
Protokół Nr XLI/2020 
z przebiegu XLI Sesji Rady Miasta 

z dnia 31 grudnia 2020 r. 

Ad. pkt 1 otwarcie Sesji (godz.9.30) 
Miejsce posiedzenia - Sala konferencyjna Ratusza Miasta 
Protokołowano - zgodnie z porządkiem obrad 
Sesję prowadził Pan Maciej Krygrowski - Przewodniczący Rady Miasta. Listy obecności 
radnych stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

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

Ad. pkt 2 Sprawdzenie obecności: 
Ustawowy skład Rady 15 radnych. Obecnych 14 radnych. 

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 

14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja obecna 

15 Woj tyś Jarosław obecny 
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obecni 11 

wszyscy 15 

procent 73,33 % 

Kworum zostało osiągnięte 

Ad. pkt. 3 Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący RM Maciej Krygrowski przedstawił porządek obrad: 

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) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2020 rok, 
b) zmian w wieloletniej prognozie finansowej, 
c) przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym 
przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku 
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, 
d) wysokości, zasad oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących 
dziennych opiekunów lub podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów na terenie 
Miasta Dęblin. 

7. Zamknięcie sesji. 

Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad 

głosowanie Przyjęcie porządku obrad 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 31 grudnia 2020 r. czas 09:49:13-09:49:49 

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 0 0% nieoddanych 1 6.67 % 
SIĘ głosów 

Wyniki imienne 

1P nazwisko imię głos 

1 Chochowski Waldemar ZA 

2 Cydejko Maria ZA 

3 Czarnecka Urszula ZA 

4 Grobel Mieczysław ZA 

5 Grzyb Leszek nieobecny 

6 Jakubik Maciej 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 Wojtyś Jarosław ZA 

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

Burmistrz Miasta Dęblin Beata Siedlecka: 

• 22 grudnia uczestniczyłam w konferencji on-line, której organizatorem był Urząd 
Miasta z udziałem Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie 
zorganizowanej dla dęblińskich przedsiębiorców w sprawie pomocy z tarczy 6.0 

• 30 grudnia brałam udział w posiedzeniu Rady Społecznej SP ZOZ z 6 Szpitala 
Wojskowego w Dęblinie, 

• 30 grudnia brałam udział w nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników MZGK Sp. z 
o.o. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki, 
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• 31 grudnia uczestniczyłam w posiedzeniu KGKSiPP w sprawie zaopiniowania wpisu 
osób na listę oczekujących na mieszkanie oraz we wspólnym posiedzeniu Komisji 
Rady Miasta w celu zaopiniowania materiałów na dzisiejszą sesję. 

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

Radny Waldemar Chochowski - zwracałem się już jakiś czas temu aby na 
ul. Saperów zamontować kosze na śmieci. Cała ulica ma długość około 400 m, a nie ma 
tam żadnych koszy. Gdyby wybrali się tam pracownicy Urzędu Miasta zobaczyliby, że na 
żywopłocie, trawniku i chodniki zalegają liczne buteleczki po alkoholach. Nie 
podejrzewam, że robią to żołnierze udający się do Twierdzy, są to pewnie inni niekulturalni 
mieszkańcy. Wygląda to nie ładnie tym bardziej, że do Twierdzy przyjeżdżają turyści. Nie 
jest to dobra wizytówki. Ten stan jest od kilku tygodni. Rozumiem, ze nie trzeba teraz dbać 
0 zieleń, ale można sprawdzić jak wygląda porządek. Widziałem sprzątających żołnierzy, a 
gdyby były kosze sprawa byłaby załatwiona. Miasto ma swoje obowiązki m.in. takie aby 
przy chodnikach były kosze. 

- Wyrażam głębokie zaniepokojenie ponieważ jest już 4 sesja na której nie obecny jest 
jeden z radnych. Może jest chory albo coś się dzieje. Może trzeba udać się do niego z 
delegacją i sprawdzić dlaczego nie bierze udziału w sesjach. Nie po to go wybrali 
mieszkańcy, aby unikał obecności. Tym bardziej, ze były teraz bardzo ważne głosowania w 
sprawi nazwy ul. gen. pil. Józefa Kowalskiego, a jest on radnym z tego osiedla. Wydaje mi 
się, ze nie wzięcie przez niego udziału w głosowaniach jest dziwna sprawą. Po to został 
wybrany przez mieszkańców, aby właśnie w takich sprawach zabierał głos. Nie przychodzi 
na sesje i komisje i nie wiemy jakie jest jego stanowisko w tej sprawie. Pan radny 
powinien przyjść i przeczytać list od mieszkańców ze stanowiskiem w sprawie zmiany 
nazwy ulicy. Może pan radny nie chce nim już być, może to demonstracja trzeba wyjaśnić 
tą sprawę ponieważ mieszkańcy pytają się o to, przy okazji ul. gen. Kowalskiego. 

