
PROTOKÓŁ nr XL/2020 
z przebiegu XL sesji Rady Miasta Dęblin 

z dnia 17 grudnia 2020 r. 

Ad. 1 Otwarcie sesji - godzina 14:30. 

Miejsce posiedzenia - sala konferencyjna Ratusza Miasta. 
Protokołowano - zgodnie z porządkiem obrad. 
Sesję otworzył przewodniczący Rady Miasta - Maciej Krygrowski. 
Listy obecności radnych, przewodniczących zarządów osiedlowych oraz zaproszonych gości 
stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 
Video-sesja Rady Miasta: https://portal.posiedzenia.pl/deblin? - nagranie odzwierciedla stan 
faktyczny przebiegu sesji Rady Miasta. Protokół zawiera chronologiczny przebieg od chwili 
rozpoczęcia do momentu zakończenia sesji. Dyskusję przedstawiono w sposób syntetyczne 
uwzględniając tylko tych mówców, którzy składali wnioski, bądź ich wypowiedzi dotyczyły 
wprowadzenia zmian do przedstawianych projektów uchwał. 

Ad. 2 Sprawdzenie obecności 
Ustawowy skład Rady Miasta - 15 radnych. 
W sesji uczestniczyło 14 radnych w tym Radny Jarosław Wojtyś zdalnie. 
Nieobecny Radny Leszek Grzyb 

LISTA RADNYCH OBECNYCH NA SESJI 

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 obecny 

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 
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14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja 

15 Wojtyś Jarosław 

obecna 

obecny 

obecni 14 

wszyscy 15 

procent 93,33 % 

Kworum zostało osiągnięte 

Ad. 3 Przyjęcie porządku obrad 

Przewodniczący Rady Miasta - Maciej Krygrowski poinformował, że radni otrzymali 
porządek obrad wraz z projektami uchwał. Zapytał, czy są uwagi do porządku obrad. 

Rada Miasta przyjęła porządek obrad XL sesji w następującym brzmieniu: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Sprawdzenie obecności. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Informacja o pracach Przewodniczącego Rady Miasta i Burmistrza Miasta w okresie 

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

a) uchwały budżetowej na 2021 rok, 
b) wieloletniej prognozy finansowej, 
c) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2020 rok, 
d) zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Dęblin, 
e) zwolnień przedmiotowych, od podatku od nieruchomości oraz określenia 

warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe 
inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Miasta Dęblin, 

f) uchylenia uchwały Nr LXVIII/371/2018 Rady Miasta Dęblin z dnia 28 września 
2018 r. w sprawie wysokości, zasad oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów 
prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, dziennych opiekunów lub podmiotów 
zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Miasta Dęblin, 

g) wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Dęblin, 
h) wyrażenie zgody na zawarcie umowy dzierżawy działek położonych 

w Dęblinie przy ul. Modrzyckiej i ul. Niepodległości, 
i) zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miasta Dęblin na 2021 r., 
j) uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miasta Dęblin na 2021 r. 

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

PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD 

Głosowanie Przyjęcie porządku obrad 

Jednostka Rada Miasta Dęblin 
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Wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

Data 17 grudnia 2020 r. Czas 14:10:33-14:11:11 

Typ Głosowanie jawne 
imienne 

Większość ć Zwykła 

Podsumowanie 

Status Ilość Procent Status Ilość 

ZA 14 100 % Pula głosów 15 

PRZECIW 0 0 % Oddanych głosów 14 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % Nieoddanych 
głosów 

1 

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 ZA 

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 

Procent 

93.33 
% 

6.67 % 
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4. Informacja o pracach Przewodniczącego Rady Miasta i Burmistrza Miasta w okresie 
miedzy sesjami. 

Przewodniczący Rady Miasta poinformował o swojej pracy: 
• 16 grudnia 2020 r. - brałem udział we wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miasta 

Dęblin gdzie opiniowane były materiały na dzisiejszą sesję. Jednym z tematów 
w sprawach różnych była sprawa ulicy Generała J. Kowalskiego. Podczas tego 
posiedzenia radni przychylili się do nie wnoszenia pod obrady Sesji Rady Miasta 
Dęblin uchwały w sprawie zmiany ulicy gen. Kowalskiego. Wszyscy radni 
jednogłośnie są przeciwni żeby zmieniać nazwę ulicy zgodnie z tym, co Wojewoda 
w piśmie nam narzucił. 

Burmistrz Miasta poinformowała o swojej pracy: 
• 1 grudnia 2020 r. - odbyło się spotkanie z inwestorem, który wybudował budynek 

mieszkalny w osiedlu Stawy. Firma poinformowała o konieczności przebudowy sieci 
wodociągowej celem podłączenia obiektu mieszkalnego do ujęcia wody; 

• 2 grudnia 2020 r. - w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie z prezesem z MZGK 
spółka z o.o. w Dęblinie w celu omówienia problemów związanych z odbiorem śmieci 
segregowanych przez zakłady utylizacji na terenie kraju a także wstępnych ustaleń 
odnośnie utrzymania miasta w okresie zimy w sezonie 2020/2021 oraz zarządzania 
lokalami komunalnymi stanowiącymi własność miasta Dęblin w 2021 roku; 

• 2 grudnia 2020 r - brałam udział we wspólnym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury 
i Kultury Fizycznej oraz Komisji Gospodarki Przestrzennej i Budżetu w sprawie 
reformy oświaty na terenie miasta Dęblin polegającej na utworzeniu zespołów 
szkolno-przedszkolnych w SP nr 3 oraz SP nr 4, a także w sprawie uchylenia dotacji 
na prowadzenie klubów dziecięcych; 

• 3 grudnia 2020 r. - wzięłam udział w rozdaniu nagród w konkursie historycznym 
w szkołach na terenie Dęblina. Konkurs dotyczył wiedzy historycznej o Dęblinie 
i jego zasłużonych mieszkańcach. Organizatorem konkursu była Grażyna 

Szczepańska nauczyciel ZSZ nr 2 w Dęblinie; 
• 3 grudnia 2020 r. - brałam udział w uroczystości przekazania obowiązków 

ustępującego dowódcy czwartego Skrzydła Lotnictwa Szkolnego gen. Wojciecha 
Pikuły, nowemu dowódcy; 

• 3 grudnia 2020 r. - również uczestniczyłam w posiedzeniu Komisji Gospodarki 
Przestrzennej i Budżetu w sprawie rozpatrzenia pisma w sprawie zmniejszenia 
podatku od środków transportu na terenie gminy miasta Dęblin; 

• 11 grudnia 2020 r. - odbyły się w Urzędzie Miasta kolejne spotkanie członków Civitas 
Christiana z moim udziałem w sprawie ustalenia przyszłego terminu nadania patronatu 
Świętego Jana Pawła II miastu Dęblin; 

• 11 grudnia 2020 r. - wraz z przewodniczącym Rady Miasta udaliśmy się na wizytę do 
nowego rektora Lotniczej Akademii Wojskowej generała Krzysztof Cura calem 
powitania nowego generała i nawiązania współpracy uczelni z miastem podczas 
piastowania powierzonej funkcji; 

• 15 grudnia 2020 r. - przeprowadziłam negocjacje z PKP Nieruchomości w sprawie 
opłaty za umieszczenie przez miasto oświetlenia ul. Balonnej w działce PKP urządzeń 
energetycznych; 

• 16 grudnia 2020 r. - brałam udział w wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miasta 
Dęblin gdzie opiniowane były materiały na dzisiejszą sesję. 

Celem pomocy naszym lokalnym przedsiębiorcą Urząd Miasta postanowił zorganizować 
telekonferencję dla naszych przedsiębiorców lokalnych w sprawie tarczy antykryzysowej 
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6.0. Spotkanie planujemy zrobić online we wtorek 22 grudnia 2020 r. o godzinie 11:00. 
Spotkanie poprowadzi pan Marek Neckier wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy. 
Więcej informacji ukaże się na stronie internetowej naszego urzędu jak i na plakatach. 
Burmistrz wyraziła nadzieję, że przedsiębiorcy zgłoszą się do tej konferencji licznie żeby 
mieli jasność odnośnie jej stosowania. 

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

Radny Andrzej Kurowski - złożył zapytanie o następującej treści: „pani Burmistrz, 
w związku ze skargami mieszkańców składam interpelację w sprawie zmniejszenia 
uciążliwości prac budowlanych, prowadzonych przez budowniczych budynku 
wielorodzinnego Stężycka 46 i wpływu budowy na życie mieszkańców pobliskich bloków 
osiedla Wiślana. Budowa jest prowadzona w bezpośredniej bliskości okien i balkonów 
mieszkańców (około 50 metrów). Ta bliskość powoduje duży wpływ, na jakość życia 
sąsiadów budowy. Prace zwłaszcza powodujące wiele hałasu w porze wieczornej, niekiedy 
jeszcze o 21.30. Hałas wytwarzany przez piły, cięcie betonu (wytwarza tumany pyłu 
cementowego, osiadającego na oknach i balkonach, które w okresie przedświątecznym 
wykorzystywane są, jako dodatkowe lodówki). Są to przykładowe sytuacje powodujące 
niezadowolenie mieszkańców. Ponadto informuję, uliczki osiedlowe są wykorzystywane 
przez ciężki sprzęt budowlany, dźwigi do rozładunku, samochodowe betoniarki, ciężkie 
ciężarówki. Wąskie drogi osiedlowe nie są przystosowane do użytku przez sprzęt budowlany 
o tak dużym nacisku, jednostkowym na jezdnię. Długoterminowe użytkowanie uliczek 
przyczyni się do zniszczenia struktury kostki brukowej, krawężników. Oczekujemy od 
budowniczych współpracy przy eliminowaniu zagrożeń (powodujących dalsze skargi 
mieszkańców) oraz usuwaniu skutków uszkodzeń. Dobro sąsiedzkich stosunków wymaga 
współpracy i zrozumienia, którego oczekujemy od wykonawcy. Pani Burmistrz proszę 
o podjęcie mediacji z budowniczymi budynku Stężycka 46, inwestorem spółką TTS 
Development ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin, celem poprawy zmniejszenia wpływu 
uciążliwości prac budowlanych na życie sąsiadów budowy". 

Radny Waldemar Chochowski - złożył zapytanie o następującej treści: „jakie były wnioski 
na posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej i Budżetu 13 grudnia 2020 r. gdzie było 
omawiane pismo przewoźników autokarowych z dnia 23 listopada 2020 roku. Nie ma jeszcze 
dostępu na razie do protokołu, nie ma dostępu do nagrania w związku, z czym chciałbym 
uzyskać informację, jakie wnioski komisja podjęła odnośnie tego pisma". 
Radny zapytał o kwestię, o którą prosił na wczorajszej komisji tj. o przestawienie informacji 
o systemie monitoringu powietrza dęblińskiego. Dodał, że zostały zamontowane banery na 
wjeździe do Dęblina i na nich są prezentowane informacje. Radny rozumie, że to jeszcze 
nieukończone zadanie (według wczorajszej informacji). Dodał, że mieszkańcy pytają, na 
jakiej zasadzie to będzie działać, gdzie będą te czujniki do pomiaru powietrza zamontowane i 
gdzie będzie można znaleźć komentarz do tego, co jest wskazywane na tablicach, oraz jaka 
jest czystość powietrza? 

Przewodniczący Rady Miasta Dęblin udzielił odpowiedzi radnemu Waldemarowi 
Chochowskiemu odczytując opinię Komisji Gospodarki Przestrzennej i Budżetu w sprawie 
pisma przewoźników autokarowych z dnia 23 listopada 2020 r. 

Radny Waldemar Chochowski - odniósł się do odczytanego pisma przez Przewodniczącego 
Rady Miasta stwierdzając, że Komisja nie zrozumiała w ogóle tego o co się zwrócili 
przewoźnicy. Oni nie zwrócili się o pomoc państwa tylko o pomoc naszego samorządu dla 
nich. Dodał, że przewoźnicy wymienili w swoim piśmie oraz ja w swojej wypowiedzi na 
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ostatniej sesji powiedziałem, dlaczego mają taką ciężką sytuację i dlaczego oni myślę o tym 
żeby przenieść tą działalność gospodarczą do innych gmin, gdzie te podatki zostały obniżone 
radykalnie żeby pomóc tym firmą. Nadmienił również, że może dojść do sytuacji, że nie 
będziemy tych dochodów mieć w ogóle żadnych. Oni chcieli prowadzić uczciwie swoją 
działalność z pomocą naszego miasta, a tutaj dostali odpowiedź, jaką mogą uzyskać pomoc z 
państwa. Oni nie uzyskali pomocy od państwa, oni nie prowadzą działalności żadnej, oni nie 
mają przewozów, nie zarabiają pieniędzy, mają na utrzymaniu kierowców i trzeba im płacić. 
Dodał, że dochodów żadnych ta działalność nie przynosi w związku z tym obniżenie 
0 wnioskowane do 200 zł stawki podatku od środków transportu byłoby pomocą naszego 
miasta dla nich i zrozumieniem, że oni działają w naszym mieście. Inni przedsiębiorcy na 
razie się nie zwracali w związku, z czym ciężko porównywać ich sytuację do innych 
przedsiębiorców, którzy nam w radzie miasta takiej sytuacji nie przedstawiali. Uważam, że 
komisja powinna się bardziej pochylić nad tą sprawą. 

Głos w sprawie zabrała również Radna Urszula Czarnecka - nie rozumiem pana 
odpowiedzi, bo gdyby pan wysłuchał dobrze, to pani Burmistrz powiedziała jak 
rozstrzygaliśmy tą sprawę dotyczącą przewoźników. Każdy, kto się zgłosi do pani Burmistrz 
będzie rozpatrywany indywidualnie. Ja to uznałam za słuszną sprawę, ponieważ każdy ma 
swój system, dochody, potrzeby. Myślę, że ten rodzaj załatwiania sprawy będzie najbardziej 
oczywisty dla przewoźników. 

