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

z dnia 30 listopada 202Or. 

Ad. 1 Otwarcie sesji - godzina 14:00. 

Miejsce posiedzenia - sala konferencyjna Ratusza Miasta. 
Protokołowano - zgodnie z porządkiem obrad. 
Sesję otworzył przewodniczący Rady Miasta - Maciej Krygrowski. Listy obecności radnych, 
przewodniczących zarządów osiedlowych oraz zaproszonych gości stanowią załącznik do 
niniejszego protokołu. 

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

Ad. 2 Sprawdzenie obecności. 

Ustawowy skład Rady Miasta - 15 radnych. W sesji uczestniczyło 13 radnych. Nieobecni: 
radny Leszek Grzyb i radny Maciej Jakubik. Radny Jarosław Wojtyś głosował zdalnie. 

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

Ad. 3 Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że radni otrzymali porządek obrad wraz 
z projektami uchwał. 
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. 

Rada Miasta przyjęła porządek obrad XXXIX sesji w następującym brzmieniu: 
1. Otwarcie sesji. 
2. Sprawdzenie obecności. 
3. Przyj ęcie porządku obrad. 
4. Informacja o pracach Przewodniczącego Rady Miasta i Burmistrza Miasta w okresie 

między sesjami. 
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5. Sprawy różne, wolne wnioski oraz złożenie pisemnych interpelacji i zapytań. 
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 

a) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2020 rok, 
b) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz 
warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, 

c) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Miasta Dęblin, 

d) zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji 
zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granicy aglomeracji Dęblin, 

e) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy działki położonej w Dęblinie 
ul. Podwale, 

f) uchwalenia „Programu współpracy Miasta Dęblin z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2021", 

g) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ryckiemu na dofinansowanie zadań 
z zakresu transportu zbiorowego na terenie powiatu ryckiego. 

7. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Miasta z 25 września 2020 r. 
8. Zamknięcie sesji. 

Przyjęcie porządku obrad. 

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

Wynik głosowania: 

Za: 13 100% 
Przeciw: 0 0% 
Wstrzymuje się: 0 0% 
Brak głosu: 0 

Przewodniczący Rady Miasta zamknął pkt 3. 

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

Przewodniczący Rady Miasta wymienił spotkania, w których uczestniczył od ostatniej 
sesji: 
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• w dniu 27 listopada br. uczestniczyłem we wspólnym posiedzeniu wszystkich Komisji 
Rady Miasta gdzie opiniowaliśmy materiały na dzisiejszą sesję. 

Burmistrz Miasta wymieniła spotkania, w których uczestniczyła od ostatniej sesji: 
• odbyłam z państwem wspólne posiedzenie komisji w dniu 27 listopada w sprawie 

zaopiniowania materiałów na sesję, 
• 30.11. tak jak każdy poniedziałek odbyłam serię spotkań z mieszkańcami, którzy 

zapisali się na spotkanie z Burmistrzem. 

Przewodniczący Rady Miasta zamknął pkt 4. 

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

Radny Waldemar Chochowski - szanowni państwo, na komisji był czytany przez pana 
przewodniczącego wniosek firm transportowych, które świadczą usługi transportu 
autobusami w Dęblinie. Z tego co widzę do porządku obrad sesji nie został wprowadzony 
punkt odnośnie zmiany podatku od środków transportu w tym zakresie. W związku z czym 
nie zdążymy już w tym roku podatkowym taką ulgę wprowadzić bo terminy będą po prostu 
już wyczerpane. Ja pozwoliłem sobie zwrócić się do inicjatorów tej uchwały i dopytać się o te 
wszystkie sprawy dotyczące ich problemów. Szanowni Państwo na dzień dzisiejszy to 
sytuacja u nich wygląda bardzo tragicznie. W ten sposób, że autobusy, które mieli 
zarejestrowane i mogłyby świadczyć usługi nie mogli świadczyć żadnych usług. W związku 
z czym część tych autobusów została wyrejestrowana. Rozpocząć działalności na 
wyrejestrowanym autobusie nie można z drugiej strony też nie można zarejestrować autobusu 
i czekać czy ktoś się zgłosi na przewóz bo nie wiadomo czy się zarobi na tym transporcie na 
sam podatek. Ja sobie doczytałem chociaż bardzo ciężko jest znaleźć w ogóle wysokość 
podatków na środków transportu na stronie naszego miasta. Tam są ostatnie odnośniki z 2008 
roku. Z tego co pamiętam ostatni raz te podatki były podnoszone w 2014 roku to znaczy 
wtedy były zmniejszone na autobus. Na dzień dzisiejszy mi się wydaje, że na te duże 
autobusy podatek jest w granicach 1500,00 zł. To jest bardzo dużo. Trzeba na ten podatek 
zarobić oprócz tego trzeba zapłacić kierowcy, kupić paliwo i opłacić wszystkie inne podatki, 
które obowiązują w Polsce. Na dzień dzisiejszy nie mają takich pieniędzy dlatego zwrócili się 
0 ten symboliczny 200 złotowy podatek na autobusy aby oni mogli mieć aktywne autobusy 
(zarejestrowane) i świadczyć usługi. W innym przypadku muszą te autobusy wyrejestrować 
1 wtedy żaden podatek do urzędu miasta w ogóle nie trafi bo za te autobusy wyrejestrowane 
nie płaci się podatku, ale oni nie mogą wrócić na rynek. Nawet do takiej sytuacji dochodzi, że 
jeden z panów, który wygrał przetarg na dowóz dzieci do szkoły miałby nawet dwoje dzieci 
(bo do zerówki dzieci chodzą dalej) ale się okazuje, że zostali ci rodzice namówieni żeby po 
prostu dowodzili sami te dzieci do szkoły. No i w tym momencie nawet tego przewozu nie ma 
związku z czym umowy nie może realizować i nie może zarabiać, a nie może wyrejestrować 
tego autobusu bo nie wiadomo kiedy obowiązek szkolny znowu zostanie przywrócony i kiedy 
będzie mógł jeździć. Także są takie dziwne patowe sytuacje. Padły takie głosy na komisji od 
pani skarbnik, że trzeba sprawdzić czy Ci państwo nie otrzymują dotacji z budżetu państwa 
dla tych firm, które utraciły dochody w związku z COVID i wtedy będzie sprawa 
rozpatrywana. Też było powiedziane, że były wnioski o umorzenia podatku od środków 
transportu bo można umarzać tylko te, które są jakby do tyłu (zaległe podatki), a nie można 
umarzać tak jakby na bieżąco w ciągu roku budżetowego (także dotyczy to zaległych 
podatków). I oni się zwrócili. Jeden z panów zwróci się do Urzędu Miasta. I wiecie jaką 
otrzymał odpowiedź. No, że ma dochody z emerytury w związku z czym ma środki, które 
zapewniają żeby podatki płać. Szanowni Państwo dla mnie to oburzające bo trzeba sobie 
rozdzielić dwie rzeczy. Ten pan zapracował na swoją emeryturę i ma emeryturę po to żeby 
starczyło na bieżące życie, a działalność gospodarcza no to ma być działalność zyskowna, 
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w której płaci podatki. Skoro tej działalności nie ma no to w jaki sposób ma prowadzić 
(dotować) działalność gospodarczą ze swoim emerytury. No mi się wydaje pani burmistrz, że 
proszę jeszcze raz ten wniosek przejrzeć i jakoś potraktować tych po ludzku (tych 
przedsiębiorców) bo czym to grozi mogą w każdej chwili przenieść się do tej Gminy Teresin 
tam gdzie są dwustuzłotowe podatki. Jeśli oni się tam przyniosą i jak tam zostaną to my tych 
podatków już nigdy nie będziemy mieli żadnych od niej od nich. Na dzień dzisiejszy po 
prostu oni nie mają innego wyjścia albo wyrejestrować całkowicie te autobusy i nic nie robić. 
Sprzedać ich nie mogą bo sprzedadzą to tylko ze stratą o wiele poniżej tego co kupili bo 
autobusów na rynku pojawiło się bardzo dużo. Jeden z panów, który jeździ do Warszawy ma 
narzucony z góry obowiązek żeby tylko połowa miejsc była zapewniona w busie. Ta połowa 
zapełnionych miejsc wystarcza mu na to żeby zapłacić kierowcy, na paliwo. I praktycznie on 
dotuje w ten sposób przewozy bo nie zarabia na tym nic i zastanawia się nad tym żeby tą linię 
do Warszawy całkowicie zamknąć. Wydaje mi się, że powinniśmy pomóc. Został ten moment 
przegapiony bo jeśli my dzisiaj tych podatków nie uchwalimy to my nie będziemy mogli tej 
ulgi im udzielić. Zostaje tutaj tylko drugie wyjście te wnioski o umorzenia, które są to trzeba 
potraktować tak jak to powinno być potraktowane, że te osoby tak naprawdę wymagają tej 
pomocy i wszystko trzeba zrobić żeby im pomóc. Mi się wydaje, że my jako Rada Miasta -
skoro 24 wpłynął wniosek od nich, powinna być powiadomiona właściwa Komisja 
Gospodarki Przestrzennej Budżetu o tym fakcie. Są terminy to 3 dni spokojnie można było 
nawet dzisiaj z rana się zebrać i przygotować projekt uchwały - jeśli chcemy w ten sposób 
pomóc. Jeżeli nie chcemy to powiedzmy im od razu, że radę miasta po prostu nie interesuje 
ten temat w ogóle. Wydaje mi się, że można było to sprawdzę jeszcze załatwić. No nie wiem 
jeszcze jakie są możliwości oprócz tego umorzenia, no chyba żadnych innych jeżeli nie 
chcemy dokonać tego żeby tych firm mniej nie było. To działajmy tak dalej. Dziękuję. 