- na osiedlu Żwica muldy zwalniające, były przeniesione i oznaczone. Jest obowiązek ich 
oznaczenia zgodnie z przepisami organizacji. Zniknął jeden ze znaków oznaczający muldę 
od strony Żwicy jadąc na moje osiedle. Teraz zniknął drugi, znalazłem go 
1 zaniosłem na plac zabaw. Wydaje mi się, że w przypadku uszkodzonych znaków 
drogowych sytuacja może trwać jeden dzień. Tutaj nie ma żadnej reakcji, a chodzi o to, ze 
jak ktoś sobie zniszczy samochód, będzie miał pretensje i będzie żądał odszkodowania z 
naszego ubezpieczenia. Nie może tak być, trzeba oznakować tą muldę, jeżeli nie da się tego 
zrobić trwale na samej muldzie farbą, bo w przypadku następnego wyrwania znowu będzie 
nie oznakowane. Apeluję aby umieścić te znaki zamontować na miejscu. 

Burmistrz Miasta odpowiedziała na wnioski: 

- Urząd Miasta interesuje się nie tylko ul. Saperów, na terenie Dęblina jest mnóstwo miejsc 
gdzie są śmiecie, bo mieszkańcy pozostawiają je tam bezkarnie. Każdego roku w ramach 
sprzątania miasta, nasi pracownicy interwencyjni czyszczą ul. Saperów i pozostawiają tam 
idealną czystość. Wątpię aby kosze na śmieci rozwiązywały ten problem ponieważ, nawet 
stojące w centrum miasta kosze nie rozwiązują problemu utrzymania czystości. Należałoby 
apelować do mieszkańców, aby zachowywali czystość oraz zamontować kamerę, która 
mogłaby inwigilować osoby, które zachowują się w taki sposób. Bardzo dobrze, że 
pomagają nam żołnierze i sprzątają z terenu parkingu z którego korzystają, a który jest 
naszym terenem. Jesteśmy im za to wdzięczni. Ulica Saperów nie jest pozostawiona sama 
sobie. Spróbujemy rozwiązać ten problem, przedyskutujemy czy kosze rozwiązałyby ten 
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problem. 

- radny z osiedla Żwica zgłosił już problem dotyczący oznakowania podczas Komisji 
Gospodarki Komunalnej, Samorządu i Porządku Publicznego. Radny na tyle dba o swoje 
osiedle i nie pozwoli, aby muldy były nie oznakowane. Miasto jak najszybciej zajmie się 
tym problemem. 

Przewodniczący Rady Miasta Maciej Krygrowski odpowiedział na pytanie dotyczące 
nieobecności jednego z radnych na sesjach i komisjach - zostałem powiadomiony, że 
z przyczyn osobistych może być tak iż nie będzie brał udziału w posiedzeniach. Wiem o 
tym, a nie jest zwyczajem, żeby informować wszystkich radnych dlaczego nie ma 
poszczególnych radnych na posiedzeniach. Jeżeli pan się martwi o radnego można 
osobiście do niego zadzwonić i zapytać. Mieszkańcy - wyborcy - doskonale wiedzą jaka 
jest opinia radnego na temat zmiany nazwy ulicy. Chyba, ze mieszkańcy nie wiedzą kto jest 
ich radnym i dzwonią do innych. Radny swój klub nazwał imieniem gen. Kowalskiego i już 
przez to wyraził swoją opinię. 

Radny Waldemar Chochowski - uważam, że montowanie kamer, żeby ścigać 
mieszkańców za zaśmiecanie będzie nieskuteczne. Ponieważ nawet jak namierzymy te 
osoby i zgłosimy na policję, to nikt nie będzie się tym zajmował. Trzeba dać mieszkańcom 
szanse i zamontować na ulicy dwa kosze. Problem nasilił się gdy żołnierze na trawniku 
zorganizowali parking, w projekcie organizacji ruchu nie ma tam, żadnego parkingu, tam 
jest trawnik. Kiedyś troszeczkę go remontowali, a w tej chwili wygląda strasznie jest to 
jedna wielka kałuża błota. Także zamiast ładnego trawnika przed obiektem historycznym 
mamy anty-wizytówkę, ale jak władze miasta na to pozwalają. Ja przechodzę do porządku 
dziennego i wstydzę się tylko trochę, a Pani Burmistrz powinna więcej się wstydzić. Trzeba 
policzyć koszty ile będzie kosztowała kamera, a trzeba ich tam co najmniej 4, a ile będą 
kosztowały dwa kosze. Jak nie ma koszy ciężko jest rozmawiać czy spełniają swoją rolę. 
Jeśli chodzi o radnego to mieszkańcy dzwonili do mnie pytając co dzieje się z naszym 
radnym? Z uwagi, że nie mam tel. do pana Grzyba odpowiedziałem, że zapytam się na 
sesji. Radny ma obowiązek przyjść na sesję, komisję i zabrać głos. Skoro przeciąga się tak 
długo to chciałbym znać stanowisko. 

Przewodniczący RM Maciej Krygrowski - wiem o wszystkim, zostałem 
powiadomiony. Oczywiście jest to obowiązek, ale czy pan był na wszystkich 
posiedzeniach? Pozostali radni również pracują i nie zawsze obowiązki służbowe 
pozwalają przyjść. 