Radny Waldemar Chochowski zapytał: „jak jeden z przewoźników zwrócił się do pani 
Burmistrz, jaką odpowiedź dostał?" 

Burmistrz Miasta - Beata Siedlecka - udzieliła odpowiedzi dla radnego Waldemara 
Chochowskiego - bardzo długo dyskutowaliśmy na komisjach i nie ma potrzeby „bić piany". 
Zauważyła, że stanowisko zostało wypracowane przez komisję w oparciu o różne 
wypowiedzi m. in. naszych przewoźników, indywidualnie przez organ podatkowy jak też 
rozpatrywaliśmy historię naszych uchwał w sprawie podatków od środków transportu. 
Stwierdziła, że jako jedyna gmina na terenie powiatu ryckiego dwukrotnie obniżaliśmy stawki 
od środków transportowych na terenie naszego miasta, jako jedyna gmina wprowadzamy ulgi 
EURO 5. W stosunku do naszych przedsiębiorców zrobiliśmy ukłon. Nikt wówczas nie 
wiedział, że będzie COVID-19 natomiast ta sytuacja dotyczy wszystkich przedsiębiorców 
1 jeżeli obniżylibyśmy podatki do środków transportu jeszcze bardziej niż do tej pory, to 
skrzywdzili byśmy pozostałych przedsiębiorców działających na naszym terenie nie 
uwzględniając ich trudnej sytuacji. To powiedzieliśmy jasno i nie ma co powtarzać. Bardzo 
istotna jest pomoc z tarczy 5.0 i 6.0. Jeśli przedsiębiorca skorzystał z tej tarczy, to znaczy, że 
utracone dochody miał w jakiś sposób zrekompensowane. Dodała, że jasno było powiedziane, 
że jedna osoba złożyła wniosek, który został tak, a nie inaczej przez organ podatkowy 
zweryfikowany. Jeżeli pozostałe osoby zgłoszą się do organu podatkowego i będą miały inną 
sytuację faktyczną i prawną nie znaczy, że takiej ulgi nie dostaną. Na mocy obowiązujących 
przepisów każdy wniosek o udzielenie ulgi dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność 
w zakresie transportu i turystyki może być rozpatrywany indywidualnie i każdy podmiot 
będzie indywidualnie badany. Jakie są jego dochody, czy rzeczywiście jego sytuacja 
materialna jest ciężka. Proszę nie przytaczać pojedynczych przykładów, bo nie świadczą one 
o tym, że inne wniski zostaną rozpatrzone negatywnie. 

Radny Waldemar Chochowski - dodał celem uzupełnienia, że obniżki podatku od środków 
transportu miały miejsce za pana Włodarczyka i nie były z pani inicjatywy. 

Burmistrz Miasta - Beata Siedlecka odpowiedziała radnemu Waldemarowi 
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Chochowskiemu, iż obniżki były z naszej inicjatywy w poprzedniej kadencji. Chyba, że pan 
Włodarczyk miał aż taki wpływ na „Klub razem dla Dęblina" w poprzedniej kadencji, to 
rozumiem. Zmian dokonaliśmy w roku 2015 i 2016 z mojej inicjatywy, boja byłam wówczas 
Burmistrzem. 

Ad. 6. Rozpatrzenie projektów uchwal w sprawach: 

Ad. 6.a) uchwały budżetowej na 2021 rok 

Skarbnik Miasta - Agata Zaręba szczegółowo omówiła projekt uchwały budżetowej na rok 
2021 wraz z autopoprawką do projektu budżetu (stanowi załącznik do protokołu). 
Przedstawiła uchwały składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie. 
Naczelnik RMI - Henryk Rozenbajgier przedstawił zadania inwestycyjne do budżetu 
Miasta na 2021 rok (stanowi załącznik do protokołu). 
Projekt uchwały opiniowany był przez wszystkie komisie Rady Miasta. 
Następnie Wiceprzewodniczący KGPiB - Kurowski Andrzej przedstawił ostateczną opinię 
dotycząca projektu budżetu Miasta na 2021 rok. W dniu 27 listopada 2020 roku na 
posiedzeniu stałych komisji Rady Miasta członkowie wszystkich komisji wysłuchali 
szczegółowego omówienia projektu budżetu Miasta Dęblin na 2021 rok. Komisja Rewizyjna, 
Komisja Skarg Wniosków i Petycji, Komisja Gospodarki Komunalnej, Samorządu i Porządku 
Publicznego, Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, Komisja Zdrowia i Problematyki 
Socjalnej pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu Miasta na 2021 rok. Komisja Gospodarki 
Przestrzennej i Budżetu w dniu 3 grudnia 2020 roku po zapoznaniu się z opiniami 
poszczególnych komisji oraz odpowiedziami Burmistrza Miasta pozytywnie, pięcioma 
głosami „za" zaopiniowała projekt budżetu Miasta na 2021 rok. 

Głos w dyskusji zabrali: 
Radny Waldemar Chochowski - wczoraj na komisji pani naczelnik powiedziała, że 
otrzymujemy na przedszkola niepubliczne dotacje, którą przekazujemy w całości. Jak 
popatrzyłem w projekcie budżetu w dochodach są wymienione te wszystkie placówki, na 
które otrzymujemy dotacje, a nie ma przedszkola niepublicznego, że z budżetu miasta 
otrzymują jakieś pieniądze. Przy wypowiedzi pani Skarbnik powiedziała 410 000, 
a w projekcie budżetu jest 330 000, proszę o wyjaśnienie tej kwestii. 
Radny zapytał Panią Skarbnik o sytuację kredytową, czyli jakie jest zadłużenie miasta. Dodał, 
że nie wie czy to było celowo czy po prostu przeoczone równocześnie stwierdził, że na 
samym końcu ta informacja się znajduje. Poprosił o parę słów w celu wyjaśnienia, 
jednocześnie zauważając, że są tam dosyć pokaźne cyfry, i chce żeby mieszkańcy też to 
usłyszeli. 

Skarbnik Miasta - Agata Zaręba odpowiedziała, że nie było nic celowo zrobione, wszystko 
jest jasno napisane. W uzasadnieniu jest podana kwota dotycząca spłat kredytów w bieżącym 
roku, która nie była przewidziana w związku, z czym te dane należy zweryfikować o zmiany, 
które będą procedowane w kolejnych uchwałach. Przekazała, iż w odniesieniu do dotacji dla 
przedszkoli, to radny ma rację, nie ma jej w projekcie budżetu. Dodała, że w projekcie 
budżetu zostają umieszczone dotacje, na które dostajemy pisemne informacje z Lubelskiego 
Urzędu Wojewódzkiego. Nigdy na etapie tworzenia budżetu nie dostajemy informacji 
odnośnie dotacji dla przedszkoli. Dostajemy ją w trakcie roku i wtedy ją dopiero 
wprowadzamy natomiast środki dla przedszkoli zabezpieczamy, a dotacje wprowadzamy 
w trakcie trwania roku budżetowego. Poinformowała również, że dotacja dla niepublicznego 
przedszkola znajduje się w dwóch pozycjach. Jedna pozycja dotyczy wychowanków bez 
orzeczenia, a drga z orzeczeniem. W związku z tym mogły paść dwie kwoty. Łącznie dla tej 
placówki jest przewidziane 410 tysięcy i faktycznie jedna kwota to ponad 300 tysięcy i druga 
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dopełniająca tą kwotę. Stąd mógł pan słyszeć dwie kwoty, ale dotyczy to również tej 
placówki oświatowej. 

Radny Waldemar Chochowski zapytał: czy to są wszystkie kwoty, które przekazujemy na 
przedszkole? 

Odpowiedzi udzieliła Naczelnik OS - Agnieszka Chlaściak-Pietruszewska - na 
przedszkole otrzymujemy środki z dotacji państwowej, otrzymujemy środki za obciążenia 
przedszkoli z innych gmin za przedszkola. Poinformowała, że ogólna kwota dofinansowania 
na dzieci 6-letnie (przy czym tak jak pani Skarbnik powiedziała jest jeszcze subwencja na 
dzieci niepełnosprawne, która zależy od wagi niepełnosprawności dziecka) w tym roku to 137 
tysięcy. 

Radny Waldemar Chochowski zapytał: z budżetu miasta, tak? Dodał, że mieszkańcy, którzy 
oglądali posiedzenie komisji z 18 listopada 2020 r. gdzie było omówione budżetu zwrócili 
uwagę, że pani Burmistrz podawała kwotę 10 czy 12 tysięcy złotych miesięcznie, jako dotacje 
dla niepublicznego przedszkola. 

Radny odniósł się do uchwały oceniając, że to jest najważniejsza uchwała 
podejmowana w całym roku. Dodał, że dobrze się dzieje z jednej strony, że jest to jeszcze 
w grudniu żeby można było od 1 stycznia spokojnie rozpocząć wydawanie pieniędzy tak to 
powinno być. Wyraził także niezadowolenie z powodu, że kolejny rok w budżecie miasta nie 
ma środków, o które wnioskuję tj. przekazuje, to co mieszkańcy osiedla Staszica uważają, że 
jest to dla nich bardzo istotne. Dodał, że pani Burmistrz rządzi już szósty rok, a osiedle 
Staszica było i jest pomijane, co więcej jednego roku, kiedy była nawet zaplanowana 
inwestycja w budżecie, to pani Burmistrz nie wykonała tej inwestycji. Ciężko było to wtedy 
wytłumaczyć, bo z tamtego tłumaczenia (co nie było takie proste i oczywiste) wynikało, że 
dwie inwestycje wypadły z całego roku między innymi ta ze Staszica. Radny dodał, że spytał 
w dniu 18 listopada 2020 r. panią Burmistrz, dlaczego tylko moje osiedle jest tak 
poszkodowane, że nie znajduje się w kolejnych budżetach wnioskowane zadanie. Radny 
poinformował, że usłyszał zdanie „bo ma takiego radnego". Radny dodał odwracając tą 
sytuację i powiedział: „taką panią Burmistrz, która nie potrafi zrozumieć mieszkańców, która 
nie wie, że to, co wnioskuje radny to nie są jego prośby, to mieszkańcy proszą wnioskując 
przeze mnie. Nie wiem ile mam jeszcze lat czekać". Dodał, że mieszkańcy proszą tylko o to 
żeby można było urządzić miejsca parkingowe wzdłuż ulicy. Argumentował, że na osiedlu 
Wiślana zostało to zrobione w wielu etapach i, że kolejne pieniądze pojawiają się w tym 
budżecie. Mieszkańcy osiedla Staszica mimo tylu lat nie dostali żadnego grosza na ten cel, 
a ulice są już zatkane przez samochody parkujące na ulicy. Radny uznał, że takie miejsca 
postojowe, są bardzo potrzebne, bo samochodów przybywa i tak często dochodzi do sytuacji, 
że samochody są obcierane, uszkadzane przez przejeżdżające pojazdy oraz utrudniają 
komunikację stojąc na miejscu dozwolonym, ale parkując na ulicy. Radny ocenił, że nie są to 
duże pieniądze, wystarczy przesunąć troszeczkę ogrodzenie naszego ZSO wzdłuż ulicy. 
Uważa, że są to koszty rzędu 100-150 tysięcy złotych na miejsca wzdłuż ulicy Staszica. 

Następną sprawą, o którą prosi radny od wielu lat jest wymiana dachu z eternitu na 
budynku komunalnym, który jest przy Lidlu. Radny argumentuje, iż ten dach jest w takim 
stanie, że przecieka, a oprócz tego jest rakotwórczy, a przecież gmina prowadzi programy 
różne dla całego Dęblina (dla mieszkańców), a nie potraf zmienić dachu na własnym 
budynku. Radny uważa, że to nie jest duży koszt, a jest to wydatek kilkudziesięciu tysięcy 
złotych zł żeby to zrobić. 

Radny też wnioskował o to żeby położyć asfalt na ul. Saperów. Nadmienił, że do 
jednostki wojskowej jest cały czas sznur samochodów. Jest też tam zlokalizowany parking 
taki na trawniku (od szeregu lat), który coraz gorzej wygląda. Radny dodaje, że chodziło 
tylko o położenie asfaltu. Wojsko na trelince wymieniło i położyło asfalt do swojego wjazdu, 
do składnicy i można zobaczyć jak powinna wyglądać droga. Stwierdził, że wojsko stać. 
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Radny myślał, że pani Burmistrz będzie z MON podchodziła do tej inwestycji. Nie wiem, 
dlaczego zostało to na tej części właśnie najgorszej niewykonane. Samochody poruszające się 
po tej ulicy, po tej trelince powodują hałas no i tak naprawdę większości z tych trelinek jest 
uszkodzona, krzywa nie ma tam równej drogi tylko jest tragedia do przejechania. Radny 
zaznaczył, że to są te rzeczy, o które, co roku od sześciu lat wnioskuje i nie może się 
doczekać w związku, z czym nie może przejść nad tym do porządku dziennego i przyjąć ten 
budżet, kiedy widzę, że pozostali radni mają inwestycje wprowadzone dokumentację, czy to 
już realizację pewnych zadań. Radnemu ciężko jest wytłumaczyć mieszkańcom na osiedlu 
Staszica, że 20 milionów złotych (można tak podsumować) jest przekazywanych na osiedle 
Jagiellońskie. Radny rozumie, że tam jest potrzeba, ale zaznacza jakie to są pieniądze, 
dodając, że zrobimy tamto osiedle na błysk, a na os. Staszica dalej będzie tak jak jest. Uważa, 
że pieniędzy patrząc na zadłużenie miasta nie będzie żeby zrealizować inwestycje na Osiedlu 
Staszica. Żadnych pieniędzy nie będzie gdyż dochodzi do sytuacji, że pieniędzy na inwestycje 
nie będzie tylko na spłatę kredytów. Radny wraził zadowolenie z faktu, że nasz rząd 
przewidział pieniądze w rządowym programie inwestycji lokalnych i w związku z tym te 
pieniądze skieruje. Jednocześnie radny zauważył, że na komisji był plan, że będziemy robić 
ocieplenie kilku budynków szkolnych między innymi Miejskie Przedszkole nr 1, SOSW 
i Szkoła Podstawowa nr 4 w tym roku. Dostaliśmy tyle pieniędzy, że starczy prawdopodobnie 
na rozpoczęcie termomodernizacji budynku SP nr 4 (to jest duży budynek). Dodał również, że 
w tamtym roku jak był przyjmowany budżet była rozmowa o tym żeby kontynuować 
termomodernizację etap drugi. Uważa, że jest to konieczne i pieniądze się znajdą i te 
pieniądze można by było z tego rządowego programu inwestycji lokalnych sfinansować. 
Zauważa, że tak to robią inne samorządy i tym samym prowadzilibyśmy termomodernizację 
wszystkich budynku pozostałych tylko na wkład własny by było potrzebne pieniądze. Radny 
zaznacza, że w tym momencie robimy po jednym budynku i jak skończy się pandemia to 
skończą się pieniądze rządowe i obawia się, że gmina zostanie, z rozpoczętym ociepleniem, 
a wszystkie pozostałe budynki będą wyglądały przez długie lata tak jak wyglądają, bo 
pieniędzy w budżecie nie będzie i programów pewnie też takich nie będzie. Nadto podkreśla, 
że środki europejskie były nam przyznane i trzeba było to robić, trzeba było ryzykować i teraz 
by można było to wykonać. Wobec powyższego radny uważa, że nie może zagłosować za 
przyjęciem tego budżetu gdyż zagłosowałbym wbrew sumieniu i wbrew woli mieszkańców 
osiedla Staszica. Poinformował, że będzie głosował przeciw przyjęciu takiego budżetu. 