Burmistrz Miasta Dęblin - Beata Siedlecka - szanowni państwo, to podanie zostało parę 
dni temu odczytane tutaj na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 27 listopada i zostało 
skierowane do właściwej komisji celem spotkania się omówienia podniesionych w tym 
podaniu problemów. Rzeczywiście trochę późno wpłynęło to pismo po podjęciu przez nas 
uchwał odnośnie podatków od nieruchomości, podatków lokalnych i nie ma czasu na to żeby 
w tym momencie zająć się taką uchwałą. Gdyż nawet jeżeli dziś podjęlibyśmy taką uchwałę 
to musi być ona opublikowana w takim terminie aby zaczęła obowiązywać od pierwszego 
stycznia. Natomiast nad problemem rzeczywiście się trzeba będzie pochylić. Na pewno 
komisja właściwa zajmie stanowisko w sprawie naszych przewoźników. Na dzień dzisiejszy, 
tak jak powiedziałam wcześniej podatki od środków transportu od wielu lat nie były 
podwyższone, nie mamy zamiaru podwyższać. Znamy trudną sytuację przewoźników. 
Natomiast nie będę się odnosiła do indywidualnych podań przewoźników odnośnie ulgi 
w podatku od środków transportu. Nie wiem skąd panu radnemu jest taka informacja znana, 
jest to objęte tajemnicą skarbową i grozi sankcjami. Pan tu nam opowiada o jakiś 
indywidualnych sytuacjach podatnika, który zwraca się o ulgę podatkową. To są sytuacje, 
o których nie będziemy dyskutować na sesjach. Natomiast ja powtarzam jeżeli będzie bardzo 
trudna sytuacja podatnika, związana z tym, że popadnie on w trudną sytuację finansową i nie 
będzie miał udzielanej pomocy z innych źródeł, a głównie ze Skarbu Państwa tzw. „tarczy" 
nie będzie miał żadnych innych dochodów, zawsze może wystąpić z wnioskiem 
o zastosowanie ulg przewidzianych w ustawie ordynacja podatkowa. Tak też i będzie w tym 
przypadku. Jeżeli przedsiębiorcy prowadzący usługi będą zwracać się z indywidualnymi 
wnioskami, o ulgę musimy rozpatrywać go indywidualnie. Organ podatkowy, musi każdą 
sytuację rozpatrywać indywidualnie, musi bardzo dokładnie badać sytuację materialną 
takiego podmiotu. W różnych sytuacjach mogą być oczywiście różne decyzje, w zależności 
od tego jakie dokumenty finansowe zostaną przedłożone. Zapewniam, że zawsze można taki 
wniosek będzie złożyć w 2021 roku i jeżeli (jeszcze raz podkreślam) dany podmiot nie będzie 
wspomagany przez inne instytucje państwowe nie będzie miał innych źródeł dachów i będzie 
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wypełniał przesłanki ustawy ordynacja podatkowa zawsze będzie mógł liczyć na stosowne 
ułgi. Dziękuję. 

Przewodniczący Rady Miasta zamknął pkt 5. 

Ad. 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 

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

Skarbnik Miasta Agata Zaręba przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Gospodarki Przestrzennej 
i Budżetu. 

Dyskusja. 

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

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

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

Wynik głosowania: 

Za: 13 100% 
Przeciw: 0 0% 
Wstrzymuje się: 0 0% 
Brak głosu: 0 

Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr XXXIX/223/2020 w sprawie wprowadzenia zmian 
w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2020 rok. 

b) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz 
warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej 
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Skarbnik Miasta Agata Zaręba przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 
i autopoprawką (dotyczącą poz. 42 we wzorze deklaracji polegającej na dodaniu po 30% „z 
28 zł"). 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Gospodarki Przestrzennej 
i Budżetu oraz Komisję Gospodarki Komunalnej, Samorządu i Porządku Publicznego. 

Dyskusja. 