Radny Waldemar Chochowski - byłem na wszystkich posiedzeniach, na których 
mogłem być, chyba, że ze względu na swój charakter pracy mogłem być zwolniony. Nie 
było nigdy sytuacji gdzie świadomie nie przyszedłem na obrady. 

6. Rozpatrzenie projektów uchwał: 

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

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

Komisja Gospodarki Przestrzennej i Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
W związku z brakiem dyskusji przystąpiono do głosowania. 
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głosowanie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2020 rok z autopoprawką 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 31 grudnia 2020 r. czas 10:07:21 - 10:07:54 

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 1 
głosów 

6.67 % 

Wyniki imienne 

lp nazwisko imię głos 

l Chochowski Waldemar ZA 

2 Cydejko Maria ZA 

3 Czarnecka Urszula ZA 

4 Grobel Mieczysław ZA 

5 Grzyb Leszek nieobecny 

6 Jakubik Maciej ZA 

7 

8 

Krygrowski 

Kurowski 

Maciej ZA 

Andrzej ZA 

9 Marzysz Artur ZA 

10 

11 

Papis 

Pasek 

Edyta ZA 

Robert ZA 

12 Przerwa Ewa ZA 

13 Swietliński Leopold ZA 

14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja ZA 

15 Wojtyś Jarosław ZA 
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Rada Miasta przyjęła uchwałę nr XLI/239/2020 w sprawie zmian w uchwale budżetowej 
Miasta Dęblin na 2020 rok. 

b) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej. 

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

Komisja Gospodarki Przestrzennej i Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Dyskusja: 

Radny Waldemar Chochowski - wydaje mi się, ze nie została wyjaśniona sprawa z 17 
grudnia kiedy uchwalaliśmy uchwałę budżetową na nowy rok i prosiłem na sesji o 
omówienie zadłużenia miasta. Wnioskuję o przygotowanie na kolejną sesję informacji o 
zadłużeniu miasta. 

Agata Zaręba - Skarbnik Miasta Dęblin - na najbliższej sesji będziemy wnosić projekt 
uchwały w sprawie zaciągnięcia obligacji i będzie to dobry moment do omówienia tej 
sytuacji. 

głosowanie zmian w wieloletniej prognozie finansowej 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 31 grudnia 2020 r. 

typ głosowanie jawne imienne 

Podsumowanie 

czas 10:09:52- 10:10:42 

większość zwykła 

status 

ZA 

PRZECIW 

WSTRZYMAŁO 
SIĘ 

ilość 

14 

0 

0 

procent 

100%  

0 %  

0 %  

status 

pula głosów 

oddanych głosów 

nieoddanych 
głosów 

ilość 

15 

14 

procent 

93.33 % 

6.67 % 

Wyniki imienne 

lp nazwisko imię głos 

1 Chochowski Waldemar ZA 

2 Cydejko Maria ZA 
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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 Swietliński Leopold ZA 

14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja ZA 

15 Woj tyś Jarosław ZA 

Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr XL/240/2020 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 
finansowej. 

c) w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości 
wskazanym przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w 
związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu 
COVID-19, 

Burmistrz Miasta Beata Siedlecka - przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 
(stanowi złącznik do protokołu). 

Komisja Gospodarki Przestrzennej i Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Dyskusja: 

Radna Urszula Czarnecka - nowelizacja ustawy z 9 grudnia 2020r. mówi o tym, że w 
wybranych miesiącach pierwszego półrocza 2021 roku nie dłużej niż do 31 grudnia 202 lr. 
można, przedłużyć termin płatności. My mamy do 30 listopada, a jeżeli ktoś zgłosi w 
listopadzie, że nie może zapłacić, a w grudniu mógłby czy istnieje możliwość, aby do 31 
grudnia 2021r. jeszcze skorzystałby z takiej ulgi? 

Burmistrz Miasta Beata Siedlecka - zgodnie z projektem uchwały będzie to termin 
wiążący 30 listopada 2021 roku. Termin ten został również podyktowany końcowymi 
rozliczeniami budżetu na 2021 rok. Jeżeli ktoś zechce skorzystać, a myślimy, że będzie to 
wielu przedsiębiorców to chcemy mieć zamknięte rozliczenia, aby zamknąć budżet z 
wiedzą jakie podatki wpłynęły i jakie nie wpłynęły. Po 30 listopada jak zawsze będzie 
można złożyć stosowny wniosek o indywidualne rozpatrzenie ulgi podatkowej. 

Radny Waldemar Chochowski - który przedsiębiorca poprosi o przedłużenie terminu 
płatności rat podatku jeśli okaże się, ze sytuacja się pogłębia i mimo pozytywnej decyzji 
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przesunięcia terminu złożyć wniosek o umorzenie? 

Burmistrz Miasta Beata Siedlecka - przedsiębiorca może złożyć wnioski o indywidualne 
ulgi (odroczenie, umorzenie, rozłożenie na raty) zarówno przed jak i po 30 listopada. Ale 
nie w oparciu o tą uchwałę, ona daje ulgę przedsiębiorcom w zakresie możliwości 
odroczenie płatności podatku za pierwsze półrocze 2021 roku prawie do końca 202 lr. Tak 
samo jak poprzednia uchwała, którą podejmowaliśmy na podstawie tarczy 5.0. 