Burmistrz Miasta - Beata Siedlecka - odniosła się do uwag, które zaprezentował pan radny 
Chochowski. Poinformowała, że w poprzedniej kadencji takie zadanie pt. oświetlenie boiska 
na terenie ZSO było wprowadzone, ale było jasne, że takiego zadania nie zrealizujemy 
ponieważ już oświetlonego boiska oświetlać drugi raz nie będziemy, bowiem boisko jest 
wystarczająco oświetlone. Dodała, że to zadanie wprowadził, klub "Razem dla Dęblina" na 
siłę żeby wykazać się przed mieszkańcami, żeby jakikolwiek zadanie inwestycyjne Burmistrz 
zrealizowała. Przekazała, że nie zrealizowała właśnie dlatego, że tam już nie było, co 
oświetlać, bo teren jest oświetlony, ponadto teren ZSO służy wyłącznie potrzebom placówki 
oświatowej, uczniom, nauczycielom i korzystającym z budynku mieszklanego, a nie osobom 
przechodzącym przez teren ZSO celem skrócenia sobie drogi od osiedla Staszica do ul. 15 
Pułku Piechoty Wilków. Dodała, że taka była argumentacja radnego do wprowadzenia 
zadania pt. oświetlenie boiska. Przekazała, że na Osiedlu Staszica jest bardzo dobra droga 
i nie chce przesuwać niepotrzebnie ogrodzenie w kierunku ograniczenia terenów ZSO. 
Zwróciła uwagę, na to co mówią mieszkańcy z osiedla pana radnego Jakubika, że nie ma ani 
jednej porządnej drogi na osiedlu Michalino w, a pan ma bardzo dobrą drogę na Osiedlu 
Staszica. Zaznaczyła, że wszystkie inwestycje są potrzebne natomiast zauważyła, że jeśli 
chodzi o parkowanie na Staszica na razie większych problemów z parkowaniem nie ma. 
Są ważniejsze inwestycje gdzie ludzie czekają lata na to żeby suchą nogą wyjść czy wyjechać 
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z domu. Burmistrz przekazała, że w relacji z działalności między sesjami, których pan radny 
chyba nie słuchał, mówiła o ul. Saperów. Dodała, że poczyniła starania, aby ul. Saperów 
znalazła się w funduszu dróg samorządowych, jako droga militarna. Takie też mamy 
zapewnia z Ministerstwa Obrony Narodowej, że droga ta została w 2021 roku do takich dróg 
zaliczana i że będziemy mogli starać się o środki finansowe na zrealizowanie ul. Saperów 
w 2021 roku. Dodała, że jeżeli plany się nie zmienią to będziemy mogli do funduszu dróg 
samorządowych we wrześniu wystąpić i zrealizujemy przez miasto to zadanie jako drogę 
militarną. Zaznaczyła, że nie przespaliśmy tematu i ul. Saperów będzie mogła być 
zrealizowana. Wspomniała, że kiedy objęła funkcję Burmistrza dziwiła się, że miasto (w 
poprzednich latach) przejęło ulicę, która należała do jednostki wojskowej tj. była w zarządzie 
Ministerstwa Obrony Narodowej i służyła wyłącznie potrzebom jednostki (1. Batalionu 
Drogowo Mostowowego). Dodała, że miasto kierując się nieznanymi argumentami tą drogę 
przejęło zostawiając ją na naszym budżecie. Poinformowała, że podjęła kroki, aby jak 
najmniejszymi środkami własnymi miasta taką drogę zrealizować, podkreślając, że ona 
spełnia wszystkie normy drogi militarnej. 

Przekazała, iż wymiana dachu na budynku komunalnym jest zaplanowana co wszyscy 
wiedzą bo jest uchwalona stosowna uchwała, w której została ona umieszczona w planie 
remontów budynków komunalnych na lata następne, po 2022r. To zadanie jest tam 
umieszczone i ta argumentacja pana radnego jest nietrafiona. 

Odnosząc się do termomodernizacji budynków użyteczności publicznej przekazała, że 
w ogóle nie planowaliśmy termomodernizować w tym roku żadnego budynku, ponieważ tak 
jak wcześniej informowała pozostałe budynki szkolne czy budynki użyteczności, których nie 
zrealizowaliśmy w drugim etapie termomodernizacji (tylko jeden budynek został 
zrealizowany w ramach przyznanych środków) będą realizowane w latach następnych 
z nowych programów, czyli z nowych środków unijnych, które już są Polsce przyznane. 
Zadania, które są związane z termomodernizacją czy ograniczeniem emisji gazów 
szkodliwych do środowiska będą realizowane i na pewno będą na to środki zewnętrzne. 
Dodała, że „RFIL" ponownie ogłosił konkurs na zadania inwestycyjne i miasto Dęblin zgłosiło 
się do tego konkursu. Przekazała, że jako gmina pozyskaliśmy 2 miliony. Jeżeli nie 
pozyskamy więcej w następnym rozdaniu to będziemy realizować szkołę nr 4 etapami. 
Burmistrz przekazała, że musi sprostować informację. Proszę państwa, mówiłam, wyraźnie i 
pamiętam "ma nieskutecznego radnego". Nieskutecznego radnego, proszę państwa jeszcze raz 
powtórzę, a dlaczego, bo ten radny zamiast dbać o interesy swoich mieszkańców w tym 
zabiegać u Burmistrza, i u pozostałych radnych o to, aby jego mieszkańcom żyło się jak 
najlepiej, w międzyczasie zajął się pozywaniem Burmistrza do sądu. Dodała, że radny ma na to 
czas, ja nie mam na to czasu, jestem człowiekiem zapracowanym, a pan radny ciąga 
Burmistrza po sądach, obraża na sesjach pozostałych radnych, pokazuje jakąś swoją wyższość 
w różnych innych dziedzinach życia, w stosunku do pozostałych radnych i chce żeby z tak 
złej współpracy i tak złej atmosfery, jaką sam wprowadza na sesjach dla jego mieszkańców 
były same profity. Dodała, że może pan radny nauczy się współpracować z Burmistrzem. Nie 
umie tego robić od lat. W tej rzeczywistości ciężko będzie nam rozmawiać o potrzebach 
mieszkańców os. Staszica. Burmistrz ma nadzieję, że mieszkańcy os. Staszica za 3 lata 
wyciągną z tego stosowne wnioski. Proszę się nie obrażać, bo to nie my, nie ja pana pozywam 
do sądu, nie ja pana obrażam na sesjach tylko robi pan to od 5 lat w stosunku do mojej osoby 
i w stosunku (widać to na każdej sesji) do pozostałych radnych. Więc jak ktoś nie potrafi 
współpracować w grupie, w drużynie dzielić się swoimi potrzebami, dzielić się potrzebami 
swoich mieszkańców to niech nie oczekuję, że ktoś zauważy jego starania. 

Radny Waldemar Chochowski odpowiadając pani Burmistrz stwierdził, że kolejny raz mija 
się z prawdą. Dodał, że oświetlenia boiska, nie było w ogóle nigdy w projekcie budżecie 
miasta uchwalonym przez Radę Miasta, tylko było oświetlenie drogi wewnętrznej na terenie 
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w ZSO i tak to zadanie brzmiało. Żadne oświetlenie bliska. Dodał, że wie iż orlik jest 
oświetlony, ale tylko w momencie, kiedy odbywają się na nim gry. Jeżeli nie ma gry to jest 
wyłączone światło, a państwa zobaczą o godzinie 15:00 teraz robi się ciemno. Dzieci kończą 
zajęciach w tej szkole oraz zajęcia sportowe kiedy jest już ciemno, a droga wewnętrzna 
(oprócz tej nowej wykonanej kostki) jest nie oświetlona, to szanowni państwo tam się nie da 
bez telefonu przejść, którym się świeci pod nogi. Taka jest ta droga wewnętrzna na terenie 
właśnie między osiedlem Staszica, a ul. 15 P.P. Wilków Dodał, że to nie klub radnych 
wprowadził zadanie do budżetu tylko Rada Miasta wprowadziła zadanie do budżetu, 
a obowiązkiem Burmistrza jest wykonanie tego zadania. 

Odnosząc się do ul. Saperów wspomniał, że czeka na realizację obietnicy i wie, że 
były rozmowy z MON, ale tak naprawdę mijają lata, a MON zrobił na dzień dzisiejszy część 
tej drogi. Poprzez boczne odgałęzienie nic nie widać tam gdzie jest ona najbardziej 
uczęszczana i tam gdzie jest najbardziej potrzebna. Z tego, co radny wie, to w MON też są 
różnego rodzaju cięcia budżetowe. Radny ma nadzieję, że to zadanie wyjdzie, i nie będę już 
0 to wnioskował, bo uważa, że będzie zrealizowane. Dodał, że czeka i sekunduję temu. 

Radny dodał, że na kolanach nie będzie błagał pani Burmistrz żeby zrobiła inwestycje 
na osiedlu, bo to nie jest dla mnie inwestycja tylko dla mieszkańców. Stwierdził, że nawet 
jakby była dla radnego, to w życiu by się na kolana nie położył przed panią Burmistrz. Dodał, 
że do sądu pozwał panią Burmistrz, bo go obraziła na sesji, na co są dokumenty (dowody) 
1 sprawa toczy się w sądzie. Radny powiedział, że może zostawmy tą sprawę sądowi, a nie 
wyciąga pani tutaj na sesji, że ja panią obrażałem. Dodał, że jakby radny panią Burmistrz 
obraził to pani by mnie pozwała do sądu, bo pani jest prawnikiem i dokładnie wie jak się 
zachować. Na sesji czy na komisji nikogo nie obrażam tylko wytykam błędy proceduralne, że 
ktoś nie przestrzega statutu, że ktoś nie przestrzega regulaminu. Jeżeli mijają 2 lata i ktoś 
dalej to robi to ja to muszę mówić, nie ma innej możliwości niż trzymanie się przepisów 
prawa. Dodał, że jak Rada Miasta nie będzie tego robić to będziemy dochodzić do sytuacji, że 
będą podważane wszystkie nasze dokumenty oraz będzie to narażać nas na śmieszność. Jako 
Rada Miasta mamy obowiązek reprezentować mieszkańców godnie, a godność polega na tym, 
że robimy to ze znajomością rzeczy, że wszyscy wiedzą, za czym głosują, jakie rzeczy są 
tematem obrad i wypowiadają się merytorycznie w tym temacie. Uważam, że każdy ma 
prawo, w każdym temacie się wypowiedzieć, może nie każdy się na wszystkim zna, ale 
najpierw trzeba doczytać dokumenty źródłowe, a dopiero później można wypowiadać się na 
ten temat. Dodał, że jeżeli ktoś popełnia ten sam błąd kolejny raz, to wtedy radny uważa, że 
trzeba zwrócić uwagę i tej osobie powiedzieć, że nie postępuje tak jak trzeba, ale na pewno 
nie jest to ze strony radnego narażanie kogokolwiek na to, że go obraża. Radny jest osobą, 
która dostrzega błędy, które również w sobie dostrzega i potrafi się do tego przyznać. Dodał, 
że nic się nie zmieniło i jest to pani Burmistrz osobisty stosunek do radnego Chochowskiego, 
który przejawia się tym co pani Burmistrz powiedziała przed chwilą, że nie będzie inwestycji 
na osiedlu puki będzie taki radny. Dodał, że mieszkańcy miasta jakoś inaczej uważają 
ponieważ wybrali radnego na czwartą kadencję i uważa, że jestem skutecznym radnym skoro 
potrafi w ich imieniu wnioskować. Niektóre rzeczy te mniejsze załatwić, bo znajduje 
podstawy prawne, wiem gdzie to załatwić i po „troszeczku" to osiedle się zmienia tam gdzie 
można. Dodał, że tu gdzie są sprawy, że tak powiem natury osobistej, to zmienić tego nie 
można sama pani to powiedziała. Za co pani serdecznie, w tym miejscu dziękuję za taką złą 
ocenę współpracy. 