Radny Waldemar Chochowski zapytał czy Urząd Miasta będzie pokrywał zwolnienie dla 
osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, czy będzie to finansowane z opłat 
finansujących cały system? 
Burmistrz Miasta Dęblin Beata Siedlecka - szanowni państwo tak jak wyjaśniałam na 
komisjach, jeżeli tylko będą wprowadzane przepisy pozwalające aby Urząd Miasta uzupełniał 
ten system płatności i przeznaczał dla Ośrodka Pomocy Społecznej właściwe kwoty, 
a Ośrodek Pomocy Społecznej żeby przekazywał te kwoty najbardziej potrzebującym, 
to oczywiście zastosujemy takie pokrycie kosztów systemu. Jeżeli nie będzie takich 
przepisów to wszystkie ulgi pokrywane są z opłat za zagospodarowanie odpadów 
komunalnych przez nas uchwalonych. 
Radny Waldemar Chochowski - jakie przepisy pozwalają obciążać np. mnie (moją osobę), 
która płaci pełną stawkę i przeznaczać na te osoby, które mają świadczenia, dlaczego tej 
części nie może pokryć Urząd Miasta z części ogólnej? Do tej pory było tak, że 
finansowaliśmy kolejne niedoszacowania (w ciągu roku) środków na odpady. Mi się wydaje, 
że dalej możemy to robić (finansować ulgi dla tych korzystających z OPS), możemy 
sfinansować z tego co pamiętam 30 tysięcy na rok. 
Burmistrz Miasta Dęblin Beata Siedlecka ja odpowiem panu radnemu tak jak pan. Proszę 
wskazać przepis, który mi pozwoli pokryć taką ulgę z budżetu miasta. Jeśli się pojawi taki 
przepis to oczywiście będziemy go stosować. 
Dziwi mnie dzisiaj pana pytanie. Pracował pan w zespole, który został powołany do ustalenia 
stawki za gospodarowanie opłatami komunalnymi. Doskonale pan wie dlaczego 
wprowadziliśmy takie ulgi, które są odzwierciedlone w deklaracjach. Wie pan jaka była do 
tego argumentacja. Dziwi mnie dlaczego na sesji gdzie uchwalamy deklaracje, a nie 
wysokość opłaty, pan tego tematu nie podnosił. Tak jak powiedziałam wcześniej jak będzie 
taki przepis żeby można było ulgi pokrywać środkami z budżetu miasta to taki przepis 
zastosujemy. Na dzień dzisiejszy takiego przepisu nie mamy. 
Radny Waldemar Chochowski - pani burmistrz owszem byłem w tym zespole i na 
pierwszym posiedzeniu nic nie było mowy w ogóle o jakichkolwiek ulgach. Oprócz tego, że 
został przedstawiony tak jakby tylko jeden projekt (przygotowany przez panią burmistrz) dla 
tego zespołu. To tylko jeden był omówiony. W dyskusji brały udział tylko może cztery osoby 
łącznie z prezesem i panią burmistrz, a pozostałe, że chcą żeby było od osoby i żeby podnieść. 
To było wszystko przygotowane. Pytałem dlaczego posiedzenie nie jest nagrywane. 
I wszyscy radni, którzy siedzieli na tym zespole tak właśnie głosowali na tym zespole. 
Merytorycznej dyskusji było zero. Oprócz tego co mówiłem ja, pan Wojtyś i jeszcze 
odpowiedź prezesa. To było bez merytorycznej dyskusji. To było wszystko ukartowane mogę 
powiedzieć z całą świadomością. Nie było to nagrane żeby tego mieszkańcom nie 
przedstawiać. 