Radny Waldemar Chochowski - nie jestem przedsiębiorcą i ciężko jest mi wczuć się w 
ich rolę. Urząd Miasta podejmuje jakieś działania przygotowując ten projekt uchwały, ale 
zastanawiając się kiedy firma ma o 30% niższe obroty, często dokładając do interesu 
będzie miała świadomość, że jest super pomoc będzie mógł zapłacić podatki na koniec 
roku to nie wiem czy się ucieszy tak jak my przygotowując i głosując. Analizując sytuację 
nie uważam, żeby w połowie 2021 roku był aż tak wielki „bum", aby przedsiębiorca 
stwierdził, że stać go na wszystko. Myślę, że jednak oczekują od nas czegoś więcej. Nie 
wiem jakie są możliwości prawne, ale wydaje mi się, że oprócz tego, że wychodzimy 
z jakimiś ulgami to jeszcze wyjść inaczej bo tak naprawdę dalej nie reklamujemy swoich 
firm. Na stronie miasta oprócz instytucji wojskowych, które i tak będą funkcjonowały to 
tak naprawdę powinna być zakładka, reklamy naszych firm. Powinniśmy udostępnić dla 
wszystkich chętnych (nieodpłatnie) umożliwić zmieniającą się zakładkę gdzie pojawiają się 
reklamy dęblińskich firm. Aby pomagać tez w takiej formie. Trzeba robić wszystko, żeby 
pomóc wyjść z dołka firmom. Może nie wpadają na taki pomysł myślą, że nie mogą tego 
dostać od nas. Wydaje mi się, że powinniśmy jak najwięcej wspierać reklamując lokalne 
biznesy, którym teraz jest ciężko i każda pomoc jest ważna. Miejmy nadzieję, że po 
szczepieniach wszystko ruszy, ale to potrwa i żeby dotrwać do tego momentu pomóżmy 
im w każdych możliwych aspektach. 

Radna Urszula Czarnecka poprosiła o przybliżenie tematu konferencji, która odbyła się 
z udziałem Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie zorganizowanej dla 
dęblińskich przedsiębiorców w sprawie pomocy z tarczy 6.0. 

Burmistrz Miasta Beata Siedlecka - na prośbę radnej Urszuli Czarneckiej została 
zorganizowana konferencja. Wicedyrektor WUP wziął udział w tej konferencji, kilka dni po 
wejściu w życie tarczy 6.0. Niewielu przedsiębiorców wzięło w niej udział, być może dlatego, 
że tarcza ta skierowana jest tylko do pewnej grupy przedsiębiorców, posiadających PKD o 
określonych numerach. Wszyscy z przedsiębiorców wiedzieli o tej konferencji i w jakim 
będzie zakresie. Przedsiębiorcy dostali odpowiedzi na zadawane pytania i umówili się, że 
gdyby były trudności w pozyskiwaniu pomocy będziemy ponownie organizować taką 
konferencję. Staramy się pomagać przedsiębiorcom w każdym zakresie w jakim jest to 
możliwe tak jak np. podjęcie dzisiejszej uchwały. Na naszej str. interetowej zawsze istniała 
zakładka przedsiębiorcy, a jeżeli się coś zmieniło to na pewno ta zakładka wróci. 
Przedsiębiorcy zawsze mogli reklamować się nieodpłatnie na naszej stronie internetowej. 
Miasto jest jak najbardziej skłonne aby pomagać przedsiębiorcom w takim charakterze. 
Przypomnę, że przy burmistrzu działa Rada Przedsiębiorców. W tamtej kadencji mieliśmy 
możliwość spotykani się 4 razy do roku. Organizowaliśmy im spotkania w sprawach, które 
ich interesowały. Po okresie pandemii powrócimy do tych obyczajów. 

Radny Waldemar Chochowski - na stronie nie ma zakładki „przedsiębiorcy". Chodzi mi to, 
żeby w takiej formie jak pojawiają się „aktualności" przedstawiać reklamy przedsiębiorców. 
Na stronę wchodzą różne firmy, które szukają przetargów, oraz dawni mieszkańcy, którzy nie 
wiedzą, że takie firmy istnieją. Może przedstawić taka pomoc tak jak uchwałę de minimis, że 
w tych ciężkich czasach uruchamiamy coś takiego. Chodzi o to, żeby reklamy 
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przedsiębiorców lokalnych były na stronie głównej nie wchodząc w zakładki. 

Burmistrz Miasta Beata Siedlecka - aktualności są aktualizowane, są przejściowe 
i terminowe. Także informacje podawane przez przedsiębiorców również się znajdą. Chodzi 
tylko aby przedsiębiorca takie informacje nam podawał. 