Przewodniczący Rady Miasta - Maciej Krygrowski odniósł się do pierwszej wypowiedzi 
pana radnego Chochowskiego. Powiedział, że podziela zniesmaczenie radnego, że gdzieś nie 
jest nic robione. Dodał, że pana radnego doskonale rozumie, bo był w podobnej sytuacji, 
ponieważ pamięta jak jeszcze Burmistrzem był pan Włodarczyk, a radny był w radzie miasta. 
Razem z mieszkańcami ul. Śląskiej (chyba dwukrotnie zebraliśmy podpisy od wszystkich 
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mieszkańców) staraliśmy się o wymianę wodociągu na ulicy śląskiej i o remont nawierzchni. 
Od chyba około 16 lat jeździmy po dziurach. Oczywiście nic się w tej kwestii nie działo. 
Dodał, że później był w zarządzie osiedla, a klub pana radnego „Razem dla Dęblina" można 
powiedzieć robił z budżetami, co chciał. Jako przewodniczący Zarządu nie jednokrotnie 
zabierałem głos w tej sprawie, nic się w tej kwestii nie działo dopiero chyba 3 lata temu został 
wymieniony wodociąg, a teraz dopiero są planowane pieniądze na dokumentację. Dodał, że 
pana radnego doskonale rozumie, bo tak samo się czułem kiedyś jak pan radny dzisiaj. 

Burmistrz Miasta - Beata Siedlecka - szanowni państwo, mam nadzieję, że przychylicie się 
do zaproponowanego projektu, że nie ma dużo uwag do projektu budżetu. Myślicie państwo 
o tym, aby środki podzielić dla dobra Dęblina niekoniecznie tylko na swoje osiedla. Wiemy, 
że do tej pory większość (tak jak pan Chochowski wcześniej powiedział) środków 
finansowych szło w jedno osiedle. Państwo ze zrozumieniem to przyjmowaliście. Zadanie na 
osiedlu Jagiellońskim będziemy kończyć w przyszłym roku, ale naprawdę cierpliwie i ze 
zrozumieniem państwo uchwalali te budżety, które pozwoliły nam zakończyć to zadanie 
inwestycyjne. 
Odnosząc się do wypowiedzi radnego Chochowskiego dodała, że to nie są osobiste urazy, bo 
gdyby były to osobiste urazy, to pan z mojego powództwa nie wychodziłby z sądu. Obrażał 
pan większość ludzi obecnych na sesji, niejednokrotnie nie zachowywał się pan 
w porządku do Burmistrza w poprzedniej kadencji. Wiecznie oskarżał pan Burmistrza 
o kłamstwa, hipokryzję i o różne inne rzeczy po to tylko żeby pejoratywnie ocenić moją 
osobę. Nigdy nie pozwałam pana za to do sądu, chociaż powinnam, bo uważam, że nie tędy 
droga, że ciągle jest jakaś szansa na to żeby rozmawiać, a nie rozmawiać przez sądy. Dodała, 
że to pan radny do sądu pozwał Burmistrza w związku z tym to pan ma osobisty uraz do 
mojej osoby i ja na to nic nie poradzę i dlatego może ta współpraca jest tak trudna. 
Wielokrotnie starałam się wyciągać rękę i nie wyciągałam konsekwencji z pana zachowań. 

Proszę szanowną radę o to aby przedstawiony projekt budżetu przyjęła, abyśmy mogli 
realizować te wszystkie zadania przewidziane w tym budżecie na przyszły rok. Czasów nie 
mamy łatwych, ale nie było też łatwo przez poprzednią kadencję. Mam nadzieję, że jeżeli 
będziemy w zgodzie realizować ten budżet i słuchać mieszkańców to będzie on realizowany z 
powodzeniem. 

Wobec braku dalszej dyskusji przystąpiono do głosowania. 

Głosowanie 

Głosowanie Uchwały budżetowej na 2021 rok z autopoprawką 

Jednostka Rada Miasta Dęblin 

Wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

Data 17 grudnia 2020 r. Czas 15:58:12 - 15:59:04 

Typ Głosowanie jawne imienne Większość Zwykła 

Podsumowanie 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 13 92.86% pula głosów 15 
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PRZECIW 

WSTRZYMAŁO 
SIĘ 

Wyniki imienne 

7.14% oddanych głosów 14 93.33 % 

0 % nieoddanych 1 6.67 % 
głosów 

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 ZA 

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 Dęblin przyjęła uchwałę nr XL/230/2020 w sprawie uchwały budżetowej na 
2021 rok. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

6.b. wieloletniej prognozy finansowej 

Skarbnik Miasta - Agata Zaręba przedstawiła projekt uchwały z autopoprawką oraz 
uzasadnieniem. 
Następnie Wiceprzewodniczący KGPiB - Kurowski Andrzej przedstawił ostateczną opinię 
dotycząca projektu wieloletniej prognozy finansowej. 
W dniu 27 listopada 2020 roku na posiedzeniu stałych komisji Rady Miasta członkowie 
wszystkich komisji wysłuchali szczegółowego omówienia projektu uchwały w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej. Komisja Rewizyjna, Komisja Skarg Wniosków i Petycji, 
Komisja Gospodarki Komunalnej, Samorządu i Porządku Publicznego, Komisja Oświaty, 
Kultury i Kultury Fizycznej, Komisja Zdrowia i Problematyki Socjalnej pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Komisja 
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Gospodarki Przestrzennej i Budżetu w dniu 3 grudnia 2020 roku po zapoznaniu się 
z opiniami poszczególnych komisji oraz odpowiedziami Burmistrza Miasta pozytywnie, 
pięcioma głosami „za" zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej. 

Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania. 

Głosowanie 

Głosowanie 

jednostka 

wynik 

wieloletniej prognozy finansowej z autopoprawką 

Rada Miasta Dęblin 

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 17 grudnia 2020 r. czas 

głosowanie jawne imienne większość typ 

Podsumowanie 

status ilość 

ZA 13 

PRZECIW 1 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 

Wyniki imienne 

16:37:13 - 16:38:01 

zwykła 

procent status 

92.86 % pula głosów 

7.14 % oddanych głosów 

ilość procent 

15 

14 

0 %  nieoddanych głosów 

93.33 
% 

6.67 % 

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 ZA 

7 Krygrowski Maciej ZA 

8 Kurowski Andrzej ZA 

9 Marzysz Artur ZA 

10 Papis Edyta ZA 

11 Pasek Robert ZA 
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12 Przerwa Ewa ZA 

13 Świetliński Leopold ZA 

14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja ZA 

15 Woj tyś Jarosław ZA 

Rada Miasta Dęblin przyjęła uchwałę nr XL/231/2020 w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

6.c. wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2020 rok 

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

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

Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania. 

Głosowanie 

głosowanie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 
2020 rok z autopoprawką 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 17 grudnia 2020 r. czas 16:47:51 - 16:48:24 

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 14 100% pula głosów 15 

PRZECIW 0 0% oddanych głosów 14 93.33 % 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0% nieoddanych głosów 1 6.67 % 

Wyniki imienne 

Lp. Nazwisko Imię głos 

1 Chochowski Waldemar ZA 

2 Cydejko Maria ZA 

3 Czarnecka Urszula ZA 
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4 Grobel Mieczysław ZA 

5 Grzyb Leszek nieobecny 

6 Jakubik Maciej ZA 

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 Dęblin przyjęła uchwałę nr XL/232/2020 w sprawie wprowadzenia zmian 
w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2020 rok. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

6.d. zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Dęblin z autopoprawka 

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

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

Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania. 

Głosowanie 
głosowanie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Dęblin z 

autopoprawką 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 17 grudnia 2020 r. czas 16:51:36- 16:52:08 

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 
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status ilość procent status ilość procent 

ZA 14 100 % pula głosów 15 

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 14 93.33 % 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 1 6.67 % 

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 ZA 

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 ZA 

Rada Miasta Dęblin przyjęła uchwałę nr XL/233/2020 w sprawie zmian w wieloletniej 
prognozie finansowej Miasta Dęblin. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

6.e. zwolnień przedmiotowych, od podatku od nieruchomości oraz określenia 
warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe 
inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Miasta Dęblin 

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

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Gospodarki Przestrzennej 
i Budżetu. 
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Głos w dyskusji zabrali: 

Radny Waldemar Chochowski zapytał: w zawiązku z tym, że do tej pory obowiązuje stara 
uchwała czy i jeśli tak to ile podmiotów gospodarczych uzyskało taką pomoc? 

Burmistrz Miasta - Beata Siedlecka odpowiedziała, że z informacji, które posiada 
z wydziału finansowego wynika, że jeden z podmiotów już korzysta z tej formy pomocy. 
Dodała, też że jest wiele podmiotów, które interesują się i pytają czy taka pomoc u nas 
w gminie jest udzielana, czy będą mogli rozpocząć działalność gospodarczą inwestując tutaj 
swoje środki i czy mają zapewnienie, że z takich podatków na jakiś czas będę mogli w 
związku z tym być zwolnieni. Stąd propozycja dzisiejszej uchwały. 

Głosowanie 

głosowanie 

jednostka 

wynik 

zwolnień przedmiotowych, od podatku od nieruchomości oraz 
określenia warunków udzielania pomocy „de minimis" dla 
przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy 
na terenie Miasta Dęblin z autopoprawką 

Rada Miasta Dęblin 

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 

typ 

17 grudnia 2020 r. 

głosowanie jawne imienne 

czas 

większość 

17:08:22 - 17:10:01 

zwykła 

Podsumowanie 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 14 100% pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0% oddanych głosów 14 93.33 
% 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0% nieoddanych głosów 1 6.67 % 

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 ZA 
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7 Rrygrowski 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 Dęblin przyjęła uchwałę nr XL/234/2020 w sprawie zwolnień przedmiotowych 
od podatku od nieruchomości oraz określenia warunków udzielania pomocy „de minimis" dla 
przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Miasta Dęblin. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

6.f. uchylenia uchwały Nr LXVIII/371/2018 Rady Miasta Dęblin z dnia 28 września 
2018 r. w sprawie wysokości, zasad oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów 
prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, dziennych opiekunów lub podmiotów 
zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Miasta Dęblin. 

Naczelnik OS - Agnieszka Chlaściak-Pietruszewska przedstawiła projekt uchwały wraz 
z uzasadnieniem 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Oświaty, Kultury i Kultury 
Fizycznej. 

Głos w dyskusji zabrali: 

Radna Patrycja Wojewoda-Sieklicka poinformowała, że jest przeciwko temu, aby odbierać 
całkowicie tą dotację. Zapytała: czy jest możliwa dotacja w mniejszej kwocie? 

Naczelnik OS - Agnieszka Chlaściak-Pietruszewska odpowiedziała radnej, że to Rada 
Miasta ustala kwoty dotacji. 

ó.f.a. Glosowanie w sprawie udzielenia głosu mieszkance Katarzynie Zagożdżon 

Głosowanie 
głosowanie Głosowanie w sprawie udzielenia głosu mieszkance Katarzynie 

Zagożdżon 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 
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data 17 grudnia 2020 r. czas 17:14:37-17:15:15 

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 13 100 % pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 13 86.67 
% 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 2 13.33 
% 