Jeśli chodzi o zwolnienia tam na tym zespole nie było nic powiedziane, że ma być 
finansowana jakakolwiek ulga. 
Burmistrz Miasta Dęblin Beata Siedlecka - przez dwa miesiące (czerwiec i lipiec) 
spotykaliśmy się tutaj żeby wypracować (w gronie 37 osób) sposób naliczania opłaty za 
zagospodarowanie opadami komunalnymi oraz wypracować wysokość tych opłat. Ze strony 
miasta zespoły były prowadzone przez Zastępcę Burmistrza panią Beatę Amarowicz 
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a zespoły działały tak, że w skład jednego zespołu wchodzili wszyscy radni a w skład 
drugiego zespołu wszyscy przewodniczący zarządów osiedli oraz pracownicy Miejskiego 
Zakładu Gospodarki Komunalnej. Na pierwszym posiedzeniu pan również był obecny 
i zabierał bardzo czynnie głos, otrzymał pan trzy propozycje wariantów opłat. Pierwszy 
wariant: opłata od jednej osoby poprzez naliczanie za metry sześcienny zużytej wody a dwu, 
trzy, czteroosobowe rodziny miały by już opłatę zryczałtowaną. Drugi wariat to wyłącznie od 
gospodarstwa i od liczby osób w gospodarstwie domowym. Trzeci wariant od metra 
sześciennego zużytej wody. Wszyscy Państwo mieliście to w materiałach. Nikt tu proszę 
państwa niczego nie ukartowywał i nie sugerował. Tak duża grupa ludzi miała swobodę 
wypowiedzenia się odnośnie tych propozycji. Na każdej z tych propozycji widniały ulgi już 
opracowane. Jedna ulga od kompostownika i druga dla osób, które są gorzej sytuowane, które 
wymagają pomocy z ośrodka pomocy społecznej. Już wówczas można było dyskutować na 
temat tych ulg. Na temat tego, że ulgi są w systemie. Było to jasne, widoczne, obliczone. 
Każdy z państwa biorący udział w zespole mógł o wszystkie interesujące was tematy zapytać. 
Z dokumentów tych wynikało, że ulgi te mieszczą się w całym systemie opłat dotyczących 
gospodarowania odpadami komunalnymi. Tak też jest proszę Państwa z kompostownikami. 
Ci z państwa, którzy będą kompostować będą korzystać z ulg, które również muszą znaleźć 
pokrycie w całości kosztów systemu gospodarowania odpadami. I proszę mi nic nie 
insynuować bo wszyscy tu byliśmy (jak jeden mąż) zespołem. Ja się przysłuchiwałam 
posiedzeniom zespołów właśnie po to żeby takich uwag jakie pan tutaj podnosi nie było. 
Zespoły wiedzą na jaki temat dyskutowały. Szanowni Państwo aktywnie braliście w nich 
udział. Nawet z protokołu prac zespołów wynika, że poszczególni państwo wypowiadali się 
odnośnie wypracowanego systemu. Ostatecznie zespoły wypracowały czwarty system 
zupełnie inny niż proponował urząd. My nie proponowaliśmy tego sposobu tj. od osoby 
zamieszkującej w nieruchomości. Jeszcze takiego sposobu nie mieliśmy. To jest pierwszy raz 
stosowany sposób u nas na terenie miasta. Zawsze do tej pory był sposób naliczania opłat od 
osoby w gospodarstwie domowym, a teraz będzie od osoby zamieszkującej daną 
nieruchomość. Na 37 osób pracujących w zespołach ta propozycja zdobyła większość 
i akceptację. Ta wysokość opłaty i ten sposób został wprowadzony do uchwały rady miasta, 
która została na poprzedniej sesji przyjęta. 
Przewodniczący Rady Miasta Dęblin Maciej Krygrowski - zwrócił się do radnego 
W. Chochowskiego - ponawiam prośbę żeby nie obrażać innych. To, że ktoś miał inne zdanie 
na posiedzeniu komisji to nie znaczy, że jest merytorycznie „zerowy". Bardzo proszę nie 
obrażać, każdy może mieć swoje zdanie, swoją opinię na ten temat. A oskarżenia, jakieś 
ukartowania, w przeszłości byliśmy świadkami pana skoku na kasę itd. Bardzo bym prosił 
uważać i szanować innych. 
Radny Waldemar Chochowski - na pierwszym posiedzeniu zespołu wnioskowałem 
o nagrywanie, mamy sprzęt i nic nie stało na przeszkodzie żeby nagrywać i pokazać te ciężkie 
obrady. Nie mogłem uczestniczyć w drugim posiedzeniu tak że byłem bardzo zainteresowany 
co tam było. Z protokołu to nic dużo nie wynika. Ten protokół to nie wiem dlaczego nie jest 
udostępniony. Informacja, o której mówiłem na sesji, która jest na stronie miasta nie zawiera 
w ogóle tej propozycji opłaty na 28 zł. O ukartowaniu mówię celowo i świadomie bo skoro 
zdaniem tylu osób, które nie uczestniczyły w dyskusji, a wiedzą żeby propozycja była 28 zł. 
To dla mnie to jest ukartowanie bo z czego to 28 zł wyliczyli, z jakich danych. Tam żadnych 
danych nie było. Czy ktoś wcześniej rozmawiał z Wami? Czy ktoś z Wami ustalił to? 
Uważałem, że nagrywać i nie będzie żadnych wątpliwości. Nie było nagrane w związku 
z czym mówię jak ja to odebrałem, dlatego tak mogłem powiedzieć o tej sprawie. 
Burmistrz Miasta Dęblin Beata Siedlecka - szanowni państwo, to czy to było nagrywane 
czy nie, to nie ma większego znaczenia. Nad tym pracowało 37 osób. Trzeba być bardzo 
podejrzliwym żeby uznać, że 37 osób „kombinowało" przy rozwiązaniu jakie zostało 
przyjęte. To jest możliwe jeśli chodzi o pana radnego Chochowskiego. To tak jak 37 osób 
dzisiaj zostało obrażonych poprzez pomówienie, że nie dyskutowało nad tą opłatą jawnie 
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tylko w jakikolwiek sposób ukryty. To zaczyna być już proszę państwa śmieszne i nie 
poważne. Informacja o wypracowanych stanowiskach przez zespoły została na BIP 
umieszczona. Wszyscy się mogli na ten temat wypowiedzieć. Mieszkańcy mieli udostępnioną 
informację. Oczekiwaliśmy nawet odpowiedzi. O tym, że było to znane mieszkańcom może 
świadczyć fakt, że z burmistrzem można było dyskutować o tym przed sesją. Mieszkańcy 
wiedzieli , że takie podwyżki będą, więc nikt tu proszę państwa niczego nie utajniał. 
Z protokołem można się zapoznać w wydziale Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, 
protokół jest dostępny. Ten dokument nie jest dokumentem tajnym. Kto się tym interesuje, 
przyjdzie i taki dokument otrzyma. Tym bardziej jeżeli był członkiem zespołu, w którym 
pracował nad zmianą sposobu opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz za 
stawką jaka została na tych zespołach wypracowana. 
Radna Urszula Czarnecka - tak się składa, że te 28 zł to jest moja propozycja. 
Przygotowując się do tego spotkania dzwoniłam do Puław, Ryk do sąsiednich gmin 
i wszędzie dopytywałam na jakich zasadach i jak to jest wyliczane bo to jest w moim interesie 
bo ja też to będę płaciła. Mając ludzi we wspólnocie gdzie większość jest emerytami, dbam 
o mieszkańców i żeby powiedzieć to 28 zł (proszę przyjąć to moja propozycje) niech mi pan 
wierzy ja nie spałam dwa tygodnie. A pan mnie tutaj oskarża, zarzuca, że został ukartowane. 
Nie. Ja owszem konsultowałam też się z panią Wiceburmistrz, z panią Burmistrz. Ja po prostu 
chciałam widzieć czy rzeczywiście ta kwota i wszelkie te ulgi wystarczą. Nie patrzyłam czy 
rząd nam da. Ja patrzyłam tylko czy to będzie dobre dla mieszkańców, bo niech pan zauważy 
wielodzietne rodziny w tej chwili są pokrzywdzone nie ma ich na liście osób, które mogły by 
się ubiegać o jakąkolwiek zniżkę. Nie ma tego. Do tej pory było 94 zł, dlaczego pan o tym nie 
mówił wcześniej na komisjach, że coś takiego ich dotknie. Tak, że to nie jest tak, że coś 
zostało ukartowane. W pierwszej wersji chciałam 25 zł ale po przeanalizowaniu tego 
wszystkiego i jeżeli za pół roku miałaby być znowu podwyżka bo rząd by sobie ustalił np. 
nowe opłaty śmietnikowe czy to marszałkowskie czy to składowania. To wolałam 
zaproponować to 28 zł. żeby to starczyło na jakiś czas. 
Radny Artur Marzysz - ja chciałem się odnieść do tego ukartowania co pan radny 
wspominał. W przedniej kadencji uczestniczyliśmy co niektórzy w sesjach rady miasta i jakoś 
nie padały takie słowa, że radni którzy byli w klubie i jednomyślnie podejmowali jakieś 
decyzje, to wtedy pan nie mówił, że jest ukartowanie. Wtedy też był pan w tym klubie. 
A teraz jeśli radni jednomyślnie podejmują jakieś decyzje, uchwały to jest ukartowane. Nikt 
niczego nie ukarto wuj e panie radny. 
Radny Waldemar Chochowski - no skoro pani radna Czarnecka sam wyliczyła 28 zł i ta 
propozycja była przez wszystkich przyjęta. Nie mając faktycznej wiedzy ile to faktycznie 
powinno wynosić bo ta wiedza praktycznie dopiero pojawiła się po przetargach i fakturach 
wystawianych bo to była rzeczywista wysokość jaką faktycznie powinniśmy zapłacić. To ja 
nie wiem skąd ta kwota się wzięła, chyba z sufitu w ogóle. Ja na tym zespole postawiłem 
swoja propozycje. Na tej żeby płacić od metra zużytej wody dlatego, że biorąc pod analizę 
propozycję, która była nam przedstawiona wyszło, że przed pandemią czyli w lutym mieliśmy 
30 % więcej śmieci niż w marcu kiedy wszystkie osoby wyjechały z Dęblina, które nie 
płaciły. Dla mnie to było oczywiste. 30% mniej śmieci oznacza to że byliśmy przez tych 
wszystkich ludzi oszukiwani. Śmieci wyrzucali, a deklaracji nie składali. Jak widać taka 
sytuacja w październiku znowu się zaczęła sprawdzać, że są osoby, które nie płaca, a śmiecą. 
Dalej będę za tym, że póki te osoby nie znikną to najlepszym systemem jest płacenie od metra 
sześciennego zużytej wody. Będzie normalne zużycie tzw. wszystkich pustych mieszkań. 
Jeśli mają lokatorów i śmiecą. 

W odniesieniu do słów radnego Marzysza - szanowni państwo, uważam, że my jako 
rada miasta jesteśmy po to żeby mieszkańcom było jak najlepiej. Klub radnych „Razem dla 
Dęblina" działał w ten sposób że opłata za śmieci była 10 zł od osoby ta która segreguje, a wy 
jesteście tutaj u władzy (bo przegłoso wuj ecie mnie przy każdym spornym punkcie) to 
w jednym roku 20 zł do w drugim 28 zł. To na koniec kadencji będzie maksymalna 
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dopuszczana przez ustawę wysokość opłaty dla mieszkańców Dęblina kiedy miasto nie jest 
bogate. Uzmysłówcie sobie, że kogoś stać jest ale dla większości osób naprawdę 28 zł to dla 
nich jest szok. Oni na za tyle śmieci nie produkują szczególnie Ci emeryci i wielodzietne 
osoby. Oni nie produkują tyle śmieci i nie chcą tyle płacić bo płaca dalej za oszustów. 
Burmistrz Miasta Dęblin Beata Siedlecka szanowni państwo, żaden z systemów 
przewidzianych w ustawie nie jest do końca sprawiedliwy dla mieszkańców. Jeśli pan 
obstawał przy zastosowaniu opłat od metra sześciennego wody, to bardzo proszę zajrzeć do 
lektury 
i zapoznać się jak wygląda w tej chwili opłata uchwalona w Warszawie od metra 
sześciennego. Ile tam obywatel w tej chwili po przyjęciu takich stawek ma płacić za śmieci. 
Ja już nie mówię w tej chwili o tym jakie to negatywne skutki przynosi dla działalności 
przedsiębiorstwa, w przypadku gdy obywatel unikałby podania prawdziwego zużycia wody 
aby zmniejszyć tą opłatę. Proszę przeanalizować jak to odbiło się na mieszkańcach 
Warszawy. Tak, że nasza stawka, która w tej chwili pokrywa (ma pokryć) 100% kosztów 
gospodarki opłatami komunalnymi jest jeszcze na optymalnym poziomie. Pewnie, że mała nie 
jest, z tego doskonale zdajemy sobie sprawę. Jeszcze raz przypomnę państwu od dwóch lat 
system musi się samofinansować. Poprzedni „Klub razem dla Dęblina" miał o tyle szczęście, 
że przepisy starej ustawy pozawalały jeszcze na to aby płacić tą różnicę (deficyt) przesuwając 
środki finansowe z innych zadań. My już w tej chwili (od dwóch lat) musimy dbać o to aby 
system się samofinansował i pokrywać wszystkie koszty związane z gospodarką odpadami 
wyłącznie z opłat jakie uiszcza każdy mieszkaniec i każdy z nas bo my też jesteśmy 
mieszkańcami. Wiemy doskonale, że podnoszenie opłat to nie jest wdzięczna funkcja ale też 
jesteśmy wszyscy odpowiedzialni za budżet i za ten system. Chcemy żeby było czysto w 
mieście, żeby wszystkim odpady komunalne odbierano z posesji, żeby nikt nie budził się rano 
z odpadami komunalnymi przed domem. I o to musimy dbać. Jesteśmy teraz przed wyborem 
wykonawcy i mam nadzieje, że będzie to wykonawca, który za te środki finansowe, które 
zostały ustalone za gospodarkę odpadami komunalnymi będzie wykonywał usługi na naszą 
rzecz na wysokim poziomie. 
Radny Waldemar Chochowski - po pierwsze w Warszawie opłata od metra sześciennego 
nie obowiązuje bo została zaskarżona. Dlaczego oni wprowadzili tą opłatę bo Warszawa jest 
takim miastem specyficznym gdzie tez jest dużo osób napływowych, które mieszkają i nie 
zgłaszane są do deklaracji, a mieszkają i śmiecą w mieście. Tych śmieci są kolosalne ilości na 
głowę mieszkańca średnio, który płaci. Na każdego mieszkańca jest jakiś ułamek tego kto nie 
płaci bo mieszka na stancji. Osoba za wynajem pieniądze bierze, deklaracji za niego nie 
składa i opłaty nie płaci. To jest jedno. Po drugie wydaje mi się, powinniśmy sobie 
odpowiedzieć na pytanie szanowni państwo czy te przepisy się zmieniły czy możemy 
dokładać do systemu pani burmistrz. Te przepisy i wtedy i tak samo dziś są te same w tym 
punkcie się nic nie zmieniło. Ustawa mówi wyraźnie, że zebrane opłaty od mieszkańców mają 
pokryć koszty śmieciowe. I wtedy było to samo ale w taki sposób było dotowane i tedy było 
nas stać, ale żeśmy to robili. I teraz mi się wydaje tak samo też nas stać pokryć to wszystko 
bo to jest uczciwe. Nie jest uczciwe to, że ta osoba, która płaci to płaci także za osobę, która 
korzysta z OPS. Osoby, które korzystają z pomocy mają pomoc od państwa. My też jesteśmy 
przedstawicielami państwa wydaje mi się, że możemy te ulgi wprowadzić i te ulgi finansować 
z budżetu naszego. Wtedy będzie wszystko tak jak powinno być, bo to jest sprawiedliwe 
i uczciwe. 
Burmistrz Miasta Dęblin Beata Siedlecka - szanowni państwo, ta dyskusja to nie jest przy 
tym projekcie uchwały. My mieliśmy czas dyskutować o tym na ostatniej sesji przy 
wprowadzaniu wysokości stawek i ulg. Nie przypominam sobie żeby wówczas pan radny 
wnosił jakąkolwiek zmianę do projektu uchwały polegającą na zniesieniu ulgi w postaci 30% 
dla osób, które są objęte pomocą społeczną Dziwi mnie, że przy omawianiu wzoru deklaracji 
ten temat jest w ogóle poruszany. 
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Radny Waldemar Chochowski - pani burmistrz, ja na ostatniej sesji jak był ten temat nic 
nie mówiłem żeby zlikwidować ulgę. Powiedziałem żeby tej ulgi te osoby co płacą nie 
powinny finansować. Proszę tutaj nic nie insynuować co nie miało miejsca. 
Burmistrz Miasta Dęblin Beata Siedlecka - proszę pana jeśli jest pan obrońcą wszystkich, 
którzy płacą trzeba było dokonać zmiany w projekcie uchwały. Trzeba było tego dnia kiedy 
uchwalaliśmy wysokości stawki, zmiany sposobu jej naliczania i wprowadzania tych ulg, 
dokonać zmiany poprzez usunięcie z projektu uchwały zapisu dot. ulgi 30%. To ja bym to 
rozumiała. Dzisiaj uchwała została podjęta pan „leje wodę" w związku ze sprawą, która 
została już załatwiona. Zaakceptowana przez 37 osób i pan stara się udowodnić, że ktoś 
cokolwiek musi pokrywać. Trzeba było wtedy podnieść ten temat, że pan takiej ulgi sobie nie 
życzy i z jakich powodów. Dzisiaj uchwalamy projekt deklaracji, który jest następstwem 
przyjętej już uchwały o stawkach. Dzisiaj jest szkoda na to czasu, bo miał pan czas żeby 
przekonać radnych, że ta ulga w pana ocenie jest niepotrzebna. Ten moment już nie jest tym 
właściwym momentem i bardzo proszę nie utrudniać pracy radzie i przyjąć stosowny projekt 
uchwały. 
Radny Waldemar Chochowski - wnosiłem o odrzucenie projektu uchwały w całości 
i skierowanie prac do komisji. W związku z czym nie proponowałem żadnych zmian, a o tym, 
że ta ulga może być wprowadzona nie mówiłem, że ta ulga jest. Tylko kto mają finansować 
dlatego dzisiaj mówię, że ma to finansować miasto z budżetu miasta dla osób, które są 
w najtrudniejszej sytuacji. 
Burmistrz Miasta Dęblin Beata Siedlecka - jak będą takie przepisy, to oczywiście miasto 
będzie finansować. To będzie tylko przekładanie kasy z kieszeni do kieszeni w budżecie 
miasta. 

Przewodniczący Rady Miasta zamknął dyskusję. 

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 
oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
wraz z autopoprawką. 

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

Wynik głosowania: 

Za: 12 92,31% 
Przeciw: 1 7,69% 
Wstrzymuje się: 0 0% 
Brak głosu: 0 
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Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr XXXIX/224/2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji 
0 wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 
nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej. 

c) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Miasta Dęblin 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Marcin Daniel przedstawił 
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Gospodarki Przestrzennej 
1 Budżetu oraz Komisję Gospodarki Komunalnej, Samorządu i Porządku Publicznego. 

Dyskusja. 

Radny Waldemar Chochowski - zadał pytanie - kiedy zajmiemy się przygotowaniem 
uchwały w sprawie zagospodarowania odpadów komunalnych z cmentarza? 
Odbyło się wyjazdowe posiedzenie komisji do ZUK w Puławach. Ja miałem pytanie do 
Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Samorządu i Porządku Publicznego czy 
zostały jakieś wnioski wypracowane z tej komisji. Z tego co pamiętam to głosowania nie 
było. Pan przewodniczący mnie odesłał do protokołu z posiedzenia komisji (25.09.2019 r.). 
Ja do niego dotarłem. No mimo tego, że komisja nie głosowała wniosków, to jakieś są. Pani, 
która nas oprowadzała powiedziała (w protokole zostało zapisane) odpady cmentarne 
znajdują się w odpadach komunalnych, gdzie nie powinno ich być bo jest na nie oddzielny kod 
200203. Dęblin nie ma umowy na zagospodarowanie odpadów cmentarnych. Odpady te 
powinny być osobno, bo są tylko składowane. Szkło zabrudzone parafiną nie nadaje się do 
wykorzystania. Z tego co wiem do dnia dzisiejszego nie jest ta sprawa załatwiona. 
Mieszkańcy są na tyle wyedukowani, że kwiatki kładą obok i czekają na to, że może trafią 
one do kompostownika. Te kwiaty należy wyjąc z doniczki i wrzucić do kontenera i wtedy ta 
opłata będzie mniejsza niż za odpady zmieszane, a na taśmie co wybierać ziemię? My jako 
miasto nie jesteśmy na to przygotowani żeby tą sprawę załatwić. Wdaje mi się, że jest to 
doskonała okazja abyśmy do takiej procedury przystąpili, można do tej procedury przystąpić 
i wprowadzić w ciągu roku, bo te kwiaty teraz po pierwszym przymrozku trafiają do kosza. I 
tą sprawę załatwić. Przygotować prawo aby mieszkańcy mogli robić to zgodnie z prawem 
czyli dzielić na frakcje i wtedy ta opłata będzie mniejsza. Z tego co w tamtym roku się 
interesowałem to była kwota 60 tys. zł. (zapłaciliśmy za wytworzenie tylko śmieci 
z cmentarza). To są „kosmiczne" pieniądze. My mówimy o ulgach dla osób korzystających 
z pomocy 30 tys. my możemy tą sprawę zorganizować. 
Tutaj trafiły z komisji wnioski opisane na końcu protokołu - zgłaszane wnioski i pytania, 
które zostaną przedstawione Burmistrzowi Miasta Dęblin oraz Prezesowi Zarządu Miejskiego 
Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Dęblin odnośnie: 

1) zorganizowania spotkania z zarządcami wspólnot mieszkaniowych w sprawie 
rozwiązania problemu dotyczącego segregacji odpadów komunalnych w osiedlach 
wielorodzinnych oraz by zorientować się, w jaki sposób oni widzieliby zmniejszenie 
kosztów, z tego co wiem to takie spotkania nie były organizowane. 

2) edukowania dzieci i młodzieży poprzez wycieczki szkolne do Zakładu Usług 
Komunalnych w Puławach; teraz wiadomo, że nie możemy tego robić bo jest taki 
okres, ale trzeba by było ruszyć z tematem. 

3) podjęcia działań w celu oddzielnego oddawania odpadów cmentarnych do Zakładu 
Usług Komunalnych w Puławach. Czy jest oddzielna umowa na odbiór odpadów 
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z cmentarza komunalnego i parafialnego? Dlaczego odpady cmentarne znajdują się 
w odpadach komunalnych, skoro powinny by osobno, bo są tylko składowane i nie 
podlegają żadnym procesom frakcjowania? 

Nie wiem czy jakakolwiek odpowiedź na wnioski komisji była, bo nie ma udostępnionej, ani 
Prezesa MZGK, ani pani burmistrz czy po prostu będziemy to robić. Powiem państwu taki 
przykład. Kiedyś zwróciłem uwagę, że nie ma pojemnika do odpadów biodegradowalnych 
w budownictwie wielorodzinnym temat wałkowałem co sesja, wkładałem wniosek żeby 
wyposażyć w pojemniki. I wiecie co państwo w tych ostatnich dokumentach, co były na 
ostatnią sesję odczytuje ilość z roku do roku wzrosła 10 razy tylko dla tego, że osoby 
z wielorodzinnych miały gdzie te odpady wrzucić bo one czekały na to. Trzeba było 
wyposażyć w związku z czym jak się pojawiły pojemniki po moich wystąpieniach okazało 
się, że można 10 razy więcej jest tych odpadów. I one są tańsze chyba sześć czy siedem razy 
od odpadów zmieszanych. Tak, że działajmy lokalnie bo one przynoszą efekty. 
Burmistrz Miasta Dęblin Beata Siedlecka - proszę, żebyśmy nie mieszali kosztów 
związanych z gospodarką z odpadami cmentarnymi, z kosztami jakie ustalamy za gospodarkę 
odpadami w budynkach mieszkalnych czyli wielorodzinnych i jednorodzinnych. Ta stawka 
28 zł obejmuje wyłącznie gospodarowanie odpadami komunalnymi dla terenów 
zamieszkałych. Jeśli chodzi o teren cmentarny to są zupełnie inne stawki i wynikają z umowy 
zawartej między miastem, MZGK w Dęblinie i ZUK w Puławach. To zupełnie nie ma nic 
wspólnego z omawianą uchwałą dotyczącą zmiany regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Miasta Dęblin dotycząca kompostowania. Odpady cmentarne mają swój 
kod i spółka je odbiera jako odpady cmentarne na podstawie odrębnych umów. Jeśli chodzi o 
wspólnoty to takie spotkania były organizowane w 2015, 2016, 2017 roku i nie przyniosły 
żadnego skutku. Pan radny od samego początku uczestniczy w posiedzeniach wspólnych 
wszystkich komisji i podczas omawiania materiałów na dzisiejszą sesję został wypracowany 
przez jednego z radnych wniosek w komisji aby nie rozmawiać z zarządcami wspólnot bo to 
nie jest skuteczne, tylko żeby wystosować pisma do zarządów wspólnot, 
a więc do osób fizycznych, które znają poszczególnych mieszkańców tego bloku, które znają 
sposób w jaki Ci mieszkańcy segregują odpady i z nimi rozmawiać na temat uszczelniania 
systemu. To był wniosek wypracowany dwa dni temu 27 listopada i temu wnioskowi nadamy 
bieg ponieważ on ma realne szanse poprawienia cokolwiek w tym systemie. Mówił pan 
o biodegradowalnych ale proszę też mieć na względzie jedną rzecz, że ta selekcja dopiero 
obowiązuje od 2019 roku. W 2019 i 2020 roku biodegradowalne były odbierane i nasz 
regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie miasta Dęblin takie obowiązki zawiera. 
Na wysokich dostarczamy pojemniki na biodegradowalne i to się dzieje. Na niskich 
(jednorodzinnych) kupują sobie pojemniki właściciele a worki na biodegradowalne dostają od 
spółki i tak też się dzieje. Nie wiem w czym jest problem, w czym są problemy w oddzielaniu 
biodegradowalnych od pozostałej selekcji. Może po prostu ludzie nie robią tego w sposób 
właściwy. Pojemniki mają dostarczane, worki mają dostarczane, a jeśli ktoś z mieszkań 
jednorodzinnych chce mieć pojemnik sam sobie go nabywa na własny koszt. 
W temacie biodegradowalnych - kiedy mamy zabudowania budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnym mieszkańcy zgłaszają w deklaracji, że chcą korzystać z ulgi 2 zł na osobę 
zamieszkałą na terenie nieruchomości, wówczas zgłaszają to w deklaracji i wtedy 
biodegradowalne umieszczają w kompostownikach (wykonanych zgodnie z prawem 
budowlanym ) i tedy mogą skutecznie korzystać z tej ulgi. Mamy nadzieję, że w ten sposób 
rozwiąże się problem gospodarowania odpadami biodegradowalnymi. Tu musimy pamiętać, 
że jeżeli ktoś z mieszkańców z budynków jednorodzinnych będzie zgłaszał taką ulgę to 
wówczas nie może skorzystać już z możliwości wystawiania odpadów biodegradowalnych 
ani w workach, ani w pojemnikach bowiem będzie je kompostował i utylizował w naturalny 
sposób, zgodnie z przepisami przewidzianymi do utylizacji tego typu odpadów. 
Radny Waldemar Chochowski - szanowni państwo, ja celowo ten temat podjąłem, żeby to 
po prostu wyjaśnić. Dalej uważam, że temat jest nie załatwiony. To że są to oddzielne 
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pieniądze ja to doskonale rozumiem, ale są to pieniądze nasze. Tak jak to pani powiedziała 
wcześniej pieniądze z budżetu, które płacimy za odpady cmentarne pokrywane są z naszej 
kieszeni (z podatków to idzie). Uważam, że mieszkańcy maja słuszne prawo wymagać takiej 
samej selekcji na cmentarzu jak jest u nich na osiedlu zrobione. To można zrobić. Można 
wyłączyć, żeby na cmentarzu wyglądał porządnie, a tak jest miszmasz i ląduje w jednym 
pojemniku. Tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Można to zapisać w regulaminie czystości to 
jest regulamin na terenie Dąblina nie ma wyłączenia cmentarza. Na cmentarzu też powinno 
być określone, że obowiązuje selekcja na tej zasadzie, w której może ona obowiązywać. Na 
pewno będzie to łatwiej i taniej, a nie wysokie rachunki jakie pokrywamy my mieszkańcy. 

Odnośnie pojemników i ich wyposażenia - pani burmistrz, ustawa się zmieniała 
w 2019 r. odnośnie kompostowania. My jako spółdzielnia mieszkaniowa wystąpiliśmy wtedy 
jako pierwsi o wystawienie pojemnika. MZGK nie miało nawet pojemnika żeby go nam 
wystawić. Przez długi okres czasu tylko my to robiliśmy. Ja chodząc po Dęblinie no nie 
widziałem pojemników brązowych przy wspólnotach, blokach. Byłem zdziwiony, dlatego się 
pytałem. Dopiero opłaty zostały wprowadzone w 2019 i na wiosnę 2020 roku zaczęło MZGK 
wyposażać wspólnoty w pojemniki. I dopiero po tych wszystkich sprawozdaniach i pismach 
zaczęło to przynosić efekty na terenie Dęblina. Podejrzewam, że kilka tysięcy złoty zostało 
wydane mniej na odpady. Te odpady powinny trafić na kompostownik z tego co wiem tak to 
jest w Puławach robione. Róbmy wszystko żeby to poprawić, to jest do poprawienia. Tutaj się 
nie kłóćmy o to kto ma racje tylko zróbmy tak żeby to wyglądało jak trzeba i żeby było taniej 
dla miasta. Tak żeby te śmietniki były wizerunkiem. Ja rozumiem, że tutaj będzie problem 
z odpadami cmentarnymi ale już wyciągniemy z doniczki kwiatek i będą wsadzone do 
kontenera i będą biodegradowalne. Dla mnie to jest proste i oczywiste. Tak mieszamy odpady 
i kosztują tyle co kosztują. 
Burmistrz Miasta Dęblin Beata Siedlecka - ma pan racje, że powinniśmy o to dbać 
wspólnie, bo to jest nasze wspólne dobro i nasze wspólne pieniążki. Ja jeszcze raz podkreślę, 
że te pieniądze na odpady cmentarne to nie są z pieniędzy, które wnoszą mieszkańcy czyli 
28 zł. od osoby. To są środki zabezpieczone na ten cel w budżecie miasta. Chcę żeby ta 
jasność była, żeby mieszkaniec wiedział i miał jasny obraz za co płaci 28 zł. Jeżeli 
mieszkaniec ma prawo wymagać od nas, to mieszkaniec musi również wymagać od siebie. 
Ani miasto, ani MZGK nie jest od tego, aby oddzielać odpady (kwiaty od doniczek) 
i segregować te odpady w taki sposób, aby nie były one zmieszane. Taki obowiązek ma 
mieszkaniec i myślę, że tutaj wspólnie z panem radnym się zgodzimy, że musimy apelować 
do mieszkańców, żeby sami takiej segregacji dokonywali. Wtedy nie będziemy narażali się na 
to, że płacimy z budżetu więcej za odpady zmieszane. Sami mieszkańcy wykonują takie 
czynności, które zmierzają do konieczności podwyższania opłat czy zabezpieczania w 
budżecie większych środków niż kiedy byłyby one selekcjonowane. Tak, że tu się zgadzamy i 
taki apel również kierujemy, bardzo prosimy o selekcje na cmentarzach, zdecydowanie 
wpłynie to na wysokość kwoty jaką przeznaczmy na to z budżetu na inne usługi komunalne, 
potrzebne dla mieszkańca. 
Radny Waldemar Chochowski - pani burmistrz wniosek, żeby te wszystkie pojemnik, które 
znajdują się w bardzo dużej ilości były bardzo czytelnie oznaczone. Druga sprawa tam jest 
bardzo dużo baterii. Tam są znicze elektroniczne i też lądują w odpadach zmieszanych. One 
są niebezpieczne. Wystarczy na nie zrobić pojemnik i ta firma, która zajmuje się recyklingiem 
ona sobie to wszystko ładnie oddzieli i odbierze. I nie będzie się zatruwać środowiska. Tutaj 
wniosek do zarządcy cmentarza albo on to zrobi albo MZGK. To powinno byś zrobione już 
dawno. Mieszkańcy chcą segregować tylko nie mają możliwości tego zrobić. 
Burmistrz Miasta Dęblin Beata Siedlecka - szanowni państwo, mieszkańcy zawsze mają 
możliwość segregacji. My nie musimy oznaczać pojemników. Oni wiedzą jak mają 
segregować. Takie oznaczenie może ułatwić segregację, można poprosić MZGK aby 
oznaczyła te pojemniki. Mieszkaniec zawsze ma możliwość segregacji niezależnie, czy ma 
oznaczone pojemniki, czy nie. 
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Przewodniczący Rady Miasta zamknął dyskusję. 

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Dęblin 

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

Wynik głosowania: 

Za: 13 100% 
Przeciw: 0 0% 
Wstrzymuje się: 0 0% 
Brak głosu: 0 

Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr XXXIX/225/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie 
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Dęblin. 

d) zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania 
polegającego na wyznaczeniu obszaru i granicy aglomeracji Dęblin 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Marcin Daniel przedstawił 
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Gospodarki Przestrzennej 
i Budżetu. 
W związku z brakiem dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem uchwały. 

Przewodniczący Rady Miasta zamknął dyskusję. 

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego 
współdziałania Gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granicy 
aglomeracji Dęblin 

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

Wynik głosowania: 

Za: 12 100% 
Przeciw: 0 0% 
Wstrzymuje się: 0 0% 
Brak głosu: 0 

Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr XXXIX/226/2020 w sprawie zawarcia porozumienia 
dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu 
obszaru i granicy aglomeracji Dęblin 

Przewodniczący ogłosił 10 min. przerwę w obradach. 

e) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy działki położonej w Dęblinie 
ul. Podwale 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Marcin Daniel przedstawił 
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 

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

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

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
dzierżawy działki położonej w Dęblinie ul. Podwale 

Nazwisko i imię Głosowanie 
Chochowski Waldemar ZA 
Cydejko Maria ZA 
Czarnecka Urszula ZA 
Grobel Mieczysław ZA 
Krygrowski Maciej ZA 
Kurowski Andrzej ZA 
Marzysz Artur ZA 
Papis Edyta ZA 
Pasek Robert ZA 
Przerwa Ewa ZA 
Swietliński Leopold ZA 
Wojewoda Sieklicka Patrycja ZA 
Wojtyś Jarosław ZA 
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Wynik głosowania: 

Za: 13 0% 
Przeciw: 1 0% 
Wstrzymuje się: 0 0% 
Brak głosu: 0 

Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr XXXIX/227/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
umowy dzierżawy działki położonej w Dęblinie przy ul. Podwale. 

f) uchwalenia „Programu współpracy Miasta Dęblin z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2021". 

Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Agnieszka Chlaściak-Pietruszewska 
przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Gospodarki Przestrzennej 
i Budżetu, Komisje Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Komisję Zdrowia 
i Problematyki Socjalnej. 

Dyskusja. 

Radny Waldemar Chochowski - w załączniku programu V rzymska pkt 9) czy to nie 
powinno być wykreślone: zawierania porozumienia lub umowy o partnerstwie określonych w 
art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. 
Chyba to się skończyło już, tak mi się wydaje bo przyjmujemy już na 2021 rok. 

Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Agnieszka Chlaściak-Pietruszewska 
poprosiła Przewodniczącego Rady Miasta o przerwę. 

Przewodniczący Rady Miasta Dęblin Maciej Krygrowski ogłosił 5 min. przerwy. 

Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Agnieszka Chlaściak-Pietruszewska -
proszę państwa, podstawa prawna jest najbardziej aktualna nie ma innej podstawy prawnej. 
Proponuję, ponieważ to jest do 2020 roku, autopoprawką wykreślić pkt 9) w rozdziale V 
(formy współpracy). 

Przewodniczący Rady Miasta zamknął dyskusję. 

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta 
Dęblin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2021" wraz z autopoprawką. 

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

Wynik głosowania: 

Za: 13 0% 
Przeciw: 0 0% 
Wstrzymuje się: 0 0% 
Brak głosu: 0 

Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr XXXIX/228/2020 w sprawie uchwalenia „Programu 
współpracy Miasta Dęblin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2021 

g) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ryckiemu na dofinansowanie zadań 
z zakresu transportu zbiorowego na terenie powiatu ryckiego. 

Naczelnik Wydziału Organizacyjno Administracyjnego Justyna Ochota przedstawiła 
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 
Poinformowała, że radni otrzymali na e-mail propozycję rozkładu jazdy na 2021 rok 
obejmujący kurs z Ryki do Dęblina przez Stawy 17:10; powrót z Dęblina do Ryk 17:48. 
Kursy będą świadczone od poniedziałku do piątku oprócz świat (ferie i wakacje te kursy 
powinny cały czas funkcjonować). 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Gospodarki Przestrzennej 
i Budżetu oraz Komisję Gospodarki Komunalnej Samorządu i Porządku Publicznego. 

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

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Ryckiemu na dofinansowanie zadań z zakresu transportu zbiorowego na terenie powiatu 
ryckiego. 
Nazwisko i imię Głosowanie 
Chochowski Waldemar ZA 
Cydejko Maria ZA 
Czarnecka Urszula ZA 
Grobel Mieczysław ZA 
Krygrowski Maciej ZA 
Kurowski Andrzej ZA 
Marzysz Artur ZA 
Papis Edyta ZA 
Pasek Robert ZA 
Przerwa Ewa ZA 
Świetliński Leopold ZA 
Wojewoda Sieklicka Patrycja ZA 
Wojtyś Jarosław ZA 
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Wynik glosowania: 

Za: 13 0% 
Przeciw: 0 0% 
Wstrzymuje się: 0 0% 
Brak głosu: 0 

Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr XXXIX/229/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Ryckiemu na dofinansowanie zadań z zakresu transportu zbiorowego na terenie 
powiatu ryckiego. 

Ad. 7 Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Miasta z 25 września 2020 r. 

Ponieważ nie wpłynęły uwagi do protokołu z XXXVI sesji Rady Miasta przystąpiono do jego 
zatwierdzenia. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXXVI sesji Rady Miasta z dnia 25 września 
2020 roku. 

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

Wynik głosowania: 

Za: 13 0% 
Przeciw: 0 0% 
Wstrzymuje się: 0 0% 
Brak głosu: 0 

Rada Miasta przyjęła protokół z XXXVI Sesji Rady Miasta z 25 września 2020 r. 

Ad. 8 Zamkniecie sesji. 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Miasta Maciej 
Krygrowski zamknął XXXIX sesję Rady Miasta Dęblin. 

Zakończenie sesji godz. 16.20 
Na tym zakończono protokół. 
Protokołowała: 
Magdalena Piątek 
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