W związku zakończeniem dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. 

głosowanie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym przedsiębiorcom, 
których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 31 grudnia 2020 r. czas 10:28:34- 10:29:25 

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 0 0% nieoddanych 1 6.67 % 
SIĘ głosów 

Wyniki imienne 

lp nazwisko imię głos 

1 Chochowski Waldemar ZA 

2 Cydejko Maria ZA 

3 Czarnecka Urszula ZA 

4 Grobel Mieczysław ZA 

5 Grzyb Leszek nieobecny 

6 Jakubik Maciej ZA 

7 Krygrowski Maciej ZA 

8 Kurowski Andrzej ZA 

9 Marzysz Artur ZA 

10 Papis Edyta ZA 
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11 Pasek Robert ZA 

12 Przerwa Ewa ZA 

13 Świetliński Leopold ZA 

14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja ZA 

15 Wojtyś Jarosław ZA 

Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr XL1/241/2020 w sprawie przedłużenia terminu płatności 
rat podatku od nieruchomości wskazanym przedsiębiorcom, których płynność finansowa 
uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych 
z powodu COVID-19, 

d) w sprawie wysokości, zasad oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów 
prowadzących dziennych opiekunów lub podmiotów zatrudniających dziennych 
opiekunów na terenie Miasta Dęblin z autopoprawką. 

Agnieszka Chlaściak-Pietruszewska Naczelnik Wydziału OS przedstawiła projekt 
uchwały wraz z uzasadnieniem i autopoprawką (stanowi złącznik do protokołu). 

Komisja Gospodarki Przestrzennej i Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Dyskusja: 

Głosowanie w sprawie udzielenia głosu mieszkance Katarzynie Zagożdżon 

głosowanie Głosowanie w sprawie udzielenia głosu mieszkance Katarzynie Zagożdżon 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 31 grudnia 2020 r. 

typ głosowanie jawne imienne 

Podsumowanie 

czas 10:36:24- 10:36:57 

większość zwykła 

status 

ZA 

PRZECIW 

WSTRZYMAŁO 
SIĘ 

ilość 

14 

0 

0 

procent 

100% 

0 %  

0 %  

status 

pula głosów 

oddanych głosów 

nieoddanych 
głosów 

ilość 

15 

14 

procent 

93.33 % 

6.67 % 

Wyniki imienne 
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lp nazwisko imię głos 

1 Chochowski Waldemar ZA 

2 Cydejko Maria ZA 

3 Czarnecka Urszula ZA 

4 Grobel Mieczysław ZA 

5 Grzyb Leszek nieobecny 

6 Jakubik Maciej 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 Wojtyś Jarosław ZA 

Katarzyna Zagożdżon - chciałabym podziękować za udzielone nam dofinansowanie w 
wysokości 100 zł. dla naszych rodziców liczy się każdy grosz. Uważa, ze lokalizacja 
naszego klubu jest na tyle dobra, rodzice po drugiej stronie wiaduktu mają do nas bliżej. 
Dlatego tez przyprowadzają dzieci do nas, a nie na lotnisko. Od marca nie mogę prowadzić 
własnej działalności ze względu na wprowadzone restrykcje. Dlatego utrzymuje się 
wyłącznie z opieki dziennej nad dziećmi. Mam jeszcze prośbę o wspieranie nas jako 
przedsiębiorców ponieważ moje całe serce jest dla Dęblina, ponieważ prowadzę animacje 
dla dzieci i jeżeli wrócą festyny, to brać nas przedsiębiorców z Dęblina, a nie jak było do 
tej pory z Długowoli czy Puław. Jestem ogromnie wdzięczna, że pozostawili państwo to 
dofinansowanie. 

Radny Waldemar Chochowski - mam prośbę do przewodniczącego, aby nie robić 
posiedzeń komisji godzinę przed sesja, bo kolejny raz nie zdążyliśmy wyczerpać dyskusji. 
Wracając do uchwały, to czego oczekiwali radni, że rodzice przyjdą kolejny raz prosić o 
pozostawienie dofinansowania? Byli 17 grudnia i mówili dlaczego te pieniądze są dla nich 
ważne. Minęło pół miesiąca i pojawia się kolejna uchwała, żeby jeszcze im zabrać. Nie 
wszystko bo najpierw 75, a teraz 100 zł. Rodzice będą musieli znaleźć w budżecie 
brakujące 50 zł. na dziecko w żłobku wydajemy lOOOzł. miesięcznie, a tu 150 zł. opieka 
jest ta sam, i skoro rodzice przyprowadzają dzieci do „Kangusa" to znaczy, że są 
zadowoleni. Naszym zadaniem nie jest tylko finansować samorządowe placówki na które 
został złożony projekt, jak coś wychodzi nie do końca tak jak były założenia to robi się 
podchody aby zabrać dzieci do żłobka to znaczy, ze coś nie wyszło. Wszystkie placówki 
mają takie same szanse na istnienie. Tym bardziej, ze pozbawiają nas one „problemu" 
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oświatowego, wychowawczego bo robią to za nie wielkie pieniądze doskonale. Dlatego 
stawiam wniosek aby w § 1 kwota dotacji wynosiła 200 zł miesięcznie, a nie proponowane 
przez Burmistrz 100 zł. uważam, że stać nasze miasto. Jak możemy wyliczyć podnosząc 
koszt do 100 zł. to będzie rocznie 2100zł. a jeżeli o 50 zł to 4200zł. jeśli w naszym 
budżecie prawie 70mln. nie mamy 4200zł, żeby rocznie dołożyć do „Kangusa" to ktoś tu 
źle rządzi. Źle rządzi Pani Burmistrz bo są to śmieszne pieniądze. A jeżeli trzeba znaleźć je 
w budżecie proponuję, aby obniżyć diety radnym. Dla rodziców ważny jest każdy grosz, 
ponieważ są to samotne matki mające dzieci na wychowaniu, a my jeszcze im zabieramy. 
Uważam, ze radnym zostaje człowiek, który chce załatwić sprawy społeczne ważne dla 
mieszkańców. Ta uchwała zabierająca rodzicom pieniądze jest to działanie przeciwko im. 
tym bardziej, ze je nie równo traktujemy dla mnie nie ma różnicy czy jest to publiczne czy 
nie publiczne. Są to nasze dęblińskie dzieci i to trzeba brać pod uwagę nic innego. Apeluję 
do radnych, abyście spojrzeli na życzenia świąteczne, które składaliście mieszkańcom na 
stronie internetowej, składaliście wszystkiego dobrego, aby w nowym roku było im lepiej, 
a jakie podejmujecie decyzje? Was do rady miasta nie wybrała Pani Siedlecka tylko 
mieszkańcy, żebyście załatwiali ich sprawy. Mój wniosek o podwyższenie mieszkańcom 
dotacji to jest wychodzenie naprzeciw i małymi pieniędzmi załatwiamy bardzo ludzkie i 
ważne sprawy. Dlatego apeluję abyście zagłosowali sercem, a nie z wyrachowania Pani 
Burmistrz. 

Burmistrz Miasta Beata Siedlecka - było to populistyczne wystąpienie pana radnego, 
zarzuca nam brak serca i że głosuje burmistrz. To wy głosujecie po przyjęciu argumentacji 
jaka została przedstawiona do projektu uchwały. Pełną argumentacje przedstawiłam na 
komisjach i doskonale wiecie, że nie dlatego zmniejszamy dotację, że nas nie stać a 
wcześniej było. Wcześniej było nas stać bo nie mieliśmy dodatkowych 50 miejsc z żłobku. 
Utworzyliśmy te miejsca, wystąpiliśmy o projekty, wiadomo że te miejsc będą kosztowały 
dużo więcej, co widać w projekcie budżetu na 2021 rok. Dlatego pierwsza propozycja była 
taka, aby uchylić dotację. Wysłuchaliśmy rodziców i pani Katarzyny i wiemy, że rodzice są 
zadowoleni z tego typu działalności i postanowiliśmy, że pogodzimy interesy zarówno 
naszego żłobka (do którego prowadzenia jesteśmy zobowiązani) rodziców i dziennego 
opiekuna. Chcemy również, żeby rodzice korzystali z prywatnej działalności, która 
rozwinęła się na terenie naszego miasta i postanowiliśmy, że utrzymamy również dotację 
(w mniejszej kwocie) dla opiekunki dziennej. Cieszymy się, że działalność się rozwija o 
innych działaniach również będziemy pamiętać, bo nie o wszystkim wiemy. Nie chodzi o 
populistyczne podejście jakie przedstawił radny proponując 200 czy 300 zł. Dlaczego nie 
stawia pan wniosku, żeby zlikwidować żłobek? Skoro dużo taniej wynosi nas dotacja dla 
opiekuna dziennego. Jest to wniosek który przyniósłby oszczędności w budżecie. Jako 
projektodawca podtrzymuje swoją decyzję, iż w §1 proponuje dofinansowanie w 
wysokości 100 zł miesięcznie na każde dziecko zamieszkałe w mieście Dęblin, objęte 
opieką dziennego opiekuna. 

Przewodniczący RM Maciej Krygrowski - oczywiście możemy nad wszystkim 
dyskutować, co do diet jak najbardziej jestem „za". Wrócić kilka lat wstecz będąc jako 
Przewodniczący zarządu osiedla i siedząc na sesji kiedy uchwalany był budżet i zapis o 
skanalizowaniu części ul. Warszawskiej. Klub „Razem dla Dęblina" odrzucił ten projekt, 
zaproponowałem wtedy, że jako Przewodniczący zarządu osiedla zrzeknę się całej diety i 
żeby radni obniżyli sobie o 100 zł. diety miesięcznie i te pieniądze by się znalazły i 
ruszylibyśmy ten projekt (była to kwota 10 tys. zł) i wtedy nic mi pan nie odpowiedział. I 
również uważam, że jest to czysto populistyczne zagranie. Role się odwróciły i nagle 
zmienił pan zdanie. 

Radny Waldemar Chochowski - nigdy nie stawiałem wniosku o likwidacji żłobka i nie 
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postawię bo uważam, że wszystkie placówki jakie istnieją mają szanse i racje bytu. Ale 
jeżeli byłoby większe dofinansowanie byłoby większe zainteresowanie przy zakładaniu 
kolejnych klubów dziecięcych. Rodzice do kosztów doliczyliby sobie koszt dojazdu do 
żłobka na lotnisko i np. okazałoby się, że klub jest w częściach miasta oddalonych od 
Lotniska jest tańszy, wtedy kluby by powstawały. Może sytuacja demograficzna okazałaby 
się taka, że znowu zabraknie nam miejsc w żłobku za jakiś czas. A nie rozwijając takiej 
działalności będziemy znowu nie przygotowani i będziemy składali następny projekt? Już 
nie bardzo jest jak przemieścić dzieci, chyba, że całe przedszkole przejdzie do szkoły jak 
się uda wykonać remont w szkole. Tak pewnie przez długie lata nie będzie, ale to co 
możemy zrobić czyli wspierać działalność klubów dziennych poprzez większe 
dofinansowanie. I dla nas utrzymanie dziecka będzie mniejsze. Mieszkaniec zaprowadzi 
dziecko tam gdzie jest dobrze dla dziecka. Walczę o równe szanse dla każdego, a nie żeby 
ich pozbawiać. Panie Przewodniczący chyba pamięć pana myli. Z komitetu pani Burmistrz 
dostał się do Rady Miasta pan Karbowski on stawiał taki wniosek do budżetu, ale mu się 
nie udało, a właśnie klub „Razem dla Dęblina" ten wniosek przytoczył jako swój i go 
przegłosował. Dokumentacja kanalizacji ul. Warszawskiej jest to przegłosowane przez 
radnych z klubu „Razem dla Dęblina" ale też inni którzy głosowali za budżetem. Proszę nie 
mówić kłamstw bo wie pan co ja z nimi później robię jak ktoś publicznie kłamie na mój 
temat i mojej działalności jako radny. Proszę to sprawdzić i sprostować to na następnej 
sesji. Teraz proszę się nie wypowiadać bo może znowu zawiedzie pamięć. 

Przewodniczący RM Maciej Krygrowski - owszem klub „Razem dla Dęblina" 
wprowadził to do budżetu, ale później nie uwzględniał wniosków mieszkańców i wtedy jak 
był wprowadzany budżet prosiłem żeby to ująć w budżecie też poparłem wniosek radnego 
Karbowskiego i nikt tutaj nie kłamie więc nic nie musze sprostować. 

Radny Waldemar Chochowski - przed chwilą powiedział pan, że nie przegłosowaliśmy 
tego wniosku, a teraz, że jednak przegłosowaliśmy. Proszę powiedzieć na której sesji nie 
chcieliśmy przegłosować wniosku, który wcześniej przegłosowaliśmy. Proszę sprawdzić 
dokumenty i mówić to co pan wie, a nie to co się wydaje. Dokładnie pamiętam jak było. 
Wniosek radnego Karbowskiego klub „Razem dla Dęblina" przegłosował. Następnie nie 
było, żadnego wniosku o tym, żeby pieniądze na kanalizacje wykonać, bo tak naprawdę 
dokumentacja ul. Warszawskiej nie wiem czy powstała po to, żeby można było pozyskiwać 
pieniądze. Nie pamiętam czy powstała, ale czy byłą kwestia dofinansowania to nigdy nie 
głosowałem przeciwko kanalizacji ul. Warszawskiej. 

Przewodniczący RM Maciej Krygrowski - uważam, że nie kłamię, jak pan chce to 
proszę sprawdzić. A co do zmieniania to pan również w przeciągu chwili przekręcił moją 
wypowiedź i powiedział, że mówiłem coś innego. Także proszę się zastanowić 
i o sprostowaniu nie ma mowy. 

Burmistrz Miasta Beata Siedlecka - z projektu budżetu do kanalizacji na ul. 
Warszawskiej pofatyguję się i przypomnę panu kiedy to było zdjęte. Kto składał 
propozycję i kiedy klub "Razem dla Dęblina" zdjął na jednej z pierwszych sesji 
budżetowych tą inwestycję. Nie patrząc na dobro mieszkańców, którzy chcieli, aby ta 
inwestycja była przeprowadzona. Tylko dlatego, że Burmistrz wprowadziła inwestycję do 
budżetu. Dopiero jak radny Karbowski przyniósł listę 50 osób podpisanych pod zadaniem 
to klub łaskawie wprowadził to zadanie do budżetu, ponieważ przestraszył się ilości 
mieszkańców. Ale to, że Burmistrz wcześniej wiedział, że jest taka potrzeba to radnych 
klubu „Razem dla Dęblina" nie interesowało. Wtedy pan głosował przeciw i zdjęliście to 
zadanie z projektu budżetu. 
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Rady Waldemar Chochowski - w kwestii formalnej przypomnę, że §22 Regulaminu 
Rady Miasta Dęblin „po zamknięciu dyskusji nad określonym punktem porządku obrad 
Przewodniczący przedstawia zgłoszone lub własne propozycje rozstrzygnięcia i poddaje je 
pod głosowanie, przy czym w pierwszej kolejności poddaje się pod głosowanie projekt 
rozstrzygnięcia wnoszony przez jego inicjatora" gdzie zapisany jest mój wniosek? Chcę 
żeby mój wniosek został odczytany i poddany pod głosowanie. 

Burmistrz Miasta Beata Siedlcka - pana wniosek padł wszyscy go słyszeli, moje 
stanowisko w tej sprawie również wszyscy słyszeli, że ja tego rozstrzygnięcia w §1 nie 
zmieniam. Zgodnie z złącznikami do statutu w takiej sytuacji najpierw głosujemy 
rozstrzygnięcie inicjatora czyli projektodawcy. Tak naprawdę nie musimy dopisywać 
członu „nie uwzględniającego wniosku zgłoszonego przez radnego Waldemara 
Chochowskiego o zmianę w §1 wysokości dotacji na 200 zł miesięcznie" ponieważ 
wniosek jest złożony i będzie widać go w protokole. Ale kiedyś pan sobie zażyczył, żeby 
takie zapisy były i taki też zapis został. Rada najpierw głosuje rozstrzygnięcie 
projektodawcy inicjatora i jeżeli to przejdzie to pana wniosek nie będzie głosowany. To jest 
zgodne ze statutem. Jest pan radnym wiele lat i doskonale o tym wie. Pana wniosek 
wszyscy znają, został również przytoczony do głosownia. 

Radny Waldemar Chochowki - to pan przewodniczący prowadzi obrady i pan powinien 
wypowiadać się w tej kwestii. Powołuje się na przepis mówiący o prowadzeniu obrad i 
powinien pan tego przestrzegać. Chce aby mój wniosek był zapisany i poddany pod 
głosowanie. Może być głosowany w drugiej kolejności, ale ma być zapis że chcę aby to 
było 200 zł a nie, że pani Burmistrz nie chce żeby to było 200zł. 

Przewodniczący RM Maciej Krygrowski - cała sentencja jest w tym zapisie. Głosujemy 
rozstrzygnięcie burmistrza w §1 który nie uwzględnia zgłoszonego przez pana wniosku. 

Radny Waldemar Chochowski - mój wniosek składam do Przewodniczącego, a nie do 
Burmistrza i proszę poddać go pod głosownie. 

Burmistrz Miasta Beata Siedlecka - ponownie odczytała §22 Regulaminu Rady Miasta 
Dęblin. W tej chwili dokładnie to robimy, możemy usunąć człon mówiący o w zgłoszonym 
wniosku, ponieważ swój wniosek sformułował pan już wcześniej do protokołu. Natomiast 
ja jako inicjator uchwały nie zmieniam swojego stanowiska i rozstrzygnięcia zawartego w 
§1. W związku z tym Przewodniczący ma obowiązek przegłosowanie tylko mojego 
stanowiska. Jeżeli moje stanowisko nie zostanie zaakceptowane przez państwa wówczas 
zostaje w pełni zacytowany pana wniosek i będzie poddany pod głosowanie. Nie ma tu 
żadnego błędu proceduralnego. 

Radny Waldemar Chochowski - radni mają prawo do składania wniosków, muszą one 
zostać poddane pod głosowanie. Teraz mamy propozycje rozstrzygnięcia pani Burmistrz i 
moją. Ale to, ze padł taki wniosek i ma pan obowiązek go przedstawić pod głosowanie to 
wynika to z tego paragrafu. Pan ma go zapisać i poddać pod głosowanie. Pani Burmistrz 
nie zgłosiła żadnego wniosku, przedstawiła projekt uchwały z autopoprawką, a ja złożyłem 
wniosek. Rada Miasta głosuje uchwałę i wnioski do uchwały. Jeśli wniosek nie będzie 
głosowany to radny jest pozbawiony możliwości uczestniczenia w podejmowaniu uchwały, 
dlaczego nie chce pan poddać pod głosowanie mojego wniosku? 

Przewodniczący RM Maciej Krygrowski - kiedyś zwrócił pan uwagę, że jak głosujemy 
nad poszczególnymi punktami w uchwale, żeby głosować w stosunku do propozycji 
złożonych przez poszczególnych radnych. W tym jednym zapisie mamy to ujęte. 
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Rozstrzygnięcie burmistrza w stosunku do pana propozycji. 

Burmistrz Miasta Beata Siedlecka - pański wniosek, dotyczy mojego rozstrzygnięcia, 
żeby był to inny wniosek dotyczący tej uchwały, to tak. Ja nie musiałabym podtrzymywać 
go w swojej uchwale. Pana wniosek dotyczy zmiany mojego rozstrzygnięcia i zgodnie z §2 
może być głosowany tylko wtedy jeżeli moje rozstrzygnięcie nie uzyska akceptacji. A 
jeżeli inaczej pan interpretuje prawo może pan zaskarżyć tą uchwałę do Urzędu 
Lubelskiego. 

Radny Waldemar Chochowski - nie przedstawił pan propozycji mojego rozstrzygnięcia. 
A złożyłem konkretny wniosek z propozycją rozstrzygnięcia. Proszę go przedstawić bo ma 
pan taki obowiązek. 

Przewodniczący RM Maciej Krygrowski - na wniosek zawarty jest w zapisie i jasno jest 
przedstawione o co pan wnioskował. 

Głosowanie nad rozstrzygnięciem projektodawcy - Burmistrza nie uwzględniającego 
wniosku zgłoszonego przez radnego Waldemara Chochowskiego o zmianę w §1 
wysokości dotacji na 200 zł miesięcznie. 

glosowanie 

jednostka 

wynik 

Rozstrzygniecie projektodawcy - Burmistrza nie uwzględniającego wniosku zