrze, że gdzieś te wszystkie stracone, tak powiem stracony czas w 
większości bo ta nauka zdalna nie wyglądała tak samo jak szkolna to zostanie 
nadrobione. Ale też są inne sprawy o których nie sposób, że tak szybko przejść bez 
wspomnienia. Pierwsza sytuacja to była ta ankieta która była w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących zrobiło się głośno o Dęblinie w sensie negatywnym 
na całą Polskę. Wszystkie media powtarzały tą informację przekazywały ją. Nie 
chciałbym, żeby w przyszłości do takiej sytuacji dochodziło. Rozumiem, że może były 
dobre chęci dobre intencje, ale jednak przeprowadzenie tego w ten sposób nawet 
stwierdzili w kuratorium, że nie powinno tak się odbywać. Miejmy nadzieję, że jest to 
taka nauczka dla wszystkich nas nie tylko dla szkół, że po prostu są to dane miękkie i nie 
powinny być żaden sposób zbierane przechowywane i jaki sposób obrabiane przez 
kogokolwiek. Kolejna sytuacja też nie przypominam sobie takiej historii odkąd jestem 
rodzicem i radnym, żebyśmy mieli taki konflikt w szkole jak miało to miejsce w Szkole 
Podstawowej nr 4. Odbywały się spotkania skargi i przeprowadzona tak jakby cała 
procedura rozpatrzenia ich. Mam nadzieję, że czas leczy rany i z jednej strony Pani 
Dyrektor z drugiej rodzice wszyscy oni jeszcze raz będą chcieli się porozumieć stanąć na 
płaszczyźnie takiej, że najwyższym dobrem jest dobro dziecka i wszyscy powinni tak 
naprawdę iść na kompromis i osiągać go nie stać na stanowiskach „okopanych", że nie 
dać sobie niczego wytłumaczyć. Prawda leży pośrodku i wszyscy powinniśmy wszystko 
robić żeby nasze dzieci miały w szkole komfortową i bezpieczną sytuację. Przy tej okazji 
chciałem podziękować wszystkim nauczycielom, wszystkim osobom które są związane z 
oświatą. Nas to dużo kosztuje, cały czas patrzymy przez pryzmat pieniędzy, ale tego nie 
wolno tylko tak ubierać są też inne aspekty. Tak naprawdę wyjdzie niedługo, że może 
tylko się zajmuje samorząd oświatą bo tylko na to pieniędzy starcza. Miejmy nadzieję, 
że to zadanie u nas realizowane zawsze wzorowo i najbardziej skorzystają na tym nasze 
dzieci które później w przyszłości zaprocentuje tym, że będą dobrymi obywatelami tej 
ziemi. 

Ad. pkt. 8. Rozpatrzenie uchwał w sprawach: 

8.a. wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2020 rok. 

Skarbnik Miasta Agata Zaręba przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 
(stanowi załącznik do protokołu). 

Komisja Gospodarki Przestrzennej i Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
W związku z brakiem dyskusji przystąpiono do głosowania. 

głosowanie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2020 
rok, 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 
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data 18 listopada 2020 r. 

typ głosowanie jawne imienne 

Podsumowanie 

czas 15:24:33 - 15:25:39 

większość zwykła 

status ilość 

ZA 13 

PRZECIW 0 

WSTRZYMAŁO 0 
SIĘ 

Wyniki imienne 

lp nazwisko 

1 Chochowski 

2 Cydejko 

3 Czarnecka 

4 Grobel 

5 Grzyb 

6 Jakubik 

7 Krygrowski 

8 Kurowski 

9 Marzysz 

10 Papis 

11 Pasek 

12 Przerwa 

13 Świetliński 

14 Wojewoda - Sieklicka 

15 Wojtyś 

Rada Miasta przyjęła uchwałę 

procent status ilość procent 

100% pula głosów 15 

0% oddanych głosów 13 86.67 % 

0% nieoddanych 2 13.33% 
głosów 

imię głos 

Waldemar ZA 

Maria ZA 

Urszula ZA 

Mieczysław ZA 

Leszek nieobecny 

Maciej nieobecny 

Maciej ZA 

Andrzej ZA 

Artur ZA 

Edyta ZA 

Robert ZA 

Ewa ZA 

Leopold ZA 

Patrycja ZA 

Jarosław ZA 

nr XXXVIII/216/2020 w sprawie zmian w uchwale 
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budżetowej Miasta Dęblin na 2020 rok. 

8.b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 
finansowej. 

Skarbnik Miasta Agata Zaręba przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 
(stanowi załącznik do protokołu) 

Komisja Gospodarki przestrzennej i Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
W związku z brakiem dyskusji przystąpiono do głosowania. 

głosowanie zmian w wieloletniej prognozie finansowej, 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 18 listopada 2020 r. 

typ głosowanie jawne imienne 

Podsumowanie 

czas 15:26:49- 15:27:31 

większość zwykła 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 13 100% pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0% oddanych głosów 13 86.67 % 

WSTRZYMAŁO 0 0% nieoddanych 2 13.33 % 
SIĘ głosów 

Wyniki imienne 

lp nazwisko imię głos 

1 Chochowski Waldemar ZA 

2 Cydejko Maria ZA 

3 Czarnecka Urszula ZA 

4 Grobel Mieczysław ZA 

5 Grzyb Leszek nieobecny 

6 Jakubik Maciej nieobecny 
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7 Krygrowski Maciej ZA 

8 Kurowski Andrzej ZA 

9 Marzysz Artur ZA 

10 Papis Edyta ZA 

11 Pasek Robert ZA 

12 Przerwa Ewa ZA 

13 Swietliński Leopold ZA 

14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja ZA 

15 Wojtyś Jarosław ZA 

Rada Miasta przyjęła uchwałę nr XXXVIII/218/2020 w sprawie zmian w wieloletniej 
prognozie finansowej. 

8.c. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości obowiązujących na obszarze miasta Dęblin z 
autopoprawka. 

Burmistrz Miasta Beata Siedlecka przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 
i autopoprawką (stanowi załącznik do protokołu). 
Komisja Gospodarki Przestrzennej i Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Dyskusja: 
Radny Waldemar Chochowski -projekt nie powinien być głosowany póki nie 
zakończyła się dyskusja. Powiedziałem wtedy na posiedzeniu wspólnym komisji, że ja 
jeszcze pytań nie skończyłem w związku z czym nie zrozumiałe było głosowanie. 
Projekt nie był głosowany to teraz właśnie nie mielibyśmy opinii, którą tak naprawdę 
Pan Wiceprzewodniczący nie odnotował po prostu nie powinno być jej. Wracając do 
tematu sprawy dużo pytań zadawałem na posiedzeniu komisji, ale jeszcze nie wszystkie 
wyczerpałem. W związku z tymi planowanymi podwyżkami czy w projekcie budżetu na 
rok następny one są już zawarte tak? Czyli mogę spytać Pani Skarbnik ponieważ ona 
tworzyła ten projekt. Nie zdążyłem się jeszcze zapoznać tak wnikliwie. Jaka będą to 
kwoty nadwyżka budżetowa żeby można było przeznaczyć pieniądze jakie będą to 
kwoty po podwyżkach czy będą pieniądze na inwestycje, czy znowu będziemy mieli tyle 
co dostaniemy wszystkie pieniądze wydamy? Chodzi o to czy będziemy mieli pieniądze 
na inwestycje tak, aby ponad swoje dochody będą większe od wydatków i będą 
pieniądze na inwestycje. 
Skarbnik Miasta Agata Zaręba - pan dokładnie wie, że nie można przedłożyć 
projektu, który się nie równoważy. Projekt budżetu się równoważy, są wydatki bieżące 
są dochody bieżące, wydatki na inwestycje i są kredyty, są środki pozyskane z zewnątrz 
na inwestycje. W mojej ocenie większość inwestycji będzie pokryta z zewnętrznych 
środków i kredytów. 
Radny Waldemar Chochowski - czyli mam odpowiedź, że tak naprawdę podwyżki 
podatku od nieruchomości nie wpłyną bezpośrednio na to, ze tyle pieniędzy to 1.000.000 
zł które jest planowany po osiągnięciu tych stawek będzie na czysto do wydania. 
Chciałbym powiedzieć tak Szanowni Państwo tak jak Pani Burmistrz zauważyła w 2013 
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roku stawki nie były podnoszone. To jest rok można powiedzieć ostatni kiedy 
Burmistrzem był Pan Włodarczyk. W następnym roku 2014 była pani Siedlecka. Pani 
Siedlecka przez te wszystkie lata podwyżek nie wprowadziła (można się cieszyć z tego 
że mieszkańcom zostało więcej pieniędzy w kieszeniach). Niestety kiedy okazało się, że 
te wszystkie lata 7 prawie 8 lat, że inflacja część tych pieniędzy zjadła. W roku 2013 (ja 
nie chcę tak kłamać), a mnie się wydaje że wtedy mieliśmy 3,5 milionową nadwyżkę na 
inwestycje właśnie z budżetu. Tyle pieniędzy może być trochę więcej trochę mniej, ale 
wtedy mieliśmy te pieniądze realnie do wydania z nadwyżki budżetowej. W tym roku 
pieniędzy z tego co wynika nie mamy. W poprzednim roku jak się pytałem o ten budżet 
też takie pytanie zadawałem okazało się, że też nie mamy, to wszystko co dostajemy to 
wszystko „przejadamy". Tak naprawdę te pieniądze będą po to żeby spłacać kredyty, 
które wcześniej zaciągnęliśmy, żeby przeprowadzać inwestycję. Czyli po prostu żeby 
nam się to wszystko spinało, te pieniądze będą szły na spłaty inwestycji. Inwestycje 
wszystkie były potrzebne (koniecznie) Dużo rzeczy robimy w takich, które trzeba zrobić 
bo czy to kary jak za kanalizację, ścieki oczyszczone czy jakieś sprawy po prostu 
wymagają od nas tak jakby cywilizacyjne ruchy, że trzeba zrobić. Nie neguję tego, 
Szanowni Państwo musimy sobie odpowiedzieć na jedno pytanie skoro tyle na tym 
podnosiliśmy nawet o wskaźnik inflacji to teraz w takim roku szczególnym, kiedy jest 
załamanie gospodarki to nie stać jest mieszkańców na to, żeby te pieniądze wyciągnął z 
kieszeni i dał. Dla mieszkańców może być tak samo ciężki rok jak dla miasta jeśli oni 
zaciskają pasa tak i my musimy zacisnąć pasa. Nie może być tak, że w tym momencie, 
że wyciągamy pieniądze od firm które upadają. Może być taki ruch, że jak oni się 
dowiedzą, że my jeszcze podatki podnosimy to przedsiębiorca coś powie „dobra to ja 
nie będę się z tym męczyć, nie będę się szarpał ja się zamykam". I tak naprawdę będzie 
zero wpływu do budżetu, bo nie będzie żadnego dochodu. Ta osoba nie będzie płaciła 
podatku od nieruchomości bo my go możemy „dorżnąć" tą decyzją, Decyzją, że oni nie 
mają pomocy. Jeżeli chcemy wprowadzać tarczę osłonową tak jak Pani Burmistrz 
powiedziała na posiedzeniu komisji, to powinniśmy to robić wcześniej, nie teraz 
najpierw podwyżkę, a potem będziemy w jakiś sposób im szli na rękę. Kryzys jest od 
miesiąca marca, były zamykane restauracje, lokale gastronomiczne, fryzjerzy a także 
inni. Tak naprawdę ci ludzie pieniędzy nie mają, a my jeszcze zrobimy kolejną 
podwyżkę. Będą musieli teraz jeszcze udokumentować spadek dochodów, że oni tak 
jakby nie wykazali, a może oni dadzą sobie spokój święty pójdę na etat do pracy i nie 
będą musieli się martwić, że nie mają pieniędzy. Emeryci tak samo jak się dowiedzieli z 
gazety, że będziemy chcieli takie podwyżki zrobić. Zaczepiali mnie na ulicy i mówili nie 
dostaniemy takich podwyżek jako emeryci, to dlaczego mamy takie pieniądze wykładać 
większe, my nie korzystamy z tych inwestycji, tak powiedzieli na moim osiedlu. 
Szanowni Państwo jak mówiłem na komisji nawet inwestycje wprowadzone przez Radę 
Miasta do budżetu jak oświetlenie na terenie szkolnym używają nie było wykonane 
przez Panią Burmistrz. W jaki sposób mieszkańcy teraz mają dawać pieniądze na 
przykład na wykonanie dróg na Michalinowie się zgodzić z tym, oni tam nie chodzą i nie 
jeżdżą. Jeśli chodzi o miejsca parkingowe Chochowski pisze od tylu lat wnioski i nic nie 
jest realizowane. A nawet jak jest zaplanowane w budżecie to Pani Burmistrz celowo, 
złośliwie tego nie realizuje. I ci mieszkańcy nie chcą płacić podwyższonych stawek za 
mieszkania. Firmy naprawdę mają ciężko nie możemy z takim czymś wychodzić. 
Powinniśmy też patrzeć i na inne miasta inaczej konsultować. Na tej całej pandemii 
niektóre obiekty handlowe na przykład zyskały bo się okazało, że ludzie bali się 
wchodzić do małych sklepików tam spadły obroty, ale w tych większych 
wielkopowierzchniowych wzrosły. Patrząc na gminę Puławy, miasto Puławy na przykład 
wniosło stawki do 100 metrów kwadratowych jest inna stawka i powyżej jest to jest inna 
stawka. Wtedy się okazuje, że tamte firmy większe, nie odnotowały spadku dochodów u 
nas tego nie ma. Nie wiem czy patrzy się tylko na miasto Pułąwy jaka jest sprawa, a nie 
patrzy się na inne rozwiązania. Ja nie mówię, że przecież my nie jesteśmy najmądrzejsi 