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 ZA 

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 nie głosował 

14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja ZA 

15 Woj tyś Jarosław ZA 

Pani Katarzyna Zagożdżon - od 2016 roku prowadzę własną działalność gospodarczą 
tj. opiekę nad dziećmi do lat trzech. Przed decyzją o rozpoczęciu działalności poprosiłam 
o rozmowę panią Burmistrz, która z aprobatą wyraziła chęć wsparcia miasta, nas młodych 
przedsiębiorców lokalnych. Dodała, że jest troszkę rozczarowana, że ta aprobata trwa tylko 
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rok. Pani usłyszała dzisiaj wypowiedź pani Burmistrz, iż należy najpierw rozmawiać, 
a dopiero później podejmować jakiekolwiek decyzję. Pani jest w szoku, ponieważ 
dowiedziała się o uchyleniu tej uchwały o dofinansowaniu dwa dni przed sesją. Pani 
powiedziała, że nie zostałam w ogóle poinformowana o tym, że są jakiekolwiek przesłanki ku 
temu, aby odebrać to dofinansowanie. Również poinformowała, że jest tutaj nie jako 
przedsiębiorca, i nie jako właścicielka firmy tylko jako przedstawicielka mieszkańców 
i u rodziców, którzy prosili żeby wypowiedziała się w ich imieniu. Dodała, że przed 
rozpoczęciem decyzji gdzie posłać dziecko takie malutkie, które jest jeszcze 
w najważniejszym etapie rozwoju człowieka (rozwój dziecka do trzech lat) rodzice mają trzy 
opcje żeby wrócić do pracy żłobek państwowy, opiekę dzienną bądź nianię. Niania teraz w 
Dęblinie bierze tyle wypłaty, co najniższa krajowa. Żłobek państwowy jest, zgadza się tylko 
rodzice wybierają większe dobre dla swojego dziecka. W mniejszej grupie dziecko znacznie 
lepiej się rozwija, opiekunki są w stanie zaobserwować każdy element. Dodała, że jesteśmy 
w stanie każde dziecko wyprzytulać, poświęcić im uwagę, czas, serce, bo one tego potrzebują. 
Nie mają mamy przy sobie, więc potrzebują nas opiekunek. W żłobku państwowym 
opiekunek jest bardzo mało w stosunku do liczby dzieci. Nie ma tak, że dziecko wyjdzie od 
nas i rodzic się nie dowie jak dziecku minął dzień czy jest coś, co wpływa negatywnie na 
rozwój dziecka, obserwujemy różne zachowania dzieci począwszy od zmian fizycznych do 
zmian w rozwoju osobistym. Pani poinformowała, że jest wykwalifikowanym opiekunem 
prawnym i poszerza swoje kwalifikacje, ostatnio ukończyła kurs zaburzeń sensorycznych, 
żeby jeszcze lepiej pomagać rodzicom w rozwoju ich dzieci, żeby obserwować, rozmawiać 
i razem z rodzicami podejmować pewne kroki. Pani powiedziała, że nie słyszała żeby w żłobku 
państwowym nauczycielki (one nie mają po prostu na to czasu) żeby rozmawiały z rodzicami 
i o wszystkim informowały np. ile dziecko zjadło, jak się zachowywało czy coś się złego 
wydarzyło. My mamy takie rozmowy codziennie z każdym rodzicem, indywidualnie, każdy 
dzień opisujemy, o każdym dziecku. Dbając o zdrowie naszych dzieci, codziennie sale są 
wietrzone, dezynfekcja zabawek, stolików, krzesełek. Pani poinformował, że ostatnio 
zakupiła oczyszczacz powietrza po to żeby dzieci lepiej się rozwijały. Conajmniej 3 razy 
w tygodniu wychodzimy z dziećmi na spacer jak pogoda pozwala godzina, dwie żeby one 
spacerowały, bawiły się na placu zabaw, żeby były dotlenione. Prowadzimy zajęcia 
sensoryczne, logorytmika, plastyka, muzyka, śpiewanie czy wierszyki nawet nie wiem czy są 
państwo w stanie sobie wyobrazić jak dwulatek opowiada wierszyk albo śpiewa piosenkę. 
Pani dodała, że to coś cudownego. Te pieniądze, które teraz państwo chcą odebrać to nie mi 
odbiera się te pieniądze, to odbieracie rodzicom, bo mój roczny przychód z opieki dziennej 
nie zmieni się, po prostu czynsz pójdzie tym rodzicom w górę. To odbieracie te pieniądze 
rodzicom, którzy często są bardzo młodzi, to jest taki ich rozwój, rodzinny start. Pierwsze 
dziecko, drugie dziecko, powrót do pracy zawodowej te 150 zł, 100 zł czy 50 zł cokolwiek. 
Dla nich to są pieniądze na wagę złota. Roczne utrzymanie dziecka w placówce wynosi 7000 
na 7 do 11 dzieci. W żłobku państwowym ponad 7 tys. gdzie ta kwota jest dla jednego 
dziecka. Nie wiem, dlaczego państwo chcą zabrać te pieniążki rodzicom, bo są cięcia 
w budżecie. Tylko, dlaczego na niepubliczne przedszkole w Stawach państwo wykładają 
375 000 zł, z czego 2021 roku ma pójść 410 000 to jest 35 000 więcej. Ja nie wiem ile dzieci 
z gminy Dęblin będzie w następnym roku, czy to będzie 3 dzieci, czy to będzie 8 dzieci. Nie 
wiem, ale to jest dla tych rodziców, dla młodych rodziców, to jest wciąż 50 zł czy 100 zł. To 
jest naprawdę duża różnica. Ja na tym nic nie zarabiam, w sumie mogłoby mnie tu nie być. 
Pani dodała, że rodzice jej zaufali, którzy tłumnie siedzą w sali obok. To ich dzieci mi 
zaufały. I co dzień przychodzą do mnie z otwartymi ramionami. Czy dla miasta te 150 zł na 
dziecko jest aż tak kosmiczną kwotą. Część tj. dwójka dzieci dostała się do państwowego 
żłobka, ale woleli zostać u mnie. Dlaczego? Może to, że tym dzieciom ofiaruje się całe serce, 
czas i energię. Może to jest warte tych pieniędzy. Dlatego bardzo bym prosiła niech państwo 
się wstrzymają z tą decyzją o odbiorze dofinansowania dla tych rodziców. Proszę w imieniu 
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rodziców i ich dzieci, bo de facto stracą na tym dzieci. Pani poprosiła o przeanalizowanie 
jeszcze raz tej sytuacji, podkreślając, że nie została poinformowana o niczym. Pani dodała, że 
przyjeżdżała, pytała i dostała odpowiedź, że będzie decyzja na sesji. Zapytała: kiedy ma 
z radnymi miała porozmawiać żeby powiedzieć to, co w tej chwili. Dostałam informację, że 
powinna być komisja do tej pory w internecie nie znalazłam nagrania z tej komisji, na której 
rzekomo była rozmowa. Kiedy mam się, jako mieszkaniec wypowiedzieć. Mogę tylko teraz. 
Dlatego bardzo proszę o to, aby państwo wstrzymali się, z uchyleniem tej uchwały. Na 
komisji podobno było powiedziane, że u nas nie ma warunków, gdyby nie było warunków 
i nie miałabym kompletu dzieci. Przychodzą rodzice uważają, że dla nich najważniejsze jest 
dobro dziecka. Jakby było źle, byłoby zimno, brudno to nie przyprowadziliby dzień w dzień 
swoich dzieci. Był zarzut, że nie złożyłam miesięcznego wniosku za sierpień. Nie złożyłam, 
bo to jest czas urlopowy. Moja druga opiekunka dzienna była na urlopie. Ja nie zostawię 
dzieci żeby przybiec z papierkiem do urzędu. To ja jestem finansowo na tym stratna, nie 
wiem chyba 1150 zł, ale nie zostawię dzieci by przybiec z papierkiem do urzędu. To był czas, 
kiedy nie mogłam poprosić nikogo o pomoc w opiece nad dziećmi, dlatego spóźniłam się 
jeden dzień. Panie w urzędzie już nie przyjęły wniosku bo po terminie. Pani powiedział, że to 
rozumie i nie mam pretensji do nikogo. To ja byłam finansowo stratna, bo rodzice zapłacili ile 
jest z dofinansowaniem, czyli 450 zł, rodzice bez dofinansowania płacą 600 zł. Ja na tym nic 
nie zarabiam. Dlatego jeszcze raz proszę niech państwo przemyślą, wstrzymają się żebyśmy 
mogli dla dobra tych dzieci zrobić coś fajnego. 

Radny Waldemar Chochowski - wczoraj wypowiadałem w tej sprawie, niestety moje 
argumenty na komisji nie znalazły zrozumienia u radnych dwóch komisji, które 
przegłosowały i zaopiniowały pozytywnie ten projekt uchwały. Radny dodał, że 
najważniejszym i bardzo istotnym momentem było to, dlaczego w ogóle ta uchwała została 
kiedyś wprowadzona. Radny przypomniał, że do tego projektu uchwały w 2018 roku 
w uzasadnieniu było zapisane "zgodnie z paragrafami ustawy podmioty zainteresowane 
prowadzeniem działalności żłobków, klubów dziecięcych, dziennych opiekunów mogą 
otrzymać na dziecko objęte opieką dotacje celową z budżetu gminy. Wysokość zasady 
ustalania oraz rozliczania dotacji celowej określa w drodze uchwały rady gminy. Biorąc 
powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne Dodał, że wtedy było zasadne i dzisiaj 
jest zasadne żeby ta uchwała obowiązywała. Nic się nie zmieniło w Dęblinie, zostały 
stworzone miejsca w żłobku. Bardzo dobrze, że zostały stworzone. Wczoraj na komisji 
padano, że w żłobku jest 98 dzieci, ale zadeklarowane są kolejne także wszystkie miejsca 
będą zajęte. Czyli faktycznie w żłobku, jeśli te dzieci dojrzeją do jednego roku i zajmą te 
miejsca, to nie będzie miejsc wolnych. Czyli gdzie będziemy mogli zapewnić tym dzieciom 
opiekę, jak nie w tym klubie dziennym. Nie będzie innego miejsca, innego żłobka nie ma w 
Dęblinie. Dojdziemy znowu do sytuacji, że tych dzieci jest za dużo żeby przyjąć i będziemy 
rozbudowywać znowu żłobek. Radny uważa, że o wiele lepszym rozwiązaniem, tańszym dla 
miasta i lepszym dla dzieci jest prowadzenie klubów dziennych, to co pani robi. Utrzymanie 
tego dziecka jest dziesięciokrotnie tańsze niż żłobku. Na żłobek dostaliśmy pieniądze, ale za 
pięć lat trzeba będzie utrzymać zatrudnienie i etaty czy będą dzieci, czy nie będzie. Są to duże 
koszty i tak naprawdę nie wiemy na dzień dzisiejszy, czy będzie więcej dzieci, czy mniej. 
Trzeba mieć zawsze alternatywę i rezerwę żeby inne kluby też mogły powstawać. Przecież 
oprócz pani klubu może ktoś inny chcieć, w innej części miasta takie coś zrobić. Dęblin jest 
rozległy. Wyobraźcie sobie państwo sytuację jak ktoś nie ma samochodu. Nie majak zawieźć 
dziecka do żłobka na lotnisko w związku, z czym może ono trafiać do pani, bo jest bliżej 
położony w centrum, blisko dużych zakładów pracy, sklepów tam gdzie ludzie częściej 
podróżują i mają dostęp łatwiejszy. Dlatego bardzo ważne żeby takie inicjatywy wspierać. 
Radny dodał, że kiedyś pani Burmistrz wyszła z projektem uchwały a poprzednia rada 
poparła. Tak naprawdę, my rozmawiamy o 13000 zł rocznie czy to są pieniądze, których 
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naprawdę rada nie ma, nie może znaleźć? Przecież jak chce się robić oszczędności to 
pierwsze trzeba sięgnąć do swojego portfela i zobaczyć u siebie czy tych oszczędności nie 
można zrobić i dopiero później sięgać do takiego właśnie wrażliwego społecznie tematu jak 
opieka nad dziećmi. Daleki jestem od tego żebyśmy cokolwiek robili na złość mieszkańcom, 
a tą decyzję odbieram na złość mieszkańcom, którzy tam te dzieci przyprowadzają. Chcieliby 
żeby tą malutką dotację miasto pokrywało. Radny dodał, że jest kolejny pomysł (już jest po 
komisji można to powiedzieć oficjalnie) projekt likwidacji przedszkoli w Dęblinie. 
Przedszkole nr 3 na ul. 15 P.P. Wilków i na ul. Michalinowskiej jest planowane do 
przeniesienia do SP nr 3 i stworzenia zespołu szkolno-przedszkolnego. Szanowni państwo to 
jest drugi koniec miasta gdzie mamy tu obok przedszkole. Też nie będzie gdzie zaprowadzić 
dziecka, my musimy podejmować decyzje odpowiedzialne. Nie mamy za zadanie zasilać na 
siłę żłobek, zasilać na siłę szkołę, mamy za zadanie stworzyć jak najlepsze warunki życia dla 
mieszkańców, a tym właśnie jest dzienny klub. Pani Burmistrz powiedziała wczoraj, że ja 
populistycznie głosuje, pani Burmistrza głosuję po ludzku i tego chcę żeby wszyscy tutaj, co 
są obecni na sali, to zagłosowali po ludzku, a nie populistycznie, bo nie mamy innego 
naprawdę wyjścia. Żebyśmy odebrali mieszkańcom a potem mogą stanąć popatrzeć się 
w oczy, dlaczego tak zagłosowałem dla tych 13 000 zł. 

Naczelnik OS- Agnieszka Chlaściak-Pietruszewska - odniosła się do wypowiedzi pani 
Katarzyny Zagożdżon, i poinformowała, że padło kilka słów nieprawdy, które prostuje. 
Rozumiem, że pani broni swojej działalności gospodarczej, pracy, którą pani wykonuje i to 
szanuję. W dniu 9 grudnia została pani poinformowana o tym, że jest propozycja żeby dotację 
pani od przyszłego roku odebrać. Przekazała to pani jedna z pracownic wydziału oświaty jak 
pani składała wniosek. 

Artykuł 38 ustawy o finansowaniu żłobków i klubów dziecięcych wyraźnie mówi, ile 
dzieci do lat trzech może podlegać pod jednego opiekuna. Dodała, że pani tutaj mówi 
nieprawdę, że bardzo dużo dzieci przypada na jednego opiekuna. Przypada tyle ile jest zgodne 
z prawem. Koszt utrzymania dziecka w żłobku to 544 zł i 8 gr miesięcznie natomiast koszt, 
jaki wnoszą rodzice w żłobku z pełnym wyżywieniem, czyli śniadanie, obiad i podwieczorek 
to jest 375 zł miesięcznie razem z radą rodziców. Taką informację dostałam dzisiaj od pani 
dyrektor. 

Odnosząc się do miejsc w żłobku w roku 2020-2021 pani Naczelnik poinformował, że 
wczoraj rozmawialiśmy i panu radnemu przekazała informację, że planowane jest pełne 
obłożenie. Natomiast dane wg. stanu na dzisiaj są takie, że z uwagi na covid-19 część 
rodziców wycofało dzieci ponieważ powyjeżdżali do swoich rodzinnych miejscowości bo 
opiekują się starszymi osobami. Na dzień dzisiejszy od 1 stycznia 2021 jest 7 wolnych miejsc 
w żłobku, to jest informacja od pani dyrektor. 

Burmistrz Miasta - Beata Siedlecka - szanowni państwo, z uwagą słuchałam wypowiedzi 
pani Katarzyny i myślę, że wiele emocji w to pani włożyła. Jestem tego zdania trzeba kogoś 
powiadomić wcześniej zanim pewne decyzje się podejmie, ale informacja była, może 
rozmowy nie, ale informacja była. Komisja Oświaty obradowała nad tym punktem odrębnie 
poza komisjami rady miasta i zapoznała się z całą argumentacją, dlaczego chcemy uchylić tą 
uchwałę. Burmistrz przekazała, że chciałaby pani Katarzynie oraz rodzicom, którzy nas 
słuchają, jak też radnym jeszcze raz powtórzyć, jaka była przyczyna tego, że z takim 
projektem uchwały wystąpiliśmy. W 2018 roku, kiedy zachęcałam młodych ludzi do 
zakładania klubu dziecięcego na terenie miasta Dęblin nie było żadnych perspektyw i 
możliwości rozwoju żłobka, ani też utworzenia żłobka w żadnym innym miejscu. Dopiero w 
roku 2020 pojawiła się możliwość powiększenia opieki żłobkowej z wykorzystaniem lokali 
przedszkolnych. Ten żłobek udało nam się powiększyć, a środki z dotacji, które miałyby 
zachęcić prywatną działalność gospodarczą, stały się nam niezbędne na pokrycie kosztów 
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nowoutworzonych miejsc w żłobku. Przypomniała, że miasto Dęblin zgłosiło się do konkursu 
maluch plus 2021 moduł lb dot. utworzenie przez jednostki samorządu terytorialnego w 2021 
roku nowych miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów oraz 
zapewnienie ich funkcjonowania. Dodała, że klub dziecięcy jak pani klub również mógł się 
do tego projektu zgłosić. Nie tylko liczyć na dotacje z miasta. Wszystkie oferty, które 
wpłynęły do tego konkursu (złożone w tym wypadku przez gminę) zostały pozytywnie 
zaakceptowane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Miasta Dęblin również. W 
tym pierwszym etapie na rozwój żłobka część dotacji dostaliśmy, to jest kwotę 86973 zł. 
Natomiast złożyliśmy wniosek w tym samym projekcie na część dotacji na pokrycie kosztów 
wynagrodzeń i mediów dla funkcjonowania tej placówki. Burmistrz dodała, że rozstrzygnięcie 
tego wniosku o dotację nastąpi w styczniu przyszłego roku. Poinformowała również, że 
musimy zapewnić utrzymanie 50 miejsc w żłobku, które utworzyliśmy, bo na te miejsca 
dostaniemy tą dotację, musimy te miejsca utrzymać przez lat 5 i musimy, co najmniej 60% 
tych miejsc zapełnić żeby nie stracić dotacji. Jeżeli nie zapełnimy, chociaż jednego miejsca, 
czyli jednego dziecka nam zabraknie to stracimy 12 000 dotacji na to dziecko. Tak więc 
będąc odpowiedzialną, radni też muszą być odpowiedzialni za budżet i za środki finansowe, 
0 które się ubiegamy, nie możemy tracić tej dotacji nie zapewniając pełnej obsady w naszym 
żłobku. Nie po to rozszerzaliśmy miejsca żłobkowe i nie po to ubiegamy się o dotację żeby ją 
tracić. Dlatego też ten projekt uchwały został przygotowany, o czym może pani Katarzyna nie 
wiedziała wcześniej, bo może nie została poinformowana dokładnie, dlaczego takie są 
działania miasta i czym są powodowane. Burmistrz dodała, że ten projekt został 
przygotowany po to żebyśmy swoje utworzone nowe 50 miejsc żłobkowych mogli zapewnić, 
1 utrzymać, zgodnie z konkursem, przez pięć lat, z obsadą przynajmniej 60% w tym żłobku 
i dołożyć do rozszerzonej działalności oświatowej dodatkowe środki finansowe. Ta uchwała 
jest uchwałą nie obligatoryjną, ale chcieliśmy, żeby powstawały kluby dziecięce dopóki nie 
mieliśmy żłobka. Powstał jeden klub pani Katarzyny. Burmistrz argumentowała, że ta 
uchwała nie zachęciła innych pozostałych prywatnych właścicieli do zakładania klubów 
dziecięcych za co należy pochwalić panią Katarzynę. Chciałabym żeby pani i państwo, którzy 
nas słuchają wiedzieli, jaka była intencja wprowadzenia tej uchwały, że dotacja była po to 
żeby zachęcać do prowadzenia działalności. Burmistrz dodała, że prywatne podmioty, mogły 
również wystartować do wszelkich konkursów ogłaszanych przez Ministra Rodziny i Polityki 
Społecznej. Nie tylko wyłącznie opierać się na dotacji z miasta. Należałoby też porozmawiać 
na temat, w jaki sposób interesy miasta i państwa pogodzić. Dodała, że udzielanie klubowi 
dziecięcemu dotacji w pełnej wysokości zmniejsza możliwość utrzymania tych dodatkowych 
50 miejsc w żłobku. Argumentem do tego żeby wprowadzać tego rodzaju uchwałę na sesję 
jest to, że w żłobku są ciągle wolne miejsce, więc rodzice, którzy by chcieli, (bo pani ma 
siedmioro dzieci z terenu miasta Dęblin), mogliby znaleźć miejsca w nowo utworzonym 
żłobku. Burmistrz rozumie, że rodzice są związani emocjonalnie, bo pani jest osobą ciepłą, 
chcą tam swoje dzieciaczki prowadzić, chociaż koszt znacznie przewyższa koszty, jakie my 
proponujemy w żłobku. Burmistrz dodała, że to nie jest „ad hoc" wprowadzona uchwała. Ta 
uchwała jest wprowadzona po omówieniu jej na komisji oświaty, potem na wszystkich 
komisjach rady miasta wczoraj i dzisiaj jest postawiona pod obrady radnym. Wysłuchaliśmy 
wszyscy pani argumentów, nie wiem czy rodzice zechcą się jeszcze wypowiedzieć czy nie na 
ten temat. Rozumiem, że jest pani wyrazicielką woli wszystkich rodziców. Burmistrz dodała, 
że przedstawiana argumentacja też jest przekonywująca, musimy dbać o budżet i własne 
jednostki oświatowe. 
Zapytała panią Katarzynę czy bez tej dotacji nie jest w stanie prowadzić takiej działalności 
gospodarczej w ogóle, czy też zapewnić jakieś możliwości funkcjonowania? 

Katarzyna Zagożdżon - odpowiedziała, że jest w stanie prowadzić działalność, tylko jest 
tutaj nie w imieniu swoim, jako firma tylko w imieniu rodziców. Dodała, że nie mogłam 
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korzystać z dofinansowania maluch plus, ponieważ wszystkie miejsca ma już zapełnione i nie 
może mieć więcej dzieci. Utrzymać działalność na terenie Dęblina przez 5 lat nie wie czy jest 
w stanie, więc jak może brać dofinansowanie z maluch plus na 5 lat. Na co? Na miejsca, które 
już są zajęte? Utrzymać przez te 5 lat nie jestem w stanie ponieważ moja firma jest młoda ma 
dopiero 4 lata, nie jestem w stanie tego przewidzieć. 

Pani Katarzyna odnosząc się do wypowiedzi pani naczelnik powiedziała, że ani razu 
nie mówiła, że liczba opiekunów w żłobku jest niezgodna z ustawą. Pani chodziło o to, że 
jeżeli jest dużo więcej dzieci to wszystko idzie falą. Jedno dziecko zacznie płakać to kolejne 
również. Nie wiem ile teraz dokładnie opiekunów w żłobku państwowym. Ja mając ósemkę, 
dziewiątkę dzieci to we dwie jesteśmy w stanie spokojnie wszystkie przytulać żeby nie 
płakały żeby czuły się tu jak w domu. Absolutnie nie chodziło mi o to, że jest niezgodne 
z ustawą. Pani potwierdziła, że dostała informację dnia 9 grudnia, że są przesłanki ku temu 
żeby odebrać to dofinansowanie, na sesji. Dla mnie to było jak musztarda po obiedzie. 

Powiedziałam o rocznym koszcie dziecka w żłobku, ponieważ jak szukałam nagrania 
z 2 grudnia z posiedzenia komisji natknęłam się na inne posiedzenia komisji i padło 
stwierdzenie, że miejsca w żłobku to około 13-15 tysięcy. Dlatego ja na podstawie filmików 
w internecie, które były z posiedzeń oraz różnych tabelek, które znalazłam w internecie, tak 
powiedziałam. Czy chronicie budżet dając niepublicznemu przedszkolu 35000 zł, a nam nic? 
Pani dodała, że wie czy to będzie kwota 13000 zł w następnym roku, bo może to będzie 
kwota tylko 2000 zł tysięcy w ciągu roku, może tylko jedno dziecko będzie z gminy Dęblin, 
ale dajmy temu jednemu dziecku szansę. 

Burmistrz Miasta - Beata Siedlecka - po wysłuchani pani Katarzyny Zagożdżon, 
chciałabym jeszcze zasięgnąć opinii rodziców, którzy są tutaj, wcześniej nie rozmawialiśmy 
na ten temat i proszę, aby pan przewodniczący według własnych kompetencji ogłosił chwilę 
przerwy. 

Radny Waldemar Chochowski - zapytał: czy rodzice mają tutaj być obecni na sesji, czy 
mają być jakieś rozmowy na przerwie, które nie będą nagrywane? Pani Burmistrz po prostu 
chce porozmawiać z rodzicami na przerwie, o chodzi. 

Burmistrz Miasta - Beata Siedlecka - ponieważ na sali ilość osób byłaby już ponad normę, 
więc wszyscy wejść nie mogą, proponuję żeby pojedynczo rodzice wchodzili, wtedy nie ma 
problemu żeby ich wysłuchać. 

Przewodniczący Rady - Maciej Krygrowski - ogłoszę przerwę, pani Burmistrz podejdzie 
do rodziców zapyta czy chcą każdy po kolei się wypowiadać. Niech rodzice zdecydują, 
w jakiej formie chcą się wypowiadać. 

Radny Waldemar Chochowski - w kwestii formalnej, to rada decyduje o tej uchwale 
i pozwolenie spotkania się pani Burmistrz z rodzicami nie pomoże radnym w podejmowaniu 
decyzji. Jeśli wejdą i będą chcieli się wypowiedzieć, bardzo byśmy chcieli wysłuchać, jeżeli 
chcą coś powiedzieć na sesji. My na sesji podejmujemy decyzję, a nie w kuluarach na 
przerwie panie przewodniczący. 

Przewodniczący Rady - Maciej Krygrowski - zgadza się jak najbardziej chcemy, ale może 
któryś z rodziców nie chce wejść. Ja nikomu nie zamykam drogi każdy może się 
wypowiedzieć i myślę, że nikt tu z radnych nie zabroni się wypowiedzieć proszę nie 
sugerować czegoś takiego. Tylko może ktoś nie chce. 
Radny Waldemar Chochowski - proponuję, jeżeli mamy temat zaczęty nie robić przerwy 
tylko teraz pan wyjdzie się spytać. Jeśli chcą niech wchodzą teraz w czasie sesji i zabierają 
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głos, a jak będzie przerwa to nie będziemy wiedzieli, co się na przerwie dzieje, to nie będzie 
nagrane, mieszkańcy się nie dowiedzą. Może chcą się wypowiedzieć na sesji i trzeba wyjść 
i spytać czy oni się chcą wypowiedzieć na sesji. 

Przewodniczący Rady - Maciej Krygrowski - jak najbardziej zapytam się. Chciałbym pana 
pouczyć czy będzie przerwa, czy nie to ja decyduję. Wyjdę i powiem państwu, jaka jest 
decyzja rodziców. Cały czas mówię, że trzeba się rozeznać czy rodzice chcą się publicznie 
wypowiedzieć. Nikt im nie zabrania. 

Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach. 

Po przerwie: 

6.f.b. Głosowanie w sprawie udzielenia głosu mieszkańcom: Konrad Walaszek, Chról 

Glosowanie 

głosowanie Głosowanie 
Walaszek, 
Walaszek 

w sprawie udzielenia głosu mieszkańcom: Konrad 
Chról Ewelina, Paulina Komosa oraz Małgorzata 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 17 grudnia 2020 r. czas 18:04:27- 18:05:15 

typ gło sowanie j awne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 13 100 % pula głosów 15 

PRZECIW 0 0% oddanych głosów 13 86.67 % 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0% nieoddanych głosów 2 13.33 % 

Wyniki imienne 

Lp. Nazwisko Imię głos 

1 Chochowski Waldemar ZA 

2 Cydejko Maria ZA 

3 Czarnecka Urszula ZA 

4 Grobel Mieczysław nie głosował 

5 Grzyb Leszek nieobecny 

6 Jakubik Maciej ZA 
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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 Woj tyś Jarosław ZA 

Konrad Walaszek - jednym z rodziców, korzystającym z „Kangusa". Codziennie tam nasze 
dziecko przebywa. Opiekują się nim w „Kangusie" to dla nas bardzo ważne i bardzo 
pomocne. Oboje pracujemy, w tym momencie ani to nam nie poprawi, ani to nam nie 
polepszy jeżeli byśmy mieli dziecko zawozić na lotnisko czy gdziekolwiek. Mamy sytuację, 
jaką mamy. Mama z nami mieszka jest bardzo ciężko chora także pieniądze musimy dzielić. 
Nie chcielibyśmy dziecku odbierać „Kangusia", ma tam normalnie jak w domu jakbyśmy 
przebywali 24 na dobę. Jest zajmowane się, opiekowanie tym dzieckiem. Prosiłbym 
o przemyślenie tego, przegłosowanie, może jakiejś opcji. Każde środki na pewno dla nas będą 
pomocne. 

Burmistrz Miasta - Beata Siedlecka - poinformowała pana, że w publicznym żłobku są 
miejsca. Proszę powiedzieć, jaka jest państwa argumentacja, że jednak chcecie do klubu. 

Konrad Walaszek - musieliśmy znaleźć szybko opiekę nad dzieckiem ponieważ ja i żona 
pracujemy. Nie mieliśmy, co z dzieckiem zrobić. Żona musiała wrócić do pracy ja tak samo 
muszę pracować. Próbowaliśmy w przedszkolu na mieście i na lotnisku żeby dziecko dostało 
się. W momencie gdy uzyskaliśmy miejsce w „Kangusie" okazało się, że dziecko się dostało 
do żłobka na lotnisku. Nie chcieliśmy po prawie 3 miesiącach zabierać dziecka stąd gdzie ono 
się zaaklimatyzowało, poznało inne dzieci, poznało opiekunki, gdzie się czuje wspaniale. To 
jest głównym argumentem, że dziecko pomimo wszystko zostanie w „Kangusie". 

Naczelnik OS - Agnieszka Chlaściak-Pietruszewska - mam tutaj listę dzieci i widzę, że 
pański syn kończy 3 czy nie myślał pan o przeniesienie go do przedszkola? Teraz jest 
możliwość oddania dziecka do przedszkola, a my mamy je bezpłatne, płaci się tylko za 
wyżywienie. 

Konrad Walaszek - ja rozumiem, że wchodzi w taki wiek, że może już być 
w przedszkolu ale jest tutaj mniejsza grupa dzieci. Tą grupą opiekują się, zajmują się jak 
własnymi dziećmi, a niestety w przedszkolach tych dzieci jest dużo więcej. Moja mama 
pracowała w żłobku także znam, to z tej drugiej strony. Raczej na pewno nie zmienimy 
zdania. 

Naczelnik OS - Agnieszka Chlaściak-Pietruszewska - bardziej o kwestie finansowe w tej 
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chwili chodziło ma pan trudną sytuację finansową a w przedszkolu płaci się za wyżywienie. 

Ewelina Chról - jestem samotną matką dwójki dzieci, rano muszę zaprowadzić jedną córkę, 
ma 5 lat do przedszkola na 15 Pułk. O 6:30 prowadzę drugie dziecko (dwuletnie) do żłobka 
"Kangusia" i muszę na 7:00 godzinę dotrzeć do Sanechem'u. To jest mi po drodze. Idę na 
piechotę, nie mam samochodu, nie jestem w stanie dotrzeć do żłobka, który jest na lotnisku, 
zaprowadzić dzieci i zdążyć do pracy na 7.00. Do 15 pracuję, potem szybko muszę zrobić 
zakupy. „Kangus" jest w takim miejscu gdzie mogę zakupy zrobić, leki kupić. Idę szybko po 
jedno dziecko. Po czym mam 10 minut na odebranie drugiego dziecka. Jeżeli te pieniądze 
zostaną mi odebrane, ja nie będę w stanie pójść do pracy. Ja rozumiem, że jest 500 plus, ale 
za te 500 plus opłacam przedszkole i żłobek, a te pieniądze, które zarabiam w pracy są na 
mieszkanie, rachunki, kredyty. Nie mam za co kupić samochodu żeby gdzieś dalej dojechać, 
a wszystko ma być przeniesione ponad 2 km od mojego domu. W tym żłobku pragnę 
zaznaczyć zostało odpieluchowane. Ma bardzo przyjazną atmosferę i dziecko nie chce 
wychodzić. 

Paulina Komosa - 150 zł jest dla nas dużą pomocą, ale przede wszystkim nie oddam dziecka 
do żłobka państwowego, bo mojej dziecko jest szczęśliwe, dobrze się te panie nim opiekują. 
Tutaj w opiece dziennej są odsmoczkowywane, odblokowywane. Mniejsza kwota, nawet jak 
państwu zabiorą te pieniążki, to ja i tak nie zrezygnuję z tej opieki. 

Małgorzata Walaszek - tak mogłabym dać dziecko do przedszkola tylko, że jak się nie dostał 
do tego przedszkola to pismo dostałam, że nie ma 3 lat. Skończył lata w listopadzie od 
września mógł chodzić. Jeżeli chodzi o zmianę z „kangus" nie mam na to czasu gdyż opiekuję 
się chorą na nowotwór mamą i nie mam czasu teraz, załatwiać dokumentów. Ja muszę do 
onkologa w Lublinie i z powrotem do domu. To 150 zl to jest bardzo dużo, bo będzie na leki, 
czy na coś inne. Ja w tym momencie sama opiekuję się mamą, bo moja siostra ma pięcioro 
dzieci. Te 150 zł to jest bardzo dużo, bo mogę chociaż kupić leki. W „Kangus" dziecko mi nie 
choruje, to jest bardzo dużym plusem. Odkąd puściłam dziecko do „Kangus" to może raz mi 
zachorował, a tak nic nie choruje. Nauczył się spać bez pieluchy, nie płacze w domu. Ostatnio 
w niedzielę wróciłam z zakupów to płakał, że on chce do „Kangus". Tam jest po prostu 
przemiła atmosfera i naprawdę bym nie chciała oddawać teraz dziecka gdzie indziej. W lutym 
będę składała dokumenty do przedszkola. Tak, ale to będzie w lutym może jakoś mi się 
sytuacja unormuje. Dla mnie „Kangus" w tym momencie jest lepszym rozwiązaniem. Jak 
mam od wiaduktu „lecieć" tam jeszcze 2 km nawet jak pojechałabym samochodem do domu 
bym wróciła na 17:00. 

Burmistrz Miasta - Beata Siedlecka - jak się słucha rodziców, to każdy ma argumentację, 
która jest bardzo ujmująca. Szkoda, że pani nam poszła, bo rocznik jej dziecka nie kwalifikują 
się do żłobka, a jednak wybrała opiekę „Kangusa". Burmistrz dodała, że tą dotację na dziecko, 
które już jest starsze uiszczamy, a nie powinniśmy. Ponieważ jest taki okres, kiedy nie można 
się spotykać w bardzo dużej grupie ludzi, z którymi zawsze się spotykałam, więc ta rozmowa 
półgodzinna dała mi pewien obraz. Rodzice, którzy dzisiaj się wypowiadali i Ci, którzy się 
wypowiadali na przerwie wyrażają jedną wolę i chęć, nie chcą zmienić tego miejsca na 
miejsce żłobka publicznego. Z różnych względów, jeden z rodziców wypowiadał się, iż po 
prostu nie ma czym tego dziecka do żłobka naszego publicznego dowieźć. Większość 
wypowiadała się na ten temat, że bardzo im opieka odpowiada. Chociaż, być może nie mają 
porównania ze żłobkiem naszym, ale na pewno opiekę w klubie dziennym mają zapewnioną 
dobrą. Tutaj słuchaliśmy państwa różnej argumentacji, różnych przypadków losowych, 
bardzo przekonywujących. Dlatego ponieważ jestem projektodawcą tej uchwały, wycofuje tą 
uchwałę dzisiaj z porządku obrad. Rozmawiałam jeszcze z rodzicami, że niekoniecznie ta 
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kwota, ale jakakolwiek kwota, jaką zostawimy z dotacji będzie rodziców zadowalała, a więc 
do tego problemu jeszcze podejdziemy. Natomiast dzisiaj jest jeszcze przedwcześnie na 
rozstrzyganie tego tematu wystąpienie rodziców jak i też głównie z rozmowy osobistej z nimi, 
wynika, że nie powinniśmy zabierać całkowicie dotacji. Musimy tą sprawę jeszcze 
przemyśleć, przedyskutować może wybrać jakąś koncepcję żeby była zadowalająca dla obu 
stron, czyli żebyśmy troszkę gdzieś pieniążków odzyskali z przeznaczeniem na żłobek i 
jednocześnie nie zabierali całkowicie dotacji tym rodzicom, którzy wybrali taką formę opieki. 
Na mocy paragrafu 22 ust. 3 regulaminu Rady Miasta wycofuję, jako projektodawca uchwałę 
z porządku obrad. 

Radny Waldemar Chochowski - ja wczoraj na komisji mówiłem, żeby podejmować decyzje 
najpierw trzeba porozmawiać z zainteresowanymi. Wczorajsza opinia, kiedy tak naprawdę nie 
spotkano się ani z właścicielką ani rodzicami była nie na miejscu. W życiu nie była ta komisja 
w tym obiekcie, nie zna go i opiniuje coś w ciemno, to dla mnie jest porażką naszej komisji. 
Radny uważa, że wszyscy radni powinni wziąć, to jako nauczkę żeby widzieć też tą drugą 
stronę. Jest też bardzo ważny argument, to co ta pani powiedziała, że odprowadza dziecko na 
15 P.P. Wilków i nie ma samochodu. Ciekawe jak ona będzie zaprowadzać to dziecko do 
planowanego przedszkola przeniesionego do szkoły nr 3. Szanowni państwo, trzeba się nad 
wszystkim zastanowić. Jeżeli podejmuje się (opiniuje się) jakiekolwiek dokumenty najpierw 
trzeba porozmawiać z wszystkimi zainteresowanymi stronami. To też jeszcze jeden wniosek 
do pani naczelnik wydaje mi się, że to jest pora żeby przygotować projekt uchwały o tym 
żeby podnieść 150 zł to są śmieszne pieniądze dla tych państwa bardzo duże. Tak naprawdę 
jak się podzieli 1050000, które przeznaczamy na żłobek przez dzieci, które tam są to można 
sobie łatwo policzyć około 10000 zł na dziecko. Dzisiaj w projekcie budżetu było 1050000 
mamy 100 dzieci w żłobku, to wychodzi po 10000 zł. Koszt utrzymania jednego wychowanka 
w żłobku. Zwróćmy uwagę 375 zł za wyżywienie w żłobku a rodzice płacą tej pani 450 zł 
plus 150 zł miasta bez wyżywienia. Widocznie ich to zadowala, że taka sytuacja jest 
i podejrzewam, że te dzieci też są nakarmione, chociaż nie płacą kosztów wyżywienia. 

Naczelnik OS - Agnieszka Chlaściak-Pietruszewska - odniosła się do wypowiedzi rodzica 
tj. mamy, która mówiła, że w tej chwili prowadza dziecko na 15 P. P. Wilków, to dziecko 
w przyszłym roku szkolnym będzie miało 6 (w tej chwili ma 5) i będzie obwodowo 
przynależało do Szkoły Podstawowej nr 5, więc zostaje w obwodzie. 

Radny Waldemar Chochowski - ile jest takich matek, o których nie wiemy nie mają, w jaki 
sposób doprowadzić do SP nr 3. Najpierw trzeba porozmawiać na miejscu, tak jak mówiłem 
na komisji. Przedwczesne jest zamykanie przedszkola znajdującego się w środku osiedli. 

Przewodniczący Rady Miasta - tutaj rozmowa się odbyła dzisiaj, wczoraj nikogo nie było 
na komisji z rodziców. Komisja po wysłuchaniu argumentów pani Burmistrz podjęła decyzję. 
W czasie pandemii nie ma potrzeby żeby komisja jechała do przedszkola myślę, że to nie był 
może pomysł bardzo dobry. Oni tam żyją w bardzo wąskim gronie. W czasie pandemii my 
nie możemy pojechać z grupą 4-5 osobową żeby nie narazić ich na zakażenie. Bardzo dobrze, 
że ci państwo przyszli dzisiaj wyjaśnili. Szkoda, że ich wczoraj nie było. Dzisiaj te ich 
wypowiedzi otworzyły inne światło na ten problem i myślę, że decyzja jest dobra, uchwała 
została zdjęta z obrad i trzeba będzie przyjrzeć się tej sprawie na nowo. 

Projektodawca wycofał uchwalę. 

6.g. wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Dęblin 
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Naczelnik GKP - Marcin Daniel przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 

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

Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania. 

Głosowanie 

Głosowanie 

jednostka 

wynik 

wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Dęblin 

Rada Miasta Dęblin 

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 17 grudnia 2020 r. czas 18:26:47- 18:27:27 

typ głosowanie j awne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

status ilość procent status ilość 

ZA 13 100 % pula głosów 15 

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 13 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 2 

Wyniki imienne 

Lp. Nazwisko Imię głos 

1 Chochowski Waldemar ZA 

2 Cydejko Maria ZA 

3 Czarnecka Urszula ZA 

4 Grobel Mieczysław nie głosował 

5 Grzyb Leszek nieobecny 

6 Jakubik Maciej ZA 

7 Krygrowski Maciej ZA 

8 Kurowski Andrzej ZA 

9 Marzysz Artur ZA 

10 Papis Edyta ZA 

11 Pasek Robert ZA 

procent 

86.67 % 

13.33 % 
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12 Przerwa Ewa 

13 Swietliński Leopold 

14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja 

15 Woj tyś Jarosław 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

Rada Miasta Dęblin przyjęła uchwałę nr XL/235/2020 w sprawie wyznaczenia obszaru 
i granicy aglomeracji Dęblin. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

6.h. wyrażenie zgody na zawarcie umowy dzierżawy działek położonych 
w Dęblinie przy ul. Modrzyckiei i ul. Niepodległości 

Naczelnik GKP - Marcin Daniel przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 

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

Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania. 

Głosowanie 

głosowanie 

jednostka 

wynik 

wyrażenie zgody na zawarcie umowy dzierżawy działek położonych 
w Dęblinie przy ul. Modrzyckiej i ul. Niepodległości 

Rada Miasta Dęblin 

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 

typ 

17 grudnia 2020 r. 

głosowanie jawne imienne 

Podsumowanie 

status 

ZA 

PRZECIW 

WSTRZYMAŁO 
SIĘ 

Wyniki imienne 

Lp. Nazwisko 

1 Chochowski 

2 Cydejko 

ilość 

13 

0 

0 

czas 18:30:09- 18:32:01 

większość zwykła 

procent 

100% 

0 %  

0 %  

Imię 

Waldemar 

Maria 

status 

pula głosów 

oddanych głosów 

nieoddanych 
głosów 

ilość 

15 

13 

2 

głos 

ZA 

ZA 

procent 

86.67 % 

13.33 % 

Protokół nr XL/2020 z sesji Rady Miasta Dęblin w dniu 17 grudnia 2020r. 



3 Czarnecka Urszula ZA 

4 Grobel Mieczysław nie głosował 

5 Grzyb Leszek nieobecny 

6 Jakubik Maciej ZA 

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 Woj tyś Jarosław ZA 

Rada Miasta Dęblin przyjęła uchwałę nr XL/236/2020 w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie umowy dzierżawy działek położonych w Dęblinie przy ul. Modrzyckiej i ul. 
Niepodległości. 

6.i. zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miasta Dęblin na 2021 r. 

Przewodniczący Rady Miasta - Maciej Krygrowski przedstawił projekt uchwały wraz z 
uzasadnieniem i autopoprawką. 

Komisja Gospodarki Komunalnej Samorządu i Porządku Publicznego pozytywnie 
zaopiniowała plan pracy komisji na 2021 rok (3 głosy „za"). 
Komisja Rewizyjna zaopiniowała plan pracy komisji na 2021 rok (3 głosy „za"). 
Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej zaopiniowała plan pracy komisji na 2021 rok 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (4 głosów „za"). 
Komisja Zdrowia i Problematyki Socjalnej (3 głosy „za"). 
Komisja Gospodarki Przestrzennej i Budżetu (4 głosy „za"). 
Rada Miasta pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (10 głosów „za" - 1 głos „przeciw"). 

Głos w dyskusji zabrali: 

Radny Waldemar Chochowski - wczoraj na posiedzeniu komisji składałem wniosek było 
obecnych 3 członków tej komisji i niestety wszyscy wstrzymali się od głosu 
w związku, z czym pozostawili to radzie miasta, czy zrealizować mój wniosek. Mój wniosek 
jest taki: po uchwale Rady Miasta nr XXIV/157/2020 z 26 lutego 2020 roku, 
w której zostało stwierdzone, że skarga moja na burmistrza była zasadna. Zwracam się 
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z wnioskiem żeby przeprowadzić, w jaki sposób zostały usunięte nieprawidłowości, oraz 
jakie zostały wprowadzone działania przez Urząd Miasta żeby do takich nieprawidłowości nie 
dochodziło? Wydaje mi się, że jest to bardzo ważne i istotne. 
W planie pracy Komisji Rewizyjnej mamy 2 miesiące wolne także w styczniu albo marcu 
można wprowadzić taką kontrolę, żeby stwierdzić i poinformować nas, bo do dnia 
dzisiejszego nie zostaliśmy poinformowani przez Burmistrza. Oprócz informacji, które były 
udzielane bezpośrednio na sesji, a nie wiemy, czy dochodzi dalej do takich nieprawidłowości. 
Ponieważ dalej widzę, ze garaże stoją na działce miasta i chciałbym wiedzieć czy umowy są 
zawarte, czy zaległe opłaty zostały ściągnięte i czy wszystkie sprawy są prowadzone tak jak 
powinny być? Chodzi mi o dochody miasta. Mamy duże wydatki i uważam, że powinniśmy 
bardziej się pochylić nad tym, żeby te pieniądze do budżetu ściągać, a potem moglibyśmy je 
wydawać. Stawiam wniosek o dodanie w palnie pracy Komisji Rewizyjnej w miesiącu marcu 
kontrole po skardze, (uchwała XXIV/157/2020 z 26 lutego 2020 roku). 

Burmistrz Miasta Beata Siedlecka - uparł się pan z umowami dzierżaw. Myśmy je 
analizowali na komisji bardzo dokładnie. Zajmowała się tym komisji Skarg, Wniosków i 
Petycji oraz Komisja Rewizyjna, jakie kroki zostały i będą poczynione zostało omówione. 
Może pan radny w każdej chwili zajrzeć do wydziału finansowego 
i gospodarki komunalnej. Ma pan prawo do wglądu do każdego dokumentu 
i zorientować się, co zostało zrobione w sprawie. Nie ma potrzeby zwoływania komisji tylko 
w tym celu żeby to tylko sprawdzić. Jeżeli uznałby pan z dokumentów, które sprawdzi, że jest 
co kontrolować to wtedy jest podstawa, żeby do komisji rewizyjnej skierować wniosek o 
przeprowadzenie tej kontroli. Umowy dzierżaw są zawierane, pieniążki są ściągane tam gdzie 
można, są prowadzone egzekucje. Tam gdzie nie było umów, tak jak zobowiązałam się, 
umowy zostały pozawierane, to wszystko można sprawdzić w pojedynkę, nie koniecznie 
zajmować czas Komisji Rewizyjnej. Jeśli będzie coś nie tak, a będzie można to sprawdzić, 
każdy z radnych ma prawo pójść do wydziału i sprawdzić to wtedy powołuje się skład 
zespołu kontrolującego po to żeby przeanalizował, dlaczego są nieprawidłowości. 

Radny Waldemar Chochowski - wydaje mi się, że dla spokoju swojego sumienia nie 
powinna pani być przeciwko mojemu wnioskowi. Jeżeli nie ma nic do ukrycia, to kontrola 
Komisji Rewizyjnej to wykaże i od tego jest. Tak naprawdę po skardze mojej ani Komisja 
Rewizyjna ani Komisja Skarg nie wystosowały żadnych zaleceń (mimo, że skarga była 
zasadna) żeby wprowadzić je w życie. Nie ma żadnej publicznej informacji oprócz sesji jak to 
zostało wprowadzone w życie i nieprawidłowości zostały wyeliminowane. W związku z tym 
jest 2 miesiące, chciałbym żeby Komisja Rewizyjna działa w naszym imieniu sprawdziła to 
dla spokoju. Skoro nie ma nic do ukrycia to, dlaczego jest pani przeciwko mojemu 
wnioskowi? 

Burmistrz Miasta - Beata Siedlecka - oczywiście, że nie mam nic do ukrycia, bo w 
finansach publicznych nie ma nic do ukrycia. One są jasne i jawne. Zalecenie nie było 
konieczne, ponieważ jak pan zobaczy, do czego się komisje przychylają to Urząd Miasta 
realizował wszystkie postanowienia komisji, wszystkie zobowiązania jakie na komisji 
zapadły były realizowane. A pan uporczywie wraca do umów dzierżawy. Zobowiązałam się 
już na komisjach, że podejmę się tych wszystkich działań. Pan może to sprawdzić przyjść do 
Urzędu poprosić o dokumenty, zobaczyć, jakie umowy dzierżawy były zawierane, przeczytać 
rozstrzygnięcie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji co zostało w nim zawarte. Oczywiście 
będziecie państwo głosować wniosek pana radnego. 

Radny Waldemar Chochowski - czytałem dokładnie protokoły i podjęte uchwały wraz z 
uzasadnieniem i oprócz stwierdzonych faktów nie był żadnych zaleceń dla Urzędu i Pani 
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Burmistrz, żeby komisja prowadząca kontrolę zalecała coś. Nie było nic było wyjaśnienie 
przez panią i pracowników. Nie było nic, że w stwierdzonych faktach komisja zaleca to i to. 
Proszę się zapoznać, dlatego ja chcę uzyskać taką informację. 

Burmistrz Miasta -Beata Siedlecka - przypominam sobie, że w wyjaśnieniach składanych 
do komisji mówiłam wyraźnie, jakie działania zostaną poczynione w kierunku usunięcia tych 
uchybień. Można to wszystko sprawdzić nie koniecznie angażując Komisję Rewizyjną, 
poprzez poszczególnych radnych. Jeżeli ma pan wątpliwości, a ma, to można sprawdzić 
prosząc pracownika o przedstawienie stosownych dokumentów. Jeżeli chcecie państwo 
rozpatrywać to jeszcze raz na komisji to proszę przyjmijcie wniosek. Jeżeli macie wątpliwości 
to zgodnie ze statutem możecie żądać dokumentów. Jeśli będzie coś nie tak realizowane w 
tym temacie to będzie sensowne postawić wniosek o skierowanie sprawy pod obrady komisji 
rewizyjnej. Taki wniosek, żeby komisja zajmowała się różnymi sprawami może być stawiany 
w każdym czasie, nie musi być umieszczony wcześniej w planie pracy Komisji Rewizyjnej. 

Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania. 

ó.i.a. wniosek radnego Waldemara Chochowskiego o umieszczenie w planie pracy 
Komisji Rewizyjnej na marzec kontrole po uchwale Nr XXIV/157/2020 Rady Miasta 
Dęblin z 26 lutego 2020 r. 

Głosowanie 

głosowanie 

jednostka 

wynik 

wniosek radnego Waldemara Chochowskiego o umieszczenie w 
planie pracy Komisji Rewizyjnej na marzec kontrolę po uchwale Nr 
XXIV/157/2020 Rady Miasta Dęblin z 26 lutego 2020 r. 

Rada Miasta Dęblin 

Głosowanie zakończone wynikiem: odrzucono 

data 

typ 

17 grudnia 2020 r. 

głosowanie jawne imienne 

Podsumowanie 

status 

ZA 

PRZECIW 

WSTRZYMAŁO SIĘ 

Wyniki imienne 

Lp. Nazwisko 

1 Chochowski 

2 Cydejko 

ilość 

4 

8 

1 

czas 18:44:38 - 18:46:23 

większość zwykła 

procent status 

30.77 % pula głosów 

61.54% oddanych głosów 

7.69 % 

Imię 

Waldemar 

Maria 

nieoddanych 
głosów 

ilość 

15 

13 

2 

głos 

ZA 

PRZECIW 

procent 

86.67 % 

13.33 % 
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3 Czarnecka Urszula WSTRZYMAŁA 
SIĘ 

4 Grobel Mieczysław nie głosował 

5 Grzyb Leszek nieobecny 

6 Jakubik Maciej PRZECIW 

7 Krygrowski Maciej ZA 

8 Kurowski Andrzej PRZECIW 

9 Marzysz Artur PRZECIW 

10 Papis Edyta ZA 

11 Pasek Robert PRZECIW 

12 Przerwa Ewa PRZECIW 

13 Swietliński Leopold PRZECIW 

14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja ZA 

15 Wojtyś Jarosław PRZECIW 

Rada Miasta Dęblin nie przyjęła wniosku Radnego Waldemara Chochowskiego w sprawie 
umieszczenia w planie pracy Komisji Rewizyjnej na marzec kontrolę po uchwale Nr 
XXIV/157/2020 Rady Miasta Dęblin z 26 lutego 2020 r. Uchwała stanowi załącznik do 
protokołu. 

Głosowanie 

głosowanie 

jednostka 

wynik 

zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miasta Dęblin na 
2021 r. z autopoprawką 

Rada Miasta Dęblin 

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 

typ 

17 grudnia 2020 r. 

głosowanie jawne imienne 

czas 18:47:34- 18:48:21 

większość zwykła 

Podsumowanie 

status 

ZA 

PRZECIW 

ilość procent status ilość procent 

12 92.31 % pula głosów 15 

1 7.69% oddanych głosów 13 86.67% 
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WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0% nieoddanych 2 13.33% 
głosów 

Wyniki imienne 

Lp. Nazwisko Imię głos 

1 Chochowski Waldemar PRZECIW 

2 Cydejko Maria ZA 

3 Czarnecka Urszula ZA 

4 Grobel Mieczysław nie głosował 

5 Grzyb Leszek nieobecny 

6 Jakubik Maciej ZA 

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 Świetłiński Leopold ZA 

14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja ZA 

15 Woj tyś Jarosław ZA 

Rada Miasta Dęblin przyjęła uchwałę nr XL/237/2020 w sprawie zatwierdzenia planów pracy 
stałych komisji Rady Miasta Dęblin na 2021 r. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

6.i. uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miasta Dęblin na 2021 r. 
z autopoprawka 

Przewodniczący Rady Miasta - Maciej Krygrowski przedstawił projekt uchwały 
z uzasadnieniem i autopoprawką. 

Rada Miasta pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (11 głosów „za"). 

Głosowanie 

głosowanie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miasta Dęblin na 2021 r. z 
autopoprawką 

jednostka Rada Miasta Dęblin 
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wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 17 grudnia 2020 r. czas 18:51:14-18:52:39 

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 13 100% pula głosów 15 

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 13 86.67 
% 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 

Wyniki imienne 

Lp. Nazwisko 

0 % nieoddanych głosów 

Imię 

2 13.33 
% 

głos 

1 Chochowski Waldemar ZA 

2 Cydejko Maria ZA 

3 Czarnecka Urszula ZA 

4 Grobel Mieczysław nie głosował 

5 Grzyb Leszek nieobecny 

6 Jakubik Maciej ZA 

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 Dęblin przyjęła uchwałę nr XL/238/2020 w sprawie uchwalenia ramowego 
planu pracy Rady Miasta Dęblin na 2021 r. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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7. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Miasta z 25 września 2020 r 

Ponieważ nie wpłynęły uwagi do protokołu z XXXVIII sesji Rada Miasta przystąpiono do 
jego zatwierdzenia. 

Głosowanie 

głosowanie 

jednostka 

wynik 

Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Miasta z 25 września 
2020 r 

Rada Miasta Dęblin 

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 

typ 

17 grudnia 2020 r. 

głosowanie jawne imienne 

czas 

większość 

18:53:19 - 18:53:52 

zwykła 

Podsumowanie 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 13 100 % pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 13 86.67 % 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych 
głosów 

2 13.33 % 

Wyniki imienne 

Lp. Nazwisko Imię głos 

1 Chochowski Waldemar ZA 

2 Cydejko Maria ZA 

3 Czarnecka Urszula ZA 

4 Grobel Mieczysław nie głosował 

5 Grzyb Leszek nieobecny 

6 Jakubik Maciej ZA 

7 Krygrowski Maciej ZA 

8 Kurowski Andrzej ZA 

9 Marzysz Artur ZA 

10 Papis Edyta ZA 

11 Pasek Robert ZA 
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12 Przerwa Ewa ZA 

13 Świetliński Leopold ZA 

14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja ZA 

15 Wojtyś Jarosław ZA 

8. Zamkniecie sesji 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Miasta Maciej 
Krygrowski zamknął XL sesję Rady Miasta Dęblin. 

Zakończenie sesji godz. 1855. 

Na tym zakończono protokół. 

Maciej Kry g ro wsk i  

Protokołował: 
M. Świderski 
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