Protokół z XXXVIII Sesji Rody Miasta Dęblin w dniu 18 listopada 2020 roku. 14 



bo nie jesteśmy, ale starajmy się nie odstawać. Uczmy się od tych, którzy mają większe 
doświadczenie, bo większymi pieniędzmi obracają i oni też mogą być dla nas w 
pewnych aspektach przykładem. Powinniśmy porozdzielać firmy duże od firm małych i 
co można zrobić jest to dopuszczalne prawnie, a tu tego nie widzidzę. W tym momencie 
jeżeli byłoby nawet głosowanie o tylko o wskaźnik inflacji za 7-8 lat, które przeszły i 
żeby to wyrównać to był normalny rok to bym zagłosował, gdyby Pani Burmistrz 
powiedziała, że to robi jakby jednorazowo w całości żeby te lata wyrównać. To bym 
zagłosował, ale w tym roku naprawdę nie mogę się z tym zgodzić ten rok jest bardzo 
trudny i my nie możemy jeszcze go bardziej ludziom utrudniać dlatego składam wniosek 
o odrzucenie projektu uchwały w całości. 
Burmistrz Miasta Beata Siedlecka - pan Chochowski przypomniał o tym, że dla 
przedsiębiorców, którzy są obecnie w trudnej sytuacji będziemy wprowadzać ulgi 
podatkowe. Napewno jeżeli wejdą przepisy tak zwanej tarczy osłonowej dla 
przedsiębiorców, którzy utracili dochody, będziemy przystępować do uchwalenia 
kolejnej już uchwały. Przypomnę, że w czasie pandemii rada podjęła już jedną uchwałę 
która pozwalała na odroczenie płatności raty podatkowej z pierwszego kwartału, a więc z 
tego okresu kiedy był ten okres kiedy przedsiębiorcy byli dotknięci tak samo jak w tej 
chwili największą stratą. Spowodowaliśmy tą ulgą, że za pierwszy kwartał 
przedsiębiorcy bez zeznawania swoich dochodów, zobowiązań, mogli podpisać dwa 
dokumenty i odroczyć płatność ratalną tego podatku. To samo chcemy zrobić od 1 
stycznia, nie możemy tego zrobić wcześniej. W tej chwili nie ma jeszcze 
obowiązujących przepisów, aby nastąpiło odroczenie terminu płatności podatków dla 
przedsiębiorców. Jeżeli tylko te przepisy tarczowe na to pozwolą będziemy mogli 
odnieść się do ulg podatkowych. Ulga będzie polegała na odroczeniu płatności pierwszej 
raty za miesiąc styczeń luty i marzec bo musimy przewidywać, że te miesiące jeszcze nie 
będą miesiącami pełnego obrotu bo wygląda na to, że będą to miesiące jeszcze wciąż 
grypowe. Miejmy nadzieje, że nie będzie kwarantanny narodowej. Jeżeli będzie 
ograniczona działalność gospodarcza w tym okresie to pomożemy naszym 
przedsiębiorcom poprzez uchwalenie uchwały pomocowej, która będzie się odnosiła do 
pierwszego kwartału roku 2021,w którym to zaczną obowiązywać nowe stawki podatku. 
Pamiętajmy, że uchwalone dzisiaj stawki podatku będą obowiązywały w 2021 roku od 1 
stycznia. Stąd też i ulgi podatkowe, które będziemy do stawek podwyższony stosować 
będą uchwalone najwcześniej w styczniu lub lutym 2021 roku, żeby nasi przedsiębiorcy 
mogli podpisać tylko oświadczenie, że w styczniu i lutym nie uzyskali dochodów na 
wystarczającym poziomie. Więc ta ulga będzie na pewno w przyszłym roku 
wprowadzona jeśli tylko przepisy pozwolą, a w tym roku na następnej sesji 
wprowadzimy ulgę w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości 
oraz określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców, którzy 
zechcą się rozwijać, utrzymać poziom zatrudnienia na dotychczasowym poziomie. Jeżeli 
przedsiębiorca nie będzie mógł prowadzić działalności, będzie niewypłacalny, będzie na 
granicy bankuctwa czy upadku to zawsze może złożyć wniosek. Jeżeli rzeczywiście 
taka ulga podatkowa przywróci mu płynność finansową, może złożyć do Urzędu Miasta 
wniosek o umorzenie płatności lub o rozłożenie na raty czy odroczenie. Takie wnioski są 
rozpatrywane, i w takich przypadkach kiedy taki przedsiębiorca nie uzyskał 
rekompensaty od skarbu państwa w ramach tarczy, wówczas rozpatrujemy takie wnioski 
pozytywnie. Jeżeli taką pomoc przedsiębiorca otrzymał i ta pomoc zrównoważyła straty, 
bo to jest widać na podstawie dokumentów finansowych złożonych przez przedsiębiorcę, 
wówczas najczęściej jest odmowa umorzenia. Natomiast zawsze jest propozycja 
rozłożenia na raty dogodne dla przedsiębiorców. Czas nie jest najlepszy na podwyżki 
podatku, ale tak jak powiedziałam zawsze będzie zły czy przystąpimy do tego za rok gdy 
nie będzie jeszcze nasza gospodarka aż tak rozwinięta żeby wszystkie straty jakie w tej 
chwili przedsiębiorcy ponoszą zostały w stu procentach zrekompensowane czy później. 
Budżet na rok 2021 musimy uchwalić. Przedłożony Państwu projekt budżetu zawiera już 
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informację odnośnie podwyższonej kwoty dochodu o kwotą podatku, żeby uchwalić 
budżet, który równoważy dochody z wydatkami. Musimy przewidzieć również większe 
wpływy z podatków od nieruchomości po to, żebyśmy w 2021 roku mogli zrealizować 
inwestycje, które również służą mieszkańcom. My tych inwestycji nie robimy dla 
mieszkańców Ryk, Stężycy. Zdarza się może czasem bo ze zmodernizowanej 
oczyszczalni Stężyca korzysta. Natomiast nie robimy tego dla innych mieszkańców tylko 
mieszkańców naszej gminy. Nie są już tak duże wydatki, zaciskamy pasa, panie Radny. 
Jak popatrzymy sobie na wydatki inwestycyjne z lat poprzednich (jak były to duże 
kwoty) to rok 2021 planujemy tak żebyśmy mogli zrealizować chociaż część zadań 
inwestycyjnych niezbędnych dla poprawienia poziomu życia naszych mieszkańców. 
Bardzo proszę o rozważenie tych argumentów odnośnie przedsiębiorców, którym na 
pewno będziemy starali się pomóc poprzez ulgi podatkowe jakie będziemy mogli 
wprowadzić uchwałą rady, a też jakie będę mogła udzielić na indywidualne wnioski po 
przeanalizowaniu sytuacji materialnej każdego z przedsiębiorców. 
Radna Urszula Czarnecka - odniosę się do słów Pana Radnego Chochowskiego. Tak 
owszem w Puławach robią tak, że dopatrują jak pomóc przedsiębiorcy. Biorąc pod 
uwagę, że tam podatki płacą największe Zakłady Azotowe to miasto ma z czego bo mają 
różne inne firmy. U nas mamy jednostki, wojskowe zakłady tylko, a największym 
beneficjentem podatków u nas to w zasadzie tylko jeden jedna firma to jest SanChem na 
ul. Balonnej, która nam przynosi największe profity. Mówiąc szczerze to poprzednie lata 
za czasów jeszcze Pana Burmistrza Włodarczyka, gdyby tak popatrzył perspektywicznie 
to podejrzewam że obligacje Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej nie byłyby 
zmuszony wystawiać ponieważ miasta nie było wtedy stać na obligacje. A cóż mówić 
teraz? Tak naprawdę to trzeba się też i takim rzeczom przyglądać. Biorąc nawet pod 
uwagę, że rewitalizacja miasta nie za bardzo udała się ponieważ koszty naszej fontanny 
przed Urzędem to też podatki. Za to nikt inny nie płaci tylko mieszkańcy, za tą wiecznie 
remontowaną fontannę. Więc na to też trzeba popatrzeć. Nie będę już wspominała o 
wszystkich innych. Sprawy, które nie zostały ściągnięte, zadłużenia zaciągnięte latami 
ubiegłymi, to niestety ale to pokutuje tak jak te obligacje. Dziś musimy za każdym razem 
wracać do tych obligacji tylko po to żeby ratować budżet bo nieraz jest pomocny. Wiem 
bo jestem w zarządzie wspólnoty co to znaczy odpowiadać za taką małą ilość ludzi jak 
jest 45 rodzin, a cóż mówić o całym mieście. Mieszkam na "15-stym" też mogłabym 
powiedzieć, że u mnie się nic nie dzieje bo tak naprawdę miasto niewiele ma tam terenu 
bo wszystkie pozostałe są Agencji Mienia Wojskowego albo Wspólnot. A tam też ludzie 
nie mają pieniędzy. Także trzeba tak ogólnie patrzeć i perspektywicznie. Myślę, że może 
nie jest to najlepszą rzeczą podnoszenie bo wiadomo, że każdy mówi, że najłatwiej 
podnieść ale jeżeli istnieje taka konieczność to niestety napadło na nas radnych w tym 
momencie. Tylko dobra informacja i dobra współpraca z mieszkańcami pozwoli 
zrozumieć to, że niestety kolejne lata również nie będą za ciekawe jeżeli tak dalej będzie 
się działo z budżetami. Większość budżetów miast opiera się niestety na inwestycjach i 
opłatach oświatowych gdzie nie spojrzę to będzie w miasto wojewódzkie czy to będzie 
takie małe miasto jak Dęblin czy mniejsze jak Stężyca czy Ryki. Niestety wszystko 
skupia się na tym żeby nie pogorszyć sytuacji miast, a jakoś żeby przetrwać te 
najtrudniejsze chwile, w której przyjdzie nam przez te lata żyć dopóki pandemia się nie 
wyklaruje. 
Radny Waldemar Chochowski - zostałem wywołany do odpowiedzi przez panią radną. 
Powiem tak, pani radna proszę zapoznać się z tematem podatków. Kto płaci największe 
podatki, proszę zapoznać się z tematem obligacji MZGK, i tematem rewitalizacji miasta. 
Pani wiedza na ten temat jest zerowa. Myli Pani pojęcia, nie wie o czym mówi, 
wprowadza pani opinię publiczną w błąd. Mówiąc w ten sposób. Trzeba się skupić na 
podatkach dzisiaj, (o tym rozmawialiśmy powiem Pani). Tak współpraca miasta z 
mieszkańcami nie polega na tym, że się drenuje tylko ich kieszenie. A tak do tego się 
sprowadza ten dzisiejszy projekt uchwały. 
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Burmistrz Miasta Beata Siedlecka - może wygląda to jak określił pan Chochowski ale 
to nie jest drenowanie kieszeni mieszkańców, bowiem od zawsze budżet składał się z 
takich dochodów jak podatki od nieruchomości płaconych przez mieszkańców. W tej 
chwili pierwszą podwyżkę jaką wprowadzamy po 7 latach nie możemy nazwać 
drenowaniem. Jest to zrównoważenie budżetu poprzez podwyższenie tej stwki nie 
wszystkie stawki podnosimy. Nie podnosimy tych stawek, które i tak były bardzo 
wysokie tak jak tzw. inne budynki, typu garaże, komórki to pozostaje na tym samym 
poziomie jak dotychczas, a to było największym obciążeniem dla mieszkańców 
zamieszkałych w budynkach jednorodzinnych. Podałam maksymalne stawki, jakie 
możemy uchwalić, bo gdybyśmy uchwalili maksymalne stawki jakie dopuszcza w tej 
chwili obwieszczenie Ministra Finansów to do budżetu mielibyśmy większy wpływ. 
Jeżeli w pierwszym roku wszyscy te podatki na tym poziomie zapłacą, to nasz budżet 
będzie wyższy i będziemy mogli otrzymać o 1 000 000 zł. więcej po stronie dochodu. 
Natomiast jeżeli wprowadzilibyśmy maksymalne stawki to byśmy zyskali do budżetu 
dużo więcej więc absolutnie nie możemy mówić o tym, że my się tutaj nastawiamy na 
jakieś drenowanie kieszeni mieszkańców. Puławy proszę przeczytać artykuły przed 
podwyżką u nich podatku. Tam jest spojrzenie takie że do budżetu miasto nie ściąga 
pełnych należności jakie może ściągnąć stosując maksymalne stawki. U nas 
podwyższyliśmy te opłaty o 30%, w skali 7 lat jest to niewielki procent każdego roku. 
Nie zgadzam się z takim stwierdzeniem, że jest to drenowanie kieszeni, bo 
maksymalnych stawek nie uchwaliliśmy. Gdybyśmy uchwalili maksymalne stawki to do 
naszego budżetu wpłynęłoby prawie 3 miliony złotych, a tego nie robimy. Stawki, które 
uchwalamy w tej chwili na takim poziomie są po to żeby zrównoważyć nasze wydatki, 
które się zwiększyły przez te 7 lat w naturalny sposób. Ceny nie stały w miejscu przez 7 
lat. Przez okres poprzedniej kadencji też nie było takich podwyżek, które byśmy musieli 
pokrywać z podatku. Dlatego wystarczało do zamknięcia i do organizowania budżetów 
na kolejne lata, pomimo tego że poprzednia rada jakby nie oszczędzała budżetu bo 
wprowadzała własne zadania inwestycyjne. To są trudne lata. Trudny okres 
pandemiczny też spowodował, że do budżetu miasta nie wpłynęły takie środki jakie 
planowaliśmy. W udziałach Skarbu Państwa nie mamy tak dużych dochodów jakie 
planowaliśmy bowiem na przestrzeni ostatnich 2-3 lat np. wprowadzono ulgę w podatku 
dochodowym od osób zatrudnionych do 26 roku życia, co automatycznie spowodowało 
że te osoby które były zwolnione z podatku nie odprowadzały tego podatku 
dochodowego na terenie również miasta Dęblina. Z tego tytułu nie mamy udziału w 
podatku od Skarbu Państwa. Wspomniałam wcześniej, że podwyżki dla nauczycieli nie 
były zrekompensowane przez Ministerstwo Edukacji, my ponieśliśmy koszty tych 
podwyżek. Chciałam jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz. Pochylamy się z prośbą do 
mieszkańców, żeby ze zrozumieniem przyjęli nasze stanowisko, bo za te pieniążki, tak 
jak mówiłam wcześniej, chcemy utrzymać dotychczasowe etaty w placówkach 
oświatowych, w których bardzo dużo jest zatrudnionych naszych mieszkańców, oraz w 
innych jednostkach organizacyjnych nam podległych, które współfinansujemy. Po to 
żeby nasi mieszkańcy w tym trudnym okresie nie ucierpieli, żeby nie musieli być 
zwalniani, żeby nie pozostali bez środków do życia. To też trzeba wziąć pod uwagę 
uchwalając dzisiejsze stawki. 
Radny Waldemar Chochowski - powinniśmy chyba się wyjść teraz rozejrzeć po ulicy 
jak to wygląda w tym momencie nie ma ludzi w sklepach, nie ma ludzi na ulicach nie ma 
ludzi dzieci w szkołach. Czyli będziemy inwestować, robić to wszystko tylko nie 
wiadomo dla kogo. Okaże się, że mieszkańcy z tego nie mogą skorzystać. Dzieci siedzą 
w domach pozamykani i nie mają pieniędzy na jedzenie. Powinniśmy się najpierw 
obudzić to nie jest rok na to żeby takie podwyżki wprowadzać. Nie jest to jak Pani 
Burmistrz mówi, że nie mamy maksymalnych podwyżek. Maksymalne podwyżki Pani 
Burmistrz są dla mnie jest dla miast bogatych. My jesteśmy w Polsce "b" to jest ta strona 
Wisły, skoro i tak naprawdę stawki, które na dzień dzisiejszy mamy to są wysokie. One 
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nie wynoszą połowę stawki, tylko wszystkie są praktycznie w granicach górnych stawek, 
a to co będzie teraz zaproponowane się ociera o maksymalne podwyżki w niektórych 
paragrafach. My jako mieszkańcy tych pieniędzy nie mamy i może powiedziałem trzeba 
wstać się przejść i zobaczyć czy naprawdę musimy te pieniądze od ludzi wyciągnąć. Czy 
oni te pieniądze w ogóle gdziekolwiek zobaczą zainwestowane bo może się okazać że 
wcale nie będą mieli okazji. 
Burmistrz Miasta Beata Siedlecka - nie można tak czarnej wizji roztaczać bo to co się 
w tej chwili dzieje, to jeszcze nie jest koniec świata. Nie będzie tak zawsze. Liczymy na 
to, że sytuacja się poprawi, są optymistyczne wieści odnośnie szczepionek. Być może 
przyszły rok będzie już normalnym rokiem. Nie możemy mówić, że zakopmy wszystkie 
inwestycji nie utrzymujmy żadnych etatów, niczego. Likwidujemy wszystkie szkoły, 
usługi nic dla ludzi nie róbmy, bo ludzie siedzą w domach, mieszkańcy siedzą w domach 
bo jest listopad i nie chodzą po mieście. Nikt nie spaceruje po południu bo tak naprawdę 
nie ma gdzie. Nie ma kina, nie ma kawiarni więc ludzie siedzą w domach. Tutaj nic się 
nie zmieniło. Natomiast jak już wychodzą rano to chcą wyjść suchą nogą na porządnie 
zrobiony chodnik, chcą przejechać porządnie zrobioną ulicą, chcą remontować drogi, 
chcą żeby było czysto, chcą żeby zabrać nieczystości, wszystkiego tego ci ludzie się 
domagają. Większość mieszkańców domaga się tego bo ma teraz trochę czasu, żeby 
sprawdzić jak jego okolica wygląda. Wymagania wciąż są, my ciągle odpowiadamy na 
wezwania tych mieszkańców. Musi też mieć za co to robić i do tego jest niezbędne 
podjęcie stosownej uchwały, która pozwoli nam te usługi dla mieszkańców w przyszłym 
roku realizować, przynajmniej jak nie na lepszym to na tym samym poziomie co 
dotychczas. 
Przewodniczący RM Maciej Krygrowski - nikogo nie trzeba przekonywać, że okres 
jest bardzo nieodpowiedni do podwyżek. Wiemy to wszyscy na tej sali. Słuchając wielu 
wypowiedzi ekonomistów najbardziej nie ekonomiczne w Polsce będzie jak zaczniemy 
schodzić z inwestycji, jak gminy zaczną schodzić z inwestycji. Owszem jak my 
inwestujemy to gro firm rodzimych z naszego miasta też zarabia. Jeżeli Gminy 
przestaną inwestować bo wtedy będzie dopiero dramat. Jedyną największą chyba teraz 
opcją, która napędza gospodarkę to są samorządy, które inwestują pieniądze bo prywatne 
firmy już nie mogę. No niestety musimy za to wszystko zapłacić. Oczywiście 
zrezygnowanie z inwestycji w tym okresie gro podmiotów by dobiło napewno nie tak jak 
podatki. Padło stwierdzenie, że emeryci są przerażeni Pan Radny zastosował świetny 
zabieg techniczny mówiąc, że podwyżka od nieruchomości od mieszkań to 30%. 
Obliczyłem, że takie średnie mieszkanie 60 metrowe to wie Pan ile taki człowiek zapłaci 
za takie mieszkanie rocznie? Jest to około 10 zł rocznie więcej około złotówki 
miesięcznie. 30% brzmi groźnie ale jak on powie że to jest 1 zł. miesięcznie. Chyba się z 
tego tytułu nie załamie. Także proszę przedstawiać fakty realnie. Rozumiem 
przedsiębiorcy oni duże podatki płacą, te podwyżki są duże. Fakty przedstawiłbym 
dosyć realnie, a nie tak jak komu pasuje. 

Przewodniczący Rady Miasta Maciej Krygrowski ogłosił 5 minut przerwy. 

Burmistrz Miasta Beata Siedlecka - Radny Chochowski argumentując odrzucenie 
wniosku podniósł kilka aspektów na które mam nadzieję otrzymaliście Państwo pełną 
odpowiedź. Zaraz będziecie głosować wniosek o odrzucenie w całości projektu uchwały 
musicie mieć tą świadomość, że jeżeli stawki nie zostaną uchwalone w tym roku 
pozostaną na dotychczasowym poziomie takim jak w 2020 roku, to nie będziemy mogli 
zrealizować w pełni budżetu na 2021. Bardzo proszę o nie przegłosowanie wniosku Pana 
Radnego, bo nie zamkniemy i nie zrealizujemy budżetu w 2021 roku. 

Wobec braku dyskusji Przewodniczący RM zamknął dyskusję. 
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głosowanie Wniosek Waldemara Chochowskiego o odrzucenie projektu uchwały 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
obowiązujących na obszarze miasta Dęblin 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: odrzucono 

data 18 listopada 2020 r. czas 16:34:52- 16:36:58 

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

status ilość procent status ilość 

ZA 2 15.38% pula głosów 15 

PRZECIW 11 84.62 % oddanych głosów 13 

WSTRZYMAŁO 0 0% nieoddanych 2 
SIĘ głosów 

Wyniki imienne 

lp nazwisko imię głos 

1 Chochowski Waldemar ZA 

2 Cydejko Maria PRZECIW 

3 Czarnecka Urszula PRZECIW 

4 Grobel Mieczysław PRZECIW 

5 Grzyb Leszek nieobecny 

6 Jakubik Maciej nieobecny 

7 Krygrowski Maciej PRZECIW 

8 Kurowski Andrzej PRZECIW 

9 Marzysz Artur PRZECIW 

10 Papis Edyta PRZECIW 

11 Pasek Robert PRZECIW 

procent 

86.67 % 

13.33 % 
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12 Przerwa Ewa PRZECIW 

13 Świetliński Leopold PRZECIW 

14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja PRZECIW 

15 Woj tyś Jarosław ZA 

Wniosek Radnego Waldemara Chochowskiego został odrzucony w związku z tym 
przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. 

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od 
nieruchomości obowiązujących na obszarze miasta Dęblin wraz z autopoprawką. 

głosowanie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
obowiązujących na obszarze miasta Dęblin z autopoprawką 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 18 listopada 2020 r. 

typ głosowanie jawne imienne 

Podsumowanie 

czas 16:37:34- 16:38:09 

większość zwykła 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 11 84.62 % pula głosów 15 -

PRZECIW 2 15.38% oddanych głosów 13 86.67 % 

WSTRZYMAŁO 
SIĘ 

0 0% nieoddanych 
głosów 

2 13.33 % 

Wyniki imienne 

1P nazwisko imię głos 

1 Chochowski Waldemar PRZECIW 

2 Cydejko Maria ZA 

3 Czarnecka Urszula ZA 

4 Grobel Mieczysław ZA 
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5 Grzyb Leszek nieobecny 

6 Jakubik Maciej nieobecny 

7 Krygrowski Maciej ZA 

8 Kurowski Andrzej ZA 

9 Marzysz Artur ZA 

10 Papis Edyta ZA 

11 Pasek Robert ZA 

12 Przerwa Ewa ZA 

13 Świetliński Leopold ZA 

14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja ZA 

15 Woj tyś Jarosław PRZECIW 

Rada Miasta przyjęła uchwałę XXXVIII/217/2020 w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na obszarze miasta Dęblin 

Ad. pkt 6d. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej 
opłaty z autopoprawka. 

Naczelnik Wydziały GKP - Marcin Daniel przedstawił projekt uchwały wraz 
z uzasadnieniem i autopoprawką (stanowi załącznik do protokołu). 

Dyskusja: 

Burmistrz Miasta Beata Siedlecka - zanim wywiąże się dyskusja, celem uzupełnienia 
chciałam wyjaśnić załączone do uchwały dokumenty. Napewno każdy z państwa ma na 
emailu przedstawione przez nas warianty kalkulacji kosztów do treści uchwały dotyczące 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
wysokości tej opłaty. Wyjaśnię jak ta metoda i kwota była wyliczana. Zacytowany przed 
chwilą projekt uchwały przy wariancie 28 zł., który został wypracowany przez obydwa 
zespoły w czerwcu i lipcu tego roku, przedstawia się jako wpływ do budżetu następująco: 
ilość osób, które zostały na rok 2020 zadeklarowane w deklaracjach to jest liczba 12919 zł, 
a więc jak państwo pamiętacie i widzicie jest ona mniejsza o 300 osób w stosunku do roku 
ubiegłego i ta różnica wynika z tego, że 104 osoby wymeldowały się z pobytu stałego w 
mieście Dęblin, a pozostałe osoby skorygowały złożone deklaracje usuwając z nich ilość 
zamieszkałych osób. Myślę, że ze względu na to, że w tej chwili i budowlańców jest mniej 
na naszym terenie bo skończyły się dwie duże inwestycje i studenci studiują w tej chwili 
hybrydowo poza Dęblinem, w formie online. Dlatego mamy mniej o 300 osób. 
Przyjmujemy takie proste wyliczenie 28 zł za osobę razy 12 919 czyli ilość osób 
zadeklarowanych w Dęblinie x 12 miesięcy to powinno nam dać wpływ do budżetu 
4 340 084 zł. Po zastosowaniu ulg, które zostały również omówione i przegłosowane na 
zespołach czyli 30% ulgi dla osób objętych pomocą społeczną, 30% z 28 zł to jest 8,40 
czyli dla takiej osoby objętej pomocą społeczną stawka wynosiłaby mniej niż 20 zł tj. 19 zł 
60 gr i zniżka druga 2 zł od posiadanych kompostowników. Liczba osób objętych pomocą 
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społeczną u nas jest 396 osób razy ulga 8,40 x 12 miesięcy to do budżetu z tego tytułu nie 
wpłynęłoby kwota 39 916 zł 80 gr, a biorąc pod uwagę, że liczba osób zamieszkałych w 
zabudowie jednorodzinnej jaka z ewidencji u nas wynika 5840 osób to kwota ulgi biorąc 
pod uwagę, że każda z tych osób ma ulgę 2 zł od kompostownika razy 12 miesięcy to 
140160 zł. W efekcie przy wariancie 28 zł do budżetu powinna wpłynąć kwota 4 100 707 
zł 20 zł zaplanowana w projekcie budżetu na 2021 rok. Została ona wypracowana przez 
obydwa zespoły. Pozostałe warianty są do porównania przedstawione i myślę, że w dalszej 
dyskusji wyjaśnimy dlaczego te kwotę w tych dwóch pozostałych wariantach nie mogła 
być wystarczające. Musimy planować w wariancie 28 zł. Załączyłam jeszcze kalkulację. 
Załączniku nr 1 mamy informacje o masie odpadów przekazanych z PSZOK w Dęblinie do 
instalacji w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 października 2020 roku więc macie 
prawie aktualne dane o tym jaki strumień tych odebranych z PSZOK-u odpadów, które u 
nas są odbierane tj. papier, tektura, tworzywa sztuczne, szkło, popiół, odpady zielone, 
zużyty sprzęt elektryczny, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i zużyte opony. 
Tu macie Państwo zsumowane w każdym miesiącu ile zostało łącznie tych odpadów 
przetransportowanych z PSZOK-u do zakładu utylizacji. Z następnej tabeli nr 2 wynika, że 
każdego miesiąca jest wzrost masy odpadów odebranych od mieszkańców miasta z 
terenów zamieszkałych i też w tym rzeczonym okresie, czyli od pierwszego stycznia tego 
roku do 31 października tego roku i też według rodzajów odbieranych odpadów. Z tym, że 
w ostatniej pozycji dochodzą odpady zmieszane. Proszę przeanalizować sobie styczeń, 
luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec lipiec do września - strumień tych produkowanych 
odpadów nam rośnie z miesiąca na miesiąc. Jedyna taka stabilność między kwietniem a 
majem, gdzie jest mniej więcej podobne odebrana ilość tych odpadów. Najbardziej 
zmieszane wzrastają w październiku. Jak duży jest wzrost ilości tych odpadów w stosunku 
do poprzednich miesięcy? Ostatnia trzecia tabela, która zobrazuje najbardziej koszty to są 
koszty poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami na terenie miasta 
Dęblin, za rozliczone miesiące od stycznia do końca października 2020 roku. Proszę 
zobaczyć jak mniej więcej kształtują się koszty, ponieważ nowa umowa na odbiór 
odpadów z MZGK i firmą Prizero obowiązuje od 1 marca 2020 roku, a to już jest kwota 
wyższa niż ta która była płacona za styczeń i luty 2020r. Dla obliczenia kosztów 
miesięcznych należałoby zliczyć kwoty od miesiąca marca do października i uśrednić je i 
mniej więcej wychodzi nam, że w tym roku płacimy (już nie liczę stycznia i lutego) kwotę 
średnią 33 0750,70 zł za miesiąc x 12 miesięcy, to wychodzi, że powinniśmy mieć na ten 
rok 3 969 000 zł. Miejmy nadzieję, że listopad i grudzień będą skromniejsze i nie będą to 
duże kwoty jak podaję. Kto wie jak to będzie wyglądało skoro w październiku jest tak duży 
wzrost kosztów. Rata w październiku wynikająca z faktury za ten miesiąc wynosi 372 573 
82 zł. Są to realne koszty jakie ponosimy, zliczone w ostatniej tabeli. Tylko bierzmy 
jeszcze pod uwagę fakt, że w styczniu i lutym obowiązywałajeszcze umowa z firmą na 
kwotę dużo niższą, było to 2 600 000, na tyle opiewała ta oferta. Proszę pana Artura 
Mazura o wyjaśnienie też pewnych kwestii związanych z selekcją. Z moich informacji 
wynika że na dzień dzisiejszy ZUK Puławski nie będzie przyjmował odpadów 
selektywnych od 1 stycznia 2021 roku co oznacza, że będziemy musieli szukać zakładów 
utylizacji dla takich strumieni jak szkło, papier, tektura, bioodpady. Myślę, że z popiołem i 
materiałami rozbiórkowymi nie będziemy mieli problemów bo myślę, że w Stężycy będą 
nam to jeszcze przyjmowali. Natomiast wszystkie inne pozostałe frakcje papier, tektura, 
szkło, zużyty sprzęt elektryczny, odpady wielkogabarytowe, będą przyjmowane przez inne 
zakłady utylizacji. Odbiór odpadów zmieszanych za jedną tonę wzrośnie od 1 stycznia 
2021 roku o kwotę 119 zł za tonę netto. Czyli jeżeli 2020 wynosi 594 zł brutto za tonę 
należałoby dodać do tej kwoty 594 119 zł.czyli około 720 zł za tonę będziemy płacić za 
zmieszane odpady do ZUK-U pułaskiego. Natomiast z informacji jakie przekazał prezes 
MZGK przedsiębiorstwo ogłosiło przetarg w poszukiwaniu najtańszych zakładów 
utylizacji na selekcje i z informacji jakie mamy nikt nie zgłosił się do przetargu. Nie wiem 
jakie będę dalsze postępowania zakładu i co to oznacza dla nas w przyszłości. Proszę żeby 
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kierownik nam powiedział odnośnie frakcji. Znamy mniej więcej ceny za te strumienie w 
cenniku ZUK-u , które obowiązywały w roku 2020, natomiast z informacji też jakie 
pozyskałam wynika że jeżeli dany strumień kosztował np. 120 zł za tonę na przykład za 
szkło w innych zakładach utylizacji, które znajdują się w Garwolinie w Radomiu bądź w 
Radzyniu najbliżej nas co najmniej trzeba 100% doliczyć do tej stawki. Jeżeli takie 
informacje Pan kierownik posiada bardzo bym prosiła o zrelacjonowanie. 

Kierownik z MZGK Artur Mazur - przetarg na zagospodarowanie odpadów odbył się 2 
tygodnie temu. Jesteśmy na etapie podpisywania wezwania do podpisania umów na 
niektóre frakcje na które zostały złożone oferty. Na większość frakcji nie wpłynęły nam 
oferty. Procedura jest taka, że po podpisaniu umów będziemy mogli rozpocząć 
postępowanie przetargowe na pozostałe frakcje, które nie zostały uwzględnione tym 
przetargiem. Przetarg był zorganizowany tak, że był podzielony na zadania. Większość 
tych zadań została wybrana. Jeżeli chodzi o ceny jak kształtują się na poszczególne frakcje 
w okolicznych zakładach, które potencjalnie mogą dać radę, to takie Pani Burmistrz 
powiedziała ceny są sporo wyższe niż w Puławach. W Puławach ceny były jeszcze w miarę 
akceptowalne, jak chodzi o Radzyń czy Garwolin to ceny są naprawdę sporo wyższe, nawet 
ok. około 100%. Nie doliczając kosztów transport, który znacznie będzie podrażał całości 
usługi. Myślę, że na początku grudnia będziemy podpisywali umowy i będziemy mogli 
dopiero rozpisać nowy przetarg na pozostałe frakcje. 

Burmistrz Miasta Beata Siedlecka - rozumiem, że oferta którą zakontraktowaliśmy za 
gospodarowanie odpadów komunalnych od spółki MZGK z konsorcjum Prizero w 202Or. 
nie będzie taka sama w 202lr. Patrząc na ilość zbieranych u nas odpadów ich ilość nie 
maleje mimo tego, że jest okres pandemii, i jak analizujemy te tabele coraz więcej 
produkujemy śmieci. Nie mówię o segregacji, ja mówię o ilości tych odpadów odbieranych 
od mieszkańców. W 2020 r., studentów nie mamy, bo mieliśmy ich przez 2 miesiące 
styczeń, luty, a potem w marcu już w ogóle ich nie było. Teraz nie wiem czy przyjechali na 
miesiąc ale też już są w domach. Mamy jakby realną ilość produkowanych w tej chwili 
śmieci przez mieszkańców. Czy to wiąże się z tym, że może kupujemy więcej, zamawiamy 
więcej, więc dużo jest tych odpadów komunalnych wynikających z opakowań tekturowych. 
Patrząc na tabelę zobaczcie, że coraz więcej tego produkujemy z każdym miesiącem. Więc 
powinniśmy rozważyć moim zdaniem tą pierwszą opcję, pierwszy wariant wypracowany 
przez zespół 34 osobowy i liczyć na to że w tej kwocie damy radę gospodarkę odpadami 
zamknąć w roku 2021 oraz, że wystarczy nam środków finansowych nie tylko na rok 2021. 
Mamy taką nie ciekawą sytuację. Nie wiem dlaczego zakłady utylizacji nie chcą odbierać, 
odpadów selektywnych skoro nikt się nie zgłosił to rozumiem, że w ogóle zakład nie jest 
zainteresowany odbieraniem i pozyskiwaniem z tego tytułu środków finansowych. Nikt się 
nie zgłosił do żadnej frakcji poza elektroniką, która też tania w ofercie nie była. Wynika to 
pewnie z tego, że albo rząd nie zapewnia możliwości potem utylizacji tych frakcji lub z 
tego czy są zbyt drogie koszty utylizacji. My całość mamy pokrywać z budżetu, a z obecnie 
obowiązującym przepisów ustawy o finansach publicznych wynika, że bieżące wydatki 
mają pokrywać się z bieżącymi dochodami. Stąd jest nasze już rokroczne podejście do 
zrównoważenia tych kosztów. Musimy ogłosić przetarg jeszcze w tym roku i będzie on 
ogłoszony w grudniu. Mamy nadzieję, że zgramy się wtedy z przetargiem 
przedsiębiorstwa, które już będzie mniej więcej wiedziało na jakim poziomie będzie płacić 
za odbiór i utylizację odpadów komunalnych selektywnych. Żeby sporządzić ofertę 
prawidłowo, taką wiedzę przedsiębiorstwo musi mieć już po przetargu, żeby nasza 
gospodarka śmieciowa płynnie przebiegała. Umowę mamy tylko do końca grudnia tego 
roku, więc żeby nie zostać ze śmieciami od 1 stycznia już musimy ogłosić przetarg, żeby 
mieć z kim zawrzeć umowę na odbiór i utylizację odpadów komunalnych. 

Radna Patrycja Wojewoda- Sieklicka - z czego wynika że w Rykach stawka za 

Protokół z XXXVIII Sesji Rady Miasta Dęblin w dniu 18 listopada 2020 roku. 23 



odpady jest około 10 zł mniejsza niż u nas? Bardzo dużo osób mnie o to pyta. 

Radna Urszula Czarnecka - podtrzymuje swoją propozycję tych 28 zł, które 
przedstawiłam na spotkaniu kolegium. Czy istnieje szansa żebyśmy przywrócili 
wysypisko śmieci w Dęblinie ? W Rykach mają wysypisko i korzystają z lepszej oferty 
puławskiej w związku z tym, że zmieszane odpady powracają do Ryk. 

Radny Waldemar Chochowski - mi się wydaje, że my to przedwcześnie mamy ten 
projekt uchwały, bo skoro stoimy dopiero przed przetargami i dopiero będziemy 
wiedzieli za jakiś czas jak to wszystko wyjdzie finansowo No to nie powinniśmy teraz w 
ogóle podejmować decyzji bo tak naprawdę to się ośmieszymy jeżeli teraz będzie 
przegłosowany projekt uchwały, a za chwilę znowu trzeba będzie po przetargu następny 
zrobić. Poczekajmy, wstrzymajmy się zobaczymy jak to będzie wszystko wyglądało. 
Odnosząc się do tego co było dzisiaj powiedziane. Mi się wydaje, że tutaj nie wysypisko 
bo to nie stać nas byłoby prawdopodobnie, żeby wybudować zgodnie z tymi opcjami, 
które są na dzień dzisiejszy, a po drugie nie mamy miejsca na takie wysypisko żeby 
zachować wszystkie wymagane odległości. Spalarnie odpadów to mi się wydaje, że to 
powinniśmy rzucić wszystko patrząc na to co się dzieje w Polsce wszystkie inwestycje 
przerwać i wybudować spalarnie odpadów. Spalarnia odpadów pozbawi nas wszelkich 
kłopotów oprócz tego, że nie będziemy musieli w ogóle selekcjonować bo się wszystko 
wrzuci do pieca, wszystko się spali im więcej plastiku będzie się lepiej będzie się paliło 
i tak chyba z tego wynika, że to było najprostsze rozwiązanie dla wszystkich i dla całego 
państwa. Bo sobie nie radzi jak widać z tymi nowelizacjami ustaw. Odnosząc się do tego 
co było wcześniej przygotowane dziwię się, że mamy zapisaną nieprawdę w 
uzasadnieniu do projektu uchwały oraz to co Pani Burmistrz powiedziała. 
Wydrukowałem ustalenia tego zespołu którego też byłem członkiem. Zespół obradował 
dwukrotnie z tego co wiem. Na jednym posiedzeniu znaczy teraz bo jedna grupa potem 
druga grupa potem połączone tak jakby delegacja tych grup, także były de facto 2 tak 
jakby posiedzenia, na tej drugiej nie mogłem być, byłem w pracy. Dlatego wziąłem sobie 
to co ten zespół napisał w internecie jest to na stronie miasta to są ustalenia: zespół 
rekomenduje następujące ulgi zwolnienie częściowe z opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi mieszkańców objętych pomocą społeczną, mamy to zapisane w 
treści uchwały, obniżenie opłaty dla mieszkańców kompostujących bioodpady również 
mamy i żadnej mowy nie ma jakiejkolwiek o podwyżce, tutaj nie ma nic ten zespół zero 
się wypowiada na temat tego jaka ma być opłata, a tutaj jest w uzasadnieniu zapisana 
nieprawda i Pani Burmistrz mówi nie prawdę. Kolejna sprawa biorę do ręki analizę, 
którą przedstawiono zespołowi biorę to o co się upomniałem i dostałem takie coś na tą 
sesję bo na poprzednią sesję, która się nie odbyła nie dostaliśmy w ogóle materiałów 
merytorycznych mogących pozwolić na ocenę właściwą sytuację i analizę. To są inne 
liczby wstawione w najnowszej analizie jest 280 ton , a zespołowi w miesiącu maju 
bodajże czy czerwcu 330 ton i potem po kolei luty 302 tutaj 285 ton. Nie może być tak, 
że radni dostają takie informacje, a za chwilę inne. Tego nikt nie czytał, nie oglądał? 
Zastanawia mnie dlaczego w najświeższej analizie nie ma ani jednej pozycji gdzie jest 
napisane odpady budowlane i rozbiórkowe a poprzednio były. Gdzie one zniknęły? 
Zutylizowały się na papierze? Fizycznie ktoś je zebrał i wywiózł tu były, a dalej ich nie 
ma. Jak jako radni mamy mieć odniesienie do wiarygodności przedstawionych nam 
informacji? Takiej wiarygodności te dokumenty nie dają. Mam pytanie odnośnie 
rentowności bo ja wiem, że teraz ten okres jeden przetarg kończy, ale jak MZGK 
wykazuje, jak wygląda rentowność tego wywozu gospodarowania odpadami ono 
przejęło teraz MZGK od miasta na te ileś miesięcy całą procedurę więc może powiedzieć 
czy to jest to dochodowa działalność, na jakim poziomie jest dochód czy przynosi straty? 
Ponieważ kiedyś Pan tutaj kierownik nam wyraźnie mówi że no faktycznie było tak że 
dokładaliście miesiącami, że nie mógł sobie MZGK w poprzednim okresie 
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rozliczeniowym zawiązać końca z końcem. Jak to wygląda w tym okresie rozliczenia, 
który teraz właśnie jest. Jeszcze cały czas nie ma informacji jak analiza gospodarowania 
odpadami komunalnymi, która powinna być do końca kwietnia zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Następny dokument, który powinien radni operować 
analizy do tej pory nie otrzymaliśmy. Przepis obowiązuje, a czy w ogóle ktoś 
realizujecie? Była przygotowana w poprzednich latach rok do roku, a teraz tego nie ma. 
Nie możemy się dowiedzieć tak naprawdę ile jest na mieszkańca. Kiedyś było 
przerażająca informacja, że średni dęblinianin produkuje dwa razy więcej śmieci niż 
średnia wojewódzka. Ja bym chciał wiedzieć ile też na dzień dzisiejszy czy znowu mamy 
taką wysoką sumę czy po prostu jest to mniej. Z tego tak jakby wychodzi do wszystkich 
innych przemyśleń i wszystkich innych rozwiązań. Następna kwestia cieszę się, że 
pomyślano o najbiedniejszych i że jest tutaj dofinansowanie dla rodzin ale zastanawiam 
się dlaczego my obywatele którzy finansujemy ten system mamy za nich to pokrywać? 
Wydaje mi się, że tak samo jak z OPS-u nie są przekazywane środki te dodatki 
mieszkaniowe dla tych rodzin energetyczne wszelkie inne tak samo powinny trzydzieści 
parę tysięcy pokrywać OPS. Jeżeli nie ma takich środków rządowych to my pokrywamy 
z budżetu miasta. To nie ma co ukrywać. Dlaczego Chochowski ma za kogoś innego 
płacić, skoro te osoby nie stać no to my po prostu godzimy się, że z naszych podatków, 
ogólnej sumy zabranej część pieniędzy musimy finansować. On się nie będzie samo 
finansował, będzie ale z dopłatą za to właśnie dla tych osób. Kiedyś funkcjonowało coś 
takiego przy wodzie na lotnisko wyszła taka sytuacja, że my jako miasto płaciliśmy 
różnicę, którą oni mieli bo tam dostarczana woda z wojska była droższa niż ta miejska. 
To powinno być zapisane to powinno być wyraźnie zapisane że to nie są pieniądze 
pozostałych osób które się składają na system. Kompostowniki, też powstało pytanie. 
Pytają ci, którzy mają ogródki działkowe rodzinne mieszkańców 15 Pułku, którzy mają 
ogródki działkowe tam wynoszących i kompostujących tam te śmieci. Mieszkają w 
blokach mają swój ogródek i przez cały rok chodzą z odpadami bio do kompostownika. 
To samo się dzieje na lotnisku na dwóch ogródkach działkowych, jest też dużo takich 
ogródków, które nie są w systemie tych rodzinnych ogródków działkowych w ROD-ie 
też robię tak samo przez cały rok. Nie wiem dlaczego tylko są ci premiowani, a tamci 
nie, a można przyjechać do mnie na działkę sprawdzić czy kompostownik jest przez cały 
rok wynoszone proszę 2 zł mniej i wtedy jest realnie. Kiedyś policzyłem ile jest tych 
kompostujących odpadów to naprawdę kosmiczne ilości jak się dobrze w domu 
segreguje to zostają najcięższe najwięcej właśnie tych zielonych i te pozostałe frakcje, 
plastików jest dużo, ale są lekkie, tak naprawdę to tych śmieci zmieszanych, które 
trafiają do ogólnego kontenera to zbiera się raz na cztery inne worki. Jeszcze dużo przed 
nami, bioodpady to my wyciągamy, z tego systemu przetargów wykonywanych możemy 
to usunąć. To będzie o wiele mniej płaciło się za ten cały transport, miasto za zbieranie 
tego, są takie śmieci, które nie powinny trafiać na wysypiska jako zmieszane odpady 
tylko po prostu powinny trafiać jako kompostowane. Widzę w Puławach jak jest ta 
wielka pryzma tego co oni rozrzucają po swoich terenach zielonych czystego humusu, 
który rozwożą i mają dzięki temu piękną roślinność to dzięki temu jest i to można zrobić. 
I to naprawdę powinien każdy co ma możliwości robić to w swoim zakresie i będzie o 
wiele taniej w systemie. Mam pytanie byliśmy rok temu z komisją Gospodarki 
Komunalnej Samorządy i Porządku Publicznego w Zakładzie Usług Komunalnych w 
Puławach tam gdzie jest sortownia odpadów i pozostałe składowiska naszych 
dęblińskich śmieci. Na początku wszyscy się śmiali z tego mojego pomysłu ale 
pojechaliśmy do śmiechu nie było. Wszyscy z zaciekawieniem oglądaliśmy pytaliśmy 
się było dużo wniosków i niestety do dnia dzisiejszego nasza komisja nie raczyła się 
spotkać mimo, że zaczepiłem kiedyś Pana Przewodniczącego dwukrotnie i nie ma 
żadnych wniosków. Były wnioski odnośnie edukacji oraz tego co zrobić ze śmieciami 
przy cmentarzu komunalnym w jaki sposób to zrobić żeby tak to nie wyglądało i 
żebyśmy nie płacili maksa. To są nasze miejskie pieniądze nie z tego systemu, ale nasze 
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miejskie. Niestety nasza komisja temat przespała nie zajmuje się nawet dzisiaj nie 
zdążyła tak naprawdę przeanalizować tego tematu bo w ciągu tych dwóch godzin 
komisji to nie było kiedy o tym rozmawiać. Także komisja w ogóle tak jakby była cały 
czas poza tematem śmieci. Dziwię się Panie Przewodniczący trzeba coś z tym zrobić bo 
naprawdę, temat rzeka i naprawdę jest dużo rzeczy do zrobienia. Mam pytanie 
ustaliliśmy uchwałę poprzednio o tej opłacie ja głosowałem przeciwko. Co Urząd Miasta 
zrobił żeby ograniczyć koszty? Wydaje mi się, że tak naprawdę to się nie ma czym 
pochwalić. Urząd zarówno na tym spotkaniu zespołów i również dzisiaj nie padło nic 
takiego co robi żeby maksymalnie zwiększyć dochody, jak najwięcej tych osób spoza 
systemu wyłapać. Biorąc ostatnią analizę , widzę od razu, że we wrześniu mieliśmy 10% 
mniej śmieci niż w październiku. Budowlańcy może wyjechali, ale studenci przyjechali 
i to widać w śmieciach. A z tego co Pani Burmistrz mówi to 300 osób zostało wypisane. 
Ja nie wierzę, że mieliśmy tylko 300 studentów i budowlańców na terenie miasta, którzy 
podpisali deklaracje. Było ich o wiele więcej na pewno nie 300. Patrząc się po ilości 
śmieci mogę powiedzieć, że na nawet 3000 mogłoby wszystkich osób spoza systemu 
być, które nie płaciły za śmieci. Jeżeli mamy takie osoby i nie potrafimy ich wyłapać To 
dlaczego ja mam Chochowski płacić? Niech miasto dokłada za wszystkie osoby, które są 
poza systemem. Skoro miasto nie potrafi ich znaleźć i wskazać to niech płaci, a ja będę 
płacił dalej 20 zł, a to 8 zł skoro trzeba dopłacić to niech będzie dofinansowanie ze 
strony miasta. Może pieniędzy nie ma w budżecie, ale jak my będziemy wszystko cały 
czas dawać od siebie to nigdy się miasto nie weźmie, nigdy tego miasto nie zrobi, żeby 
tą sprawę załatwić tylko zawsze będzie zbierał pieniądze i wydawało. Zawsze będzie na 
„0". Nawet jak wychodzimy na plus to tych pieniędzy nigdy się nie oddaje jak Pani 
Skarbnik powiedziała na poprzedniej sesji 80 000 zł z poprzedniego rozliczenia było 
przekazane na następne rozliczenie na następny rok. Mam pytanie jeszcze o firmę 
Prozero, bo jak byliśmy na posiedzeniu zespołu Pan Prezes MZGK-u powiedział, że 
firma ma o wiele większy wskaźnik odpadów zmieszanych niż miasto Dęblin. Tak 
wynikało w deklaracjach składanych. Wynikało, że około 60% było u nas odpadów 
zmieszanych z ogólnego potoku, a oni mieli 80%, ale tak defacto wszystko trafia do 
jednego i te osoby które płacą to jakby za te odpady zmieszane płacimy wszyscy razem 
więcej czyli oni po prostu nie egzekwują selekcji bo im obojętne bo wywiozą i mają z 
głowy. Ale my faktycznie tak naprawdę to płacimy za to, że większość odpadów trafia 
na składowisko, a nie jest wyselekcjonowanych trzeba coś z tym zrobić. A cały zespół 
żadnych wniosków nie wyciągnął i dzisiaj też się o tym mówi, a to jest bardzo ważne. 
Jak powiedziałem na samym początku wydaje mi się, że przedwczesna jeszcze jest ta 
dzisiejsza debata na temat tej uchwały. Uważam, że na dzień dzisiejszy trzeba było 
odrzucić ten projekt uchwały, skierować do komisji właściwej żeby te wszystkie wnioski 
które ja powiedziałem ze wszystkie niedopatrzenia, które są żeby nie przedłużać po 
prostu zająć się tematem. Ta opłata jest akurat taka, że można wprowadzić ją w ciągu 
roku to nie jest tak jak od podatku nieruchomości, że trzeba go zrobić wcześniej bo w 
całym roku musi owiązywać, ale tak nie jest. Będzie można wprowadzić od 1 marca czy 
od kolejnego miesiąca w czasie roku budżetowego. Powinniśmy poczekać na pewno, 
teraz jest przed wcześniej bo nie będziemy wiedzieli o przetargu jak to wyjdzie jaki ten 
cały system będzie, a jedno co mi się wydaje to powinniśmy zrobić na pewno to wysłać 
taką uchwałę sprzeciwiającą się ciągłemu podnoszeniu stawek za składowanie odpadów 
na wysypiskach śmieci. Tak naprawdę się okazało, że mamy mały wpływ na to ile tych 
odpadów tam ląduje bo wszystko to co zmieszane trafia do sortowni na taśmę i wszystko 
to odbierają i potem oceniają tak naprawdę troszeczkę z sufitu ile tych odpadów było na 
składowisko, a ile oni wyselekcjonowali. Mam pytanie czy to będzie się dalej działo? 
Skoro Pan mówi, że nie będą oni brali naszej selekcji, a wszystko zmieszane teraz trafi 
na taśmy czy oni dalej będą stwierdzali, że tyle i tyle mamy. Czy mamy wszystko 
zmieszane to wszystko idzie na składowisko. Będą tak naprawdę mieli mniej odpadów 
na składowisku, a teraz nie będzie się opłacało wszystko tam spryzmują i będą mieli z 
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głowy. Wezmą opłatę środowiskową, dla marszałka przekażą, bo to jest opłata dla 
marszałka, a reszta trafi do nich jako czysty zysk. I tak naprawdę to my nie wiemy co się 
dzieje z pieniędzmi u pana marszałka za te składowanie odpadów na wysypisku bo my 
możemy cały czas dawać pieniądze 720 zł niedługo będzie Pani Burmistrz mówi do tej 
pory prawie 600 i co się z tym dzieje? Niech nam da pieniądze na spalarnie odpadów, z 
tych pieniędzy my zbudujemy, będziemy spalali oni nie będą mieli problemu, my nie 
będziemy mieli problemu i wszystko się będzie kręcić . 

Burmistrz Miasta Beata Siedlecka - udzieliła odpowiedzi radnym na zadane pytania : 

Waldemarowi Chochowskiemu: 

Niestety nie możemy nic wstrzymywać ponieważ mamy problem gospodarki odpadami 
komunalnymi załatwiony tylko do końca tego roku. Musimy zrobić przetarg nie mamy 
innego wyjścia bowiem od stycznia nie będziemy mieć podmiotu, który będzie nam 
odbierał odpady komunalne, aby wybrać ten podmiot i zawrzeć z nim skutecznie umowę 
od 1 stycznia musimy mieć uchwalone stawki. Jeżeli będziemy się wstrzymywać z 
podjęciem takiej uchwały to po pierwsze nie będziemy mieli pieniążków na to, aby taką 
umowę zawrzeć, a po drugie trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jeżeli dzisiaj te stawki 
nie zostaną uchwalone to zanim one wejdą w życie i będą w obrocie to nie zdążymy od 
1 stycznia ich wprowadzić. Trzeba było to zrobić w październiku i podwyższyć, ale 
czekaliśmy na rozstrzygnięcie przetargu w MZGK-u, żeby one od pierwszego stycznia 
obowiązywały. Jeżeli dzisiaj zmienimy sposób naliczania opłaty nie od gospodarstwa bo w 
Dębinie w tej chwili mieliśmy inną metodę mieliśmy metodę od gospodarstwa i od osoby 
w gospodarstwie domowym. W tej chwili zespół, który pracował w lipcu i czerwcu 
wypracował takie stanowisko, że zmieniamy sposób naliczania opłaty było tam trzy 
warianty zespół wybrał 4 wariant, który sam wypracował, a mianowicie od osoby 
zamieszkującej w nieruchomości. Jest to zupełnie inna metoda niż dotychczasowe, będzie 
polegała na tym, że od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość będzie ustalona 
stawka 28 zł bez ograniczenia osób w gospodarstwie domowym, ale w zamian za to zespół 
wypracował ulgi dla osób najuboższych. Ulga, która musi wejść z mocy uchwały. 
Kompostowanie będzie musiało zostać wprowadzone do regulaminu utrzymania czystości 
1 porządku na terenie miasta Dęblin, która po uchwaleniu dzisiejszej stawki dopiero 
będziemy mogli zastosować. Od dzisiejszej sesji zależy w jakim kierunku ten dokument 
przez radę zostanie uchwalony na najbliższej sesji. Z chwilą kiedy uchwalimy stawki 
również będziemy musieli zmienić deklaracje, które do tej pory są składane, czyli uchwalić 
wzór deklaracji składanej przez mieszkańca. To będzie musiało nastąpić na najbliższej 
sesji. Dopiero opublikowanie stawek i deklaracji, powoduje wezwanie mieszkańca do 
zmiany deklaracji. Ta procedura potrwa myślę, że włącznie ze styczniem. Stawka ta 
wyższa, która ma nam pokryć koszty gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie 
miasta jak się dobrze sprężymy będzie obowiązywała od pierwszego lutego, a więc za 
styczeń będziemy musieli pokryć niedobór swoimi środkami, które zaplanujemy w 
budżecie na 2021 rok. Dopiero później, nie wiemy ile jeszcze trzeba będzie zwiększyć, 
żeby ten niedobór zrównoważyć w 2021 roku. Pamiętacie Państwo w tym roku mieliśmy 
2 900 000 pieniędzy zabezpieczonych. Oferta była za 3 000 000 zł musieliśmy 
zabezpieczyć budżet do tej kwoty, żeby zawrzeć umowę, a w konsekwencji w trakcie 
realizacji tego zadania okazało się że 3 miliony są niewystarczające, bo mamy wycenioną 
tonę poszczególnych frakcji, przedsiębiorstwo zabiera coraz większą liczbę odpadów i 
3 000 000 nam nie wystarczyły żeby płacić za te odpady i zwiększyliśmy do 3 600 000 zł. 
A jak się zamkniemy za ten rok to dopiero zobaczymy po listopadzie i grudniu, bo jeszcze 
tych danych nie mamy. Więc nie jest tak, że my się możemy wstrzymywać z czymkolwiek, 
my po prostu musimy iść naprzód. Nie zostaniemy z odpadami komunalnymi w styczniu na 
podwórkach. Nie wyobrażam sobie, że odpady komunalne nie będzie miał kto odebrać i na 
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wysokich i jednorodzinnych bo my nie wybraliśmy wykonawcy, nie mieliśmy pieniędzy i 
nie przygotowaliśmy się na to żeby skutecznie zawrzeć umowę. Kolejna kwestia to 
spalarnia. Pan powiedział, że nie mamy pieniędzy na gospodarkę odpadami. Wspomniał 
Pan, że nie mamy środków finansowych na stworzenie śmieciowiska czyli miejsca na 
składowanie odpadów na naszym terenie. Nie wiem, czy pan zdaje sobie sprawę ile taka 
spalarnia kosztuje? Nas nigdy nie będzie stać bo zrobiliśmy oczyszczalnię ścieków za 30 
milionów. Na spalarnię nas na pewno nie będzie stać bo to są mniej więcej podobne 
koszty. Myślę, że tak małe miasto jak Dęblin po prostu nie poradzi sobie ze spalarnią 
finansowo. Nie mówię już o tym, że nasze miasto leży w granicach administracyjnych 
miasta nie sołectw. Nawet nie mamy działek takich które są położone gdzieś na uboczu, 
gdzie taka spalarnia nie przeszkadzałaby mieszkańcom. Spalarnia miałaby sens w centrum 
miasta przy ciepłowni, ale tam zważywszy na to, że ludziom przeszkadzałoby bardzo wiele 
rzeczy np. składowanie węgla odór, zapach. Przecież trzeba do spalarni odwozić odpady 
komunalne, gdzieś je trzeba składować, żeby ta spalarnia cały czas funkcjonowała. Nie 
sądzę żeby w centrum miasta mieszkańcy pozwolili nam na taką inwestycję przeprowadzić 
nawet gdybyśmy mieli te 30 milionów. Następna sprawa Pan wiecznie zarzuca mi 
kłamstwa, ja mogę się przejęzyczyć ale kłamać proszę Pana nie kłamię. Dane które Panu 
podaje są podawane z faktur, mamy te wszystkie tabele 1,2,3 mamy te dane rozpisane. Pan 
nie czyta po prostu bo załącznik numer 1 to są masy odpadów przekazany z punktu 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Dęblinie do instalacji, a w następnym 
punkcie mamy masy odpadów odebranych od mieszkańców zamieszkałych, trzeba to 
zsumować. Dane z tabeli nr 1 dodać z tabelą nr 2. Nikt nie okłamuje Państwa w 
uzasadnieniach. Jestem w posiadaniu protokołu, byłam osobiście na tych wszystkich 
spotkaniach. Posiadamy protokół z zebrania zespołu do spraw przygotowania propozycji 
zmian systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście Dęblin. Ten protokół 
został sporządzony z obydwu posiedzeń i proszę państwa posiedzeniu przewodniczyła Pani 
Beata Amarowicz w obradach uczestniczyli radni Rady Miasta Dęblin, jak też 
przewodniczących zarządów osiedli z terenu miasta Dęblin, przedstawiciel Miejskiego 
Zakładu Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Dęblinie, a także moja osoba. Lista 
obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik do protokołu. Wszyscy członkowie 
zespołu otrzymali przed zebraniem informację zawierającą wypracowane na 
wcześniejszych spotkaniach warianty poszczególnych metod ustalania stawki opłat za 
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców miasta. 
Przewodnicząca zebrania zaproponowała podjęcie dyskusji nad proponowanymi 
dotychczas rozwiązaniami. 1 w wyniku dyskusji poszczególni członkowie przedstawiali 
propozycje rozwiązań. Mamy z imienia i nazwiska wymienione osoby kto jaką 
zaproponował opłatę i w jakiej wysokości. Poza dwoma osobami, które zaproponowały 
inną stawkę niż 28 zł, 34 osoby wypowiedziały się za tą stawką. Jedna osoba 
wypowiedziała się zastawką 25 zł druga wypowiedziała się za kwotą 29 zł. Mam tutaj 
protokół jest do wglądu członkowie zespołu opowiedzieli się za zmianą sposobu naliczania 
opłat, a więc za zmianą aby opłaty ustalać od osoby zamieszkującej w gospodarstwie w 
danej nieruchomości oraz, że stawka ma być 28 zł. Takie stanowisko wypracowali 
przewodniczących zarządów osiedli i radni Rady Miasta. Jakby Pan uczestniczył na 
obydwóch posiedzeniach czynnie to by Pan wiedział o takich sytuacjach. To jest fakt, który 
miał miejsce na tych dwóch spotkaniach, stąd nasza propozycja. Nie może wyjść inna niż 
28 zł, bo takie stanowisko wypracowały zespoły i wyszliśmy od tej stawki 28 zł, 
przedłożyłam pełną kalkulacje. Jeśli chodzi o zniżki na kompostownik 2 zł, będą one 
problematyczne, bo kompostownik będzie musiał być wykonany zgodnie z prawem 
budowlanym, a więc będziemy musieli sprawdzać w każdym gospodarstwie jak ten 
kompostownik jest wykonany, będzie dużo pewnie skarg sąsiada na sąsiada z racji 
nieprawidłowego prowadzenia kompostownika. Kompostowniki to jest wymóg ustawowy i 
musimy je wprowadzić. Wprowadziliśmy na nie ulgi i nie możemy tych ulg na pewno 
stosować do mieszkańców bloków, nawet jeżeli będą sobie zbierać na ogródkach 
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działkowych zielone i bioodpady, bo ogródki działkowe obsługują przedsiębiorcy na 
zasadzie odrębnych umów. Ogródki działkowe nie są objęte systemem odbierania odpadów 
komunalnych i gospodarowania tymi odpadami i tylko z tego względu nie ma podstaw 
prawnych do tego żeby stosować w stosunku do tych osób ulgę 2 zł za kompostownik. 
Tych osób w systemie nie mamy, bo to są ogródki działkowe, czyli odrębna jednostka 
organizacyjna, która odbiera odpady na własną odpowiedzialność i na umowy 
wynegocjowane z poszczególnymi wykonawcami. OPS żeby refundował może i tak byłoby 
dobrze gdyby było źródło prawne do tego. Jeżeli byłyby jakieś przepisy które by mówiły 
o tym że OPS ma udzielać takiej pomocy dla osób najbardziej ubogich i to pewnie tak by 
było. Pamiętajcie, że gdyby były takie możliwości to jest tylko przekazywanie pieniędzy z 
kieszeni do kieszeni w budżecie bo i tak budżet miasta te koszty musiałby pokryć, bo OPS 
od nas bierze pieniążki z naszego budżetu. Więc to my dopłacalibyśmy 8,40 zł. tzn. OPS 
dopłacałby (jeśli byłaby taka podstawa, jeszcze taka podstawa prawna nie jest mi znana, 
żebym mogła o OPS-owi zlecić takie zadanie rekompensaty 8,40 zł, nie upoważniły nas do 
tego żadne ustawy i rozporządzenia). Gdyby była taka sytuacja to OPS daje 8,40zł. A my 
wracamy OPS-owi z puli naszego budżetu. I tak naprawdę to tylko daje tyle, że budżet by 
pokrywał, a nie obywatel. Takiego przepisu nie ma, jak zostanie wprowadzony nie trzeba 
będzie lobbować za tym żeby Ośrodek Pomocy Społecznej miał podstawy prawne do 
wypłacenia, to będziemy pokrywać tą część. Na dzień dzisiejszy takiej możliwości nie 
mamy. Kwestia odpadów budowlanych oczywiście, że są wszędzie proszę przeanalizować 
tabelę nr 1, masa odpadów przekazanych z punktu selektywnej zbiórki mamy pod pozycją 
odpady budowlane i rozbiórkowe to jest przedostatnia pozycja. Mamy informację o tych 
odpadach w tabeli nr 2 masy odpadów odbieranych od mieszkańców miasta również mamy 
przedostatnią pozycję odpady budowlane i rozbiórkowe. Mamy również koszty z tym 
związane w pozycji przedostatniej-odbiór i zagospodarowanie odpadów, popiołów i 
odpadów budowlanych do Eko-Lidera. Mamy w każdym miesiącu odpady budowlane ujęte 
nikt nie zapomniał o tej frakcji, wszystko to jest. Teraz kwestia analizy gospodarki 
odpadami to poproszę pana naczelnika, żeby nam powiedział, dlaczego tego nie mamy na 
dzień dzisiejszy. Mamy wszyscy taki dokument za 2019 rok, w 2020 analiza została 
zrobiona częściowo. Pana Artura będę prosiła o wypowiedź na temat opłacalności odbioru 
odpadów komunalnych. 

Patrycji Woiewodzie-Sieklickiei: 

Nie mogę jednoznaczne odpowiedzieć ponieważ trzeba znać ten budżet i wiedzieć coś na 
ten temat. Natomiast wyczytałam tak jak wszyscy w gazecie, że w gminie Ryki przeznacza 
2 000 100 zł. na gospodarkę odpadami. Zaczęliśmy się zastanawiać dlaczego tak jest. Jedno 
co możemy powiedzieć, że gmina Ryki ma zupełnie inną strukturę niż my. Gmina Ryki 
składa się z sołectw i z miasta. W mieście mieszka 11000 ludzi, w sołectwach pozostałe 
osoby. Gmina Ryki liczy prawie 21 000 mieszkańców. Więcej jak połowa mieszka w 
sołectwach, tam nie wystawia się bioodpadów do zabrania. Nie wystawia się w takich 
ilościach plastiku, nie wystawia się opakowań to wszystko jest utylizowane na bieżąco. Jak 
wynika z harmonogramu odbiór odpadów komunalnych tam jest raz w miesiącu czyli 
rzadziej jak u nas. Reszta jest utylizowana przez zwierzęta domowe, przez kompostowniki, 
przez spalanie i to nie w piecach tylko gdzieś na terenie otwartym więc tego się nie odbiera 
w takiej ilości jak u nas. Mają mniejszy strumień odpadów komunalnych, natomiast 11 000 
osób w mieście to nie 16 tak jak u nas. My wystawiamy wszystko czego nie złożymy do 
kompostownika, czy w jakiś sposób naturalnie pozbędziemy się tego odpadu, to pakujemy 
do worka i wystawia przed dom. Przedsiębiorstwo musi wszystko zabrać. My każdą frakcje 
wystawiamy, bo u nas nie pali się ani plastików ani tektury ani opakowań u nas się 
wszystko wystawia. Każdy strumień musimy wystawić bo nie mamy co z tym zrobić. 
Liczmy na to, że te kompostowniki jeżeli wejdą to ludzie będą prawidłowo je 
wykorzystywać i zniknie część bioodpadów. Musimy wiedzieć, że jeżeli ktoś zgłosi 
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kompostownik do ulgi to nie będzie miał możliwości wystawienia do odbioru bioodpadów. 
Czyli z takich gospodarstw, które zgłosiły ulgę i które kompostują nie będą odbierane 
bioodpady. Kompostowniki są po to, żeby ten strumień zmniejszyć. Myślę że dlatego w 
Rykach są dużo rzadziej wywożone odpady komunalne z sołectw. Mniej się produkuje 
odpadów niż u nas. Kolejna kwestia jest taka iż Ryki mają swoje wysypisko śmieci, ciągle 
jest czynne no i tam się dzieje w ten sposób, że większość zmieszanych odpadów jest 
oddawana do ZUK-u puławskiego. Przetwarzanie do ostatniego produktu w wyniku tego 
przetworzenia ten produkt ostateczny wieziony do Ryk na wysypisko śmieci i tam z tego 
produktu rekultywowane są okoliczne nieruchomości. Myślę, że ten rodzaj gospodarki też 
wpływa na to, że trochę mniej płacą za tonę zmieszanych do Puław dzięki temu, że tak 
umowa może być barterowa, może być na zasadzie takiej wymiany. Poproszę kierownika 
Pana Artura, żeby nam powiedział jak często przedsiębiorstwo odbiera odpady u nas my 
jeździmy bo na niskich to mniej więcej wiemy, że przynajmniej raz w miesiącu są 
wywożone odpady są selektywne, raz się przyjeżdża i wraca, dwa razy w miesiącu mamy 
wywożone z niskich odpady zmieszane w ciągu jednego miesiąca. Czyli już jest tak, że 
dwa razy się jedzie i wraca. Jest to 6 kursów i raz w miesiącu mamy wywożone odpady z 
tektur i papieru. To jest częstotliwość na niskich. Natomiast z częstotliwością na wysokich 
jest pewnie inaczej częściej się jeździ, bo tam przeładowywałyby się pojemniki, gdyby 
jeździło się rzadko. 

Naczelnik Wydziału GKP Marcin Daniel - jeżeli chodzi o analizę stanu gospodarki 
odpadami w tym roku z uwagi na sytuację epidemiologiczną w Polsce jaka panowała 
wszystkie terminy ustawowe, które wynikały z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach czyli to chodzi właśnie o przedstawienie analizy stanu gospodarki 
odpadami. Terminy przedkładania przez podmioty, które zajmują się odbiorem i 
zagospodarowaniem odpadów komunalnych sprawozdań również zostały przesunięte. 
Sporządzania gminy (burmistrzów, prezydentów miast) marszałkowi województwa, 
wojewódzkiemu inspektorowi Ochrony Środowiska również zostały przesunięte. Także w 
normalnym trybie sporządzając taką analizę przygotowując analiza stanu gospodarki 
odpadami opieramy się na sprawozdaniach, które otrzymujemy od podmiotów 
gospodarczych, które na terenie naszego miasta świadczą usługi odbioru i 
zagospodarowania odpadów komunalnych. Wtedy mamy miarodajne dane opieramy się na 
nich i jesteśmy w stanie określić poziom odzysku i recyklingu masy poszczególnych 
odpadów odebranych od mieszkańców jak również z punktu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych, także na tej podstawie przygotowujemy analizę. Z uwagi na przesunięcie 
tych terminów formalnie powinniśmy już w pierwszej połowie roku jeżeli nie byłoby 
trudności jakie wystąpiły teraz to powinniśmy praktycznie przygotować ten dokument. 
Natomiast podmioty gospodarcze z uwagi na ten termin zmieniony bardzo późno nam 
przedłużyli sprawozdania. My zrobiliśmy swoje do Marszałka Województwa, mieliśmy 
termin do końca października bo tak właśnie ustawa nam wskazywała, także termin 
sporządzania takiej analizy został przesunięty i będziemy chcieli wykonać w przesuniętym 
terminie. Odnośnie składowiska rzeczywiście na terenie Dęblina funkcjonowało i na 
początku lat 90 zostało zamknięte. Był taki czas na przełomie lat 90 później lata 2000 
przepisy się zmieniły wystąpiły pewne obostrzenia jeżeli chodzi o spełnianie norm 
środowiskowych przez składowiska. Wiele składowisk w Polsce później zostało 
zamkniętych. Na chwilę obecną, żeby je uruchomić trzeba spełnić szereg 
wymogów środowiskowych, lokalizacyjnych, odległościowych również pojawia się 
kwestia przeznaczenia terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, 
gdzie można lokalizować takie miejsca także to bardzo trudny temat., żeby gmina mogłaby 
mieć na swoim terenie składowisko spełniające wszystkie wymogi środowiskowe. 

Kierownik z MZGK Artur Mazur - przedstawił częstotliwość wywozu odpadów. 
Odpady selektywnie zbierane z wysokich odbieramy raz w tygodniu, szkło, papier i tekturę 
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są odbierane miesiącu. Jak widzimy, że jeszcze sporo tektury na pojemnikach to staramy 
się drugi raz pomimo, że zgodnie z umową jest to jednokrotny odbiór tego asortymentu. 
Od listopada 1 razy w ciągu miesiąca jest odbiór odpadów biodegradowalnych, a w 
miesiącach od kwietnia do listopada jest to 4 razy w miesiącu. W jednorodzinnej jest raz na 
dwa tygodnie. Wydaje mi się, że częstotliwość jest w tym momencie odpowiadająca, a na 
zabudowie wysokiej jest problem z tekturą, nie jest odpowiednio gospodarowana (wrzuca 
dwa duże pudełka do pojemnika) Pojemniki mają otwierane klapy jest taka możliwość i 
niestety pojemnik jest już pełny pomimo tego, że włożyć do tego pojemnika jeszcze bardzo 
duo. W pojemniku jest „powietrze", jeżeli mieszkańcy tego kartonu nie złożą. Co do 
rentowności to nie jestem upoważniony do opowiadania o finansach spółki. Jeżeli byłby 
Prezes to takowe informacje mógłby udzielić, byłby osobą adekwatna do odpowiedzi na 
takie pytania. Jeżeli porównywalibyśmy procentowo ilość odpadów selektywnie 
zbieranych i pozostałości po segregacji to jest tak, że współczynnik będzie mniejszy, 
wynikać to może z faktu, że mają niewielki zakres zabudowy jednorodzinnej i większych 
zabudowy wysokiej Natomiast jeżeli chodzi o spółkę naszą jestj pół na pół. 

Radny Waldemar Chochowski - ciężko jest podejmować uchwałę jak się nie ma 
informacji o tym czy ktoś na tym zarabiaa czy nie zarabia. Chcę przypomnieć tylko, że 
MZGK jest to spółka miasta. Jesteśmy właścicielem, Pani Burmistrz nas prezentuje, a tak 
naprawdę chcielibyśmy wiedzieć czy spółka która, świadczy większość usług na terenie 
miasta oprócz firmy Prizero . Czy jest to zyskowne dla nas. Na jakiej wysokości czy nie. 
Jeżeli wy macie duży zysk mogę tak założyć to tym zyskiem powinniśmy się z miastem 
podzielić. Albo po prostu go zmniejszyć żeby mieszkańcy nie powinniśmy tak naprawdę 
fundować wam dużego zysku. Amortyzacja, zarobki proszę bardzo wszystko to tak, ale to 
powinno według mnie być na zasadzie zera wychodzić po prostu na utrzymanie sprzętu, na 
zapłacenie ludziom, a tak naprawdę nie powinniście na tym robić kokosów o to mi chodzi, 
nie wiem czy robicie czy nie robicie bo Pan nie ma odpowiedzi. Jeszcze jedno pytanie Pan 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Samorządu i Porządku Publicznego nie 
odpowiedział na moje pytanie. 

Radny Artur Marzysz - chodziło o to, że nie zostały żadne wnioski z tego wyjazdu? Z 
tego wyjazdu został sporządzony protokół, wnioski też zostały przekazane Pani Burmistrz 
także nie wiem co tu jeszcze możemy zrobić. 

Radny Waldemar Chochowski - jeśli pamiętam to prosiłem pana żeby była informacja Ja 
śledziłem wszystkie posiedzenia i nie widziałem, żeby było zakończone. Po tym wszyscy 
rozjechali się do domów, nie było posiedzenia, nie było wniosków, myśmy tylko ustnie 
mówili co zrobić. Było później posiedzenie z wnioskami? Nie widziałem w programie 
komisji aby się to odbyło. 

Radny Artur Marzysz - protokół z komisji został sporządzony z tego wyjazdu. Mogę tak 
na kolejną (w poniedziałek będzie posiedzenie w innej sprawie) , wtedy udzielę informacji 
na ten temat co zostało zrobione po tym wyjeździe. 

Radny Waldemar Chochowski - czyli Pan twierdzi, że wszystko się odbyło na 
posiedzeniu wyjazdowym i nie było nic więcej? 

Radny Artur Marzysz - było dawno nie chce powiedzieć jednego zdania za, które potem 
będzie pan mnie 10 razy „wzywał do tablicy". Dokładnie Panu odpowiem. 

Burmistrz Beata Siedlecka - podejrzenie, że gdyby było to takie intratne to do przetargu 
zgłosiłoby co najmniej 5 przedsiębiorców z ofertą obsłużenia Dęblina. Ten fakt, ż zadanie 
zgłasza się jeden wykonawca świadczy o tym, żenie ma zainteresowania 
wykonawcówDęblinem. Ja jestem 5 rok i nigdy właściwie żaden inny przedsiębiorca, który 
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chciałby złożyć ofertę korzystniejszą nie zainteresował się tym terenem i takiej oferty nie 
złożył. Nie wiem o czym to świadczy, to może świadczyć o tym, że Dęblin jest zbyt 
rozległy i być może kosztowny w obsłudze trzeba mieć kilkanaście czy kilka 
samochodów, a dany przedsiębiorca mniejszy może takich po prostu samochodów w takiej 
ilości nie posiadać. Wywieźć odpady komunalne z samego Dęblina to też jest ważne dla 
mieszkańców. Mieszkaniec pyta dlaczego tylko to zawsze MZGK Prizero wygrywają te 
przetargi. Po prostu nie ma innych wykonawców, którzy by chcieli złożyć ofertę na wywóz 
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Dęblina. Więc kwestia 
intratności tej działalności jest pod znakiem zapytania. Natomiast Pan Prezes mógłby 
więcej na ten temat powiedzieć. My nie mamy takiej wiedzy. Chciałam poruszyć temat 
opłaty środowiskowej, dlaczego wzrastają stawki opłat u nas. Zakłady, które utylizują 
odpady komunalne co roku mają coraz większą stawkę za tonę. Zobaczcie jaki był skok i 
wzrost stawek opłat środowiskowych do 1 stycznia 2019 roku, wtedy weszło w życie 
obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze 
środowiska na 2019 rok, czyli tak zwana opłata Marszałkowska. To ona w dużej mierze 
odpowiada za wzrost kosztów odbioru zagospodarowania odpadów. Przez ostatnie 4 lata 
wzrosła już kilkakrotnie i dla porównania w 2014 roku jednostkowa stawka opłaty dla 
pozostałości z sortowania wynosiła 73,60 zł za tonę a obecnie opłata w 2019 - 170 zł za 
tonę, a w roku 2020 wynosiła 270 zł., za tonę. Tak dla porównania co to oznacza, że firma 
która przyjęła 100 000 ton odpadów w 2014 roku za opłatę środowiskową zapłaciła ponad 
7 milionów złotych, a już w tym roku za tą samą ilość składowania tych 100 000 ton 
odpadów już tej opłaty środowiskowej zapłaciła prawie 20 milionów złotych więcej. Ten 
konkretny fakt ma potem przełożenie na to, że nam wzrastają koszty związane z 
odstawieniem odpadów do zakładu utylizacji odpadów komunalnych. W tym roku opłata 
ta będzie wyższa, bo już jest podstawa prawna do określenia nowej stawki opłaty. To też 
będzie miało bezpośredni wpływ na cenę odbioru i utylizacji jednej tony odpadów 
komunalnych z poszczególnych frakcji. Za zmieszane już wiemy bo poinformowałam ile 
będzie od 1 stycznia ZUK puławski pobierał opłat za tonę zmieszanych, a odnośnie 
pozostałych być może się wstrzymują w tej chwili zakłady utylizacji, bo czekają na tą 
stawkę opłaty środowiskowej. Ale jakby na to nie patrzył, opłata się nie zmniejszy i wiemy 
jakie ona ma wpływ na wzrost kosztów utylizacji poszczególnych strumieni odpadów. 
Czyli będzie większa, zmierzamy do tego, że nie mamy innego wyjścia żeby zrównoważyć 
system gospodarki odpadami komunalnymi musimy tą opłatę dzisiaj uchwalić na kwotę 28 
zł, bo w tej chwili mamy szansę, że w tej kwocie zawrzemy skutecznie od 1 stycznia 
umowę na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Dęblina. 

Radny Waldemar Chochowski - składam wniosek o odrzucenie projektu uchwały w 
związku z wątpliwościami co do wysokości rozstrzygniętego przetargu i brakiem 
informacji na temat tego ile opłata może wynosić. 

Burmistrz Miasta Beata Siedlecka - odrzucenie tej uchwały dzisiaj będzie skutkowało 
tym, że nie uchwalimy stawki, która będzie nam już potrzebna. Znajomość tej stawki 
będzie już potrzebna do zawarcia nowej umowy od 1 stycznia 2021 roku, dlatego wniosek 
jest niezasadny nie możemy czekać na rozstrzygnięcie przetargu, bo jak rozstrzygniemy 
przetarg to już musimy zawrzeć umowę. Zakładam, że dzisiaj rozstrzygamy przetarg, jutro 
uchwalany stawkę, ale ta stawka tak jak już wcześniej mówiłam nie wejdzie pojutrze w 
życie tylko wejdzie w życie dopiero za 2 miesiące kiedy w konsekwencji uchwalenia 
stawki 28 zł musimy uchwalić nową deklarację śmieciową, poinformować mieszkańców, 
że zmienił się system i opłata. Dopiero po opublikowaniu zarówno stawki jak i deklaracji 
oraz zmianie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Dęblin, który 
też wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu możemy wprowadzić nowy system i nową 
opłatę. Więc około dwóch miesięcy musimy czekać od dnia uchwalenia, aż taka stawka 
wejdzie w życie. Zakładamy, że jeżeli dzisiaj damy radę to uchwalić to mamy grudzień i 
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styczeń żeby to wprowadzić w życie więc nie możemy odrzucić dzisiaj tej uchwały bo 
zostaniemy ze śmieciami od 1 stycznia, czego pewnie mieszkańcy by sobie nie życzyli i nie 
chcieli bo nie będzie komu odpadów komunalnych odebrać gdy nie będziemy mieli za co 
zawrzeć umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta. 

Przewodniczący zamknął dyskusję. 

Głosowanie nad wnioskiem radnego Waldemara Chochowskiego: 

Wniosek Waldemara Chochowskiego o odrzucenie projektu uchwały w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
wysokości tej opłaty 

głosowanie 

jednostka 

wynik 

Wniosek Waldemara Chochowskiego o odrzucenie projektu uchwały 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty 

Rada Miasta Dęblin 

Głosowanie zakończone wynikiem: odrzucono 

data 18 listopada 2020 r. czas 18:02:42- 18:04:31 

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 1 8.33 % pula głosów 15 -

PRZECIW 11 91.67% oddanych głosów 12 8 0 %  

WSTRZYMAŁO 
SIĘ 

0 0% nieoddanych 
głosów 

3 2 0 %  

Wyniki imienne 

lp nazwisko imię głos 

1 Chochowski Waldemar ZA 

2 Cydejko Maria PRZECIW 

3 Czarnecka Urszula PRZECIW 

4 Grobel Mieczysław PRZECIW 
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5 Grzyb Leszek nieobecny 

6 Jakubik Maciej nieobecny 

7 Krygrowski Maciej PRZECIW 

8 Kurowski Andrzej PRZECIW 

9 Marzysz Artur PRZECIW 

10 Papis Edyta PRZECIW 

11 Pasek Robert PRZECIW 

12 Przerwa Ewa PRZECIW 

13 Świetliński Leopold PRZECIW 

14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja PRZECIW 

15 Woj tyś Jarosław nie głosował 

Rada Miasta odrzuciła wniosek Radnego Waldemara Chochowskiego i przystąpiła do 
głosowania nad projektem uchwały. 

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty z 
autopoprawką 

głosowanie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty z autopoprawką 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 18 listopada 2020 r. 

typ głosowanie jawne imienne 

Podsumowanie 

czas 18:05:01 - 18:05:53 

większość zwykła 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 11 91.67% pula głosów 15 

PRZECIW 1 8.33 % oddanych głosów 12 80 % 
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WSTRZYMAŁO 0 0 % nieoddanych 3 20 % 
SIĘ głosów 

Wyniki imienne 

lp nazwisko imię głos 

1 Chochowski Waldemar PRZECIW 

2 Cydejko Maria ZA 

3 Czarnecka Urszula ZA 

4 Grobel Mieczysław ZA 

5 Grzyb Leszek nieobecny 

6 Jakubik Maciej nieobecny 

7 Krygrowski Maciej ZA 

8 Kurowski Andrzej ZA 

9 Marzysz Artur ZA 

10 Papis Edyta ZA 

11 Pasek Robert ZA 

12 Przerwa Ewa ZA 

13 Świetliński Leopold ZA 

14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja ZA 

15 Woj tyś Jarosław nie głosował 

Rada Miasta przyjęła uchwałę nr XXXVIII/219/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. 

8.e. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie 
ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Dęblin oraz 
określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku 

Naczelnik Wydziału OS Agnieszka Chlaściak - Pietruszewska - przedstawiła projekt 
uchwały wraz z uzasadnieniem (stanowi załącznik do protokołu) 

Przewodniczący Rady Miasta ogłosił 10 minut przerwy. 

W związku z brakiem dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. 
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głosowanie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci szkół 
podstawowych prowadzonych przez Miasto Dęblin oraz określenia 
granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 18 listopada 2020 r. 

typ głosowanie jawne imienne 

Podsumowanie 

czas 18:08:49- 18:09:52 

większość zwykła 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 9 1 0 0 %  pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0% oddanych głosów 9 6 0 %  

WSTRZYMAŁO 
SIĘ 

0 0% nieoddanych 
głosów 

6 4 0 %  

Wyniki imienne 

lp nazwisko imię głos 

1 Chochowski Waldemar nieobecny 

2 Cydejko Maria ZA 

3 Czarnecka Urszula ZA 

4 Grobel Mieczysław nie głosował 

5 Grzyb Leszek nieobecny 

6 Jakubik Maciej nieobecny 

7 Krygrowski Maciej ZA 

8 Kurowski Andrzej ZA 

9 Marzysz Artur ZA 

10 Papis Edyta ZA 

11 Pasek Robert ZA 

12 Przerwa Ewa ZA 
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13 Świetliński Leopold nie głosował 

14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja ZA 

15 Wojtyś Jarosław nie głosował 

Rada Miasta przyjęła uchwałę nr XXXVIII/220/2020 zmieniającą uchwałę w sprawie 
ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Dęblin oraz 
określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku 

8.f. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego osiedla Wiślana II w Dęblinie, 

Inspektor Krzysztof Kuropatwa - przedstawił projekt uchwał wraz z uzasadnieniem 
(stanowi załącznik do protokołu) 

W związku z brakiem dyskusji Rada miasta przystąpiła do głosowania nad projektem 
uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla 
Wiślana II w Dęblinie. 

głosowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Wiślana 
II w Dęblinie, 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 18 listopada 2020 r. 

typ głosowanie jawne imienne 

Podsumowanie 

czas 18:29:25 - 18:30:15 

większość zwykła 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 11 1 0 0 %  pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0% oddanych głosów 11 73.33 % 

WSTRZYMAŁO 
SIĘ 

0 0% nieoddanych 
głosów 

4 26.67 % 

Wyniki imienne 

lp nazwisko imię głos 

1 Chochowski Waldemar nieobecny 

2 Cydejko Maria ZA 

Protokół z XXXVIII Sesji Rady Miasta Dęblin w dniu 18 listopada 2020 roku. 37 



3 Czarnecka Urszula ZA 

4 Grobel Mieczysław ZA 

5 Grzyb Leszek nieobecny 

6 Jakubik Maciej nieobecny 

7 Krygrowski Maciej ZA 

8 Kurowski Andrzej ZA 

9 Marzysz Artur ZA 

10 Papis Edyta ZA 

11 Pasek Robert ZA 

12 Przerwa Ewa ZA 

13 Świetliński Leopold ZA 

14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja ZA 

15 Wojtyś Jarosław nie głosował 

Rada Miasta przyjęła uchwałę nr XXXVIII/221/2020 w sprawie przyjęcia planu 
zagospodarowania przestrzennego osiedla Wiślana II w Dęblinie. 

8.g.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Żdżary w Dęblinie. 

Inspektor Krzysztof Kuropatwa - przedstawił projekt uchwał wraz z uzasadnieniem 
(stanowi załącznik do protokołu) 

W związku z brakiem dyskusji Rada miasta przystąpiła do głosowania nad projektem 
uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla 
Żdżary w Dęblinie. 

głosowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żdżary w 
Dęblinie, 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 18 listopada 2020 r. czas 18:32:24- 18:33:45 

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 
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status ilość procent 

ZA 12 1 0 0 %  

PRZECIW 0 0% 

WSTRZYMAŁO 0 0% 
SIĘ 

Wyniki imienne 

status ilość procent 

pula głosów 15 

oddanych głosów 12 80% 

nieoddanych 3 20 % 
głosów 

lp nazwisko imię głos 

1 Chochowski Waldemar nieobecny 

2 Cydejko Maria ZA 

3 Czarnecka Urszula ZA 

4 Grobel Mieczysław ZA 

5 Grzyb Leszek nieobecny 

6 Jakubik Maciej nieobecny 

7 Krygrowski Maciej ZA 

8 Kurowski Andrzej ZA 

9 Marzysz Artur ZA 

10 Papis Edyta ZA 

11 Pasek Robert ZA 

12 Przerwa Ewa ZA 

13 Świetliński Leopold ZA 

14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja ZA 

15 Woj tyś Jarosław ZA 

Rada Miasta przyjęła uchwałę nr XXXVIII/222/2020 w sprawie zagospodarowania 
planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Żdżary w Dęblinie. 

9. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta i Burmistrza Miasta w zakresie 
złożonych oświadczeń majątkowych. 

Przewodniczący Rady Miasta Maciej Krygrowski - odczytał informację na temat 
analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Miasta Dęblin złożonych za rok 2019. 
Zgodnie z art. 24 pkt a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
radni Rady Miasta Dęblin zobowiązani byli do złożenia Przewodniczącemu Rady Miasta 
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Dęblin oświadczeń majątkowych. Dotychczas termin na złożenie oświadczenia upływał 
z końcem kwietnia. Zgodnie z art. 31 zza punktem z ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o 
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem covid-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych osoby zobowiązane do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym za rok 
2019 według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego mogą złożyć oświadczenie w 
terminie do dnia 31 maja 2020 roku. Stosownie do treści artykułu 24h i ustęp 12 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym przedstawiam radzie miasta Dęblin 
informacje wynikające z analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Miasta Dęblin 
za 2019 rok informuję, że wszyscy radni złożyli je w terminie do 31 maja 2020 roku. W 
wyniku analizy oświadczeń majątkowych radnych stwierdziłem, że oświadczenia są 
kompletne. Najczęściej pojawiającymi się błędem przy składaniu oświadczeń 
majątkowych było niewykazanie w związku z jakim wydarzeniem zaciągnięto kredyt lub 
pożyczkę dotyczyło to trzech radnych. Nadmieniam, że Urząd Skarbowy nie podjął 
żadnych działań w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami. Oświadczenia 
majątkowe radnych opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Burmistrz Miasta Beata Siedlecka - przedstawiła informacje na temat 
analizy oświadczeń majątkowych Zastępcy Burmistrza, Sekretarza miasta, Skarbnika 
miasta pracowników wydających decyzje administracyjne, kierowników jednostek 
organizacyjnych oraz członków organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi 
złożonych w 2020 roku. Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym podmiot 
dokonujący analizy oświadczeń, w tym wypadku burmistrz przedstawia radzie miasta 
informacje o osobach które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po 
terminie o nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach 
majątkowych wraz z opisem wskazanie osób które złożyły nieprawidłowe oświadczenie 
oraz o działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w 
analizowanych oświadczeniach majątkowych. Łącznie 29 osób zobowiązane do złożenia 
oświadczeń majątkowych za rok 2019 złożyło oświadczenia w terminie do dnia 31 maja 
2020 roku. Z racji, że został przesunięty ustawą która regulowała sprawy związane z 
zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19. Osoby, które były 
zobowiązane do złożenia miały następujące uchybienia oświadczeń: nie podano 
nazwiska rodowego oraz w związku z jakim zdarzeniem zaciągnięto kredyt, w kolejnym 
nie wskazano Banku w którym zaciągnięto kredyt oraz nie wskazano dochodu z tytułu 
gospodarstwa rolnego. W kolejnym nie wskazano dochodu z gospodarstwa rolnego, 
błędnie wykazano adres położenia posiadanych nieruchomości, nie podano wobec kogo 
zaciągnięto kredyt hipoteczny, w kolejnym przypadku niewłaściwie podano adresy 
nieruchomości w następnym przypadku nie wykazano dochodu z tytułu gospodarstwa 
rolnego, następnie nieprawidłowo podano adresy nieruchomości, dalej nie wskazano 
wobec jakiego banku zaciągnięto kredyt, w jednej z części oświadczenie nie wykazano 
adresu nieruchomości wykazanej w poprzedniej części oświadczenia oraz nie wykazano 
wobec kogo zaciągnięto kredyt, w innym przypadku niezgodnie z obowiązującym 
drukiem wykazano nieruchomości zamieszczone w załączniku do oświadczenia, nie 
nazwano rodzaju nieruchomości wymienionych w oświadczeniu, w kolejnym przypadku 
w następnym przypadku nie podano nazwiska rodowego nie wykazano dochodu z tytułu 
gospodarstwa rolnego, w kolejnym nie wykazani w części tego oświadczenia adresu 
garażu, który został wymieniony jako własność danej osoby, ostatnim oświadczeniu 
niekonsekwentnie wykazano adresy położenie nieruchomości wymienionych w tym 
oświadczeniu. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami zawartymi w 
oświadczeniach majątkowych osoby składające zostały pouczone o obowiązku 
dokładnego ich wypełniania w latach następnych innych konsekwencji nie było. 
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10. Informacja o podmiotach z terenu Miasta Dęblin, w których będzie 
wykonywana w 2021 roku kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie 
użyteczna wraz z przedstawieniem opinii Prezesa Sadu Rejonowego w Rykach w 
tym zakresie. 

Burmistrz Miasta Beata Siedlecka - przedstawiła informacje Zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1.06.2010 roku w sprawie podmiotów 
w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności praca społecznie użyteczna 
właściwy organ Gminy informuje o podmiotach i przekazuję do właściwego prezesa 
Sądu Rejonowego w terminie 30 dni od dnia otrzymania takiej opinii o tych o tych 
podmiotach i w tym samym terminie właściwy organ Gminy informuje o tych 
podmiotach prezesa sądu rejonowego właściwą radę gminy. W tym wypadku tym 
właściwym podmiotem jest burmistrz, który właśnie dzisiaj przedkłada państwu taką 
informację wraz z opinią Prezesa Sądu Rejonowego. W roku 2020 wykaz podmiotów 
terenu miasta Dęblin zainteresowanych przyjęciem wskazanych do wykonywania 
nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w 2021 roku jest następujący: nazwa 
i adres podmiotu obowiązanego do przyjęcia wskazanych to jest Miejski Zakład 
Gospodarki spółka z o.o. w Dębinie, jest określone miejsce i rodzaj pracy czyli prace 
porządkowe wykonywane na obiektach należących do spółki oraz na terenie miasta 
Dęblin i prace związane z wywozem odpadów komunalnych na terenie miasta Dęblin i 
Gminy Stężyca. Zapotrzebowanie jest na 35 osób liczba godzin w miesiącu pracy w 
przeliczeniu na jednego skazanego tj. 30 godzin. Następnym podmiotem jest Szkoła 
Podstawowa nr2 w Dęblinie która również Proponuję pracę fizyczną złożyła 
zapotrzebowanie na jedną osobę i liczba godzin w miesiącu pracy w przeliczeniu na 
jednego skazanego to jest 50 godzin. Następnym podmiotem jest miejski żłobek w 
Dęblinie „Raj Malucha" zapotrzebowanie jest na dwie-trzy osoby i rodzaj pracy za 
czyszczenie wnęk i krat piwnicznych ,czyszczenie kostki brukowej przygotowanie i 
malowanie, prace porządkowe wokół budynku oraz na parkingach. Kolejnym 
podmiotem jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, który wykazał, iż będzie 
potrzebował tych osób do prac porządkowych i remontowych wykonywanych na 
obiektach należących do szkoły zgłoszono zapotrzebowanie na dwie osoby, a liczbę 
godzin w miesiącu pracy w przeliczeniu na jednego skazanego po 20 godzin. Ostatnim 
podmiotem jest MDK który wskazał rodzaj pracy prace porządkowe, naprawcze i 
konserwacyjne złożył zapotrzebowanie na dwie osoby, a liczbę godzin w miesiącu pracy 
w przeliczeniu na jednego skazanego określił na 40 godzin. Mamy opinie Prezesa Sądu 
Rejonowego pozytywną, informacje przedstawione dane zawierają przewidywaną w 
2021 roku liczbę skazanych zobowiązanych do pracy we wskazanych podmiotach oraz 
niezbędną liczbę godzin w przeliczeniu na jednego wskazanego to liczba godzin jest 50, 
liczba w miesiącu na jednego skazanego 40. Pani Prezes Sądu prosi o możliwie jak 
najszybszego przekazanie do Sądu Rejonowego w Rykach stosownej informacji wg. 
załączonego wzoru. Taką informację sporządziliśmy i taką informację, którą państwu 
przedłużyłam przekażemy Prezesowi Sądu Rejonowego w Rykach. 

11. Zatwierdzenie protokołu z XXXV-XIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Dęblin 
z dnia 31.08.2020 r. 

głosowanie Zatwierdzenie protokołu z XXXV-XIII nadzwyczajnej sesji Rady 
Miasta Dęblin z dnia 31.08.2020 r. 

jednostka Rada Miasta Dęblin 
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wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 18 listopada 2020 r. 

typ głosowanie jawne imienne 

Podsumowanie 

czas 18:44:44- 18:45:32 

większość zwykła 

status ilość procent 

ZA 11 1 0 0 %  

PRZECIW 0 0% 

WSTRZYMAŁO 0 0% 
SIĘ 

Wyniki imienne 

status ilość procent 

pula głosów 15 

oddanych głosów 11 73.33 % 

nieoddanych 4 26.67 % 
głosów 

lp nazwisko imię glos 

1 Chochowski Waldemar nieobecny 

2 Cydejko Maria ZA 

3 Czarnecka Urszula ZA 

4 Grobel Mieczysław ZA 

5 Grzyb Leszek nieobecny 

6 Jakubik Maciej nieobecny 

7 Krygrowski Maciej ZA 

8 Kurowski Andrzej ZA 

9 Marzysz Artur ZA 

10 Papis Edyta ZA 

11 Pasek Robert ZA 

12 Przerwa Ewa ZA 

13 Świetliński Leopold ZA 

14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja ZA 

15 Woj tyś Jarosław nieobecny 
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Rada Miasta przyjęła protokół z XXXV-VIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. 

12. Zamknięcie sesji 

W związku z wyczerpaniem porząku obrad Przewodniczący Rady Miasta zamknął XXXVIII 
sesję Rady Miasta. 

Protokołowała 

Magdalena Piątek 

CEPRZEWODWCZAC^RADY 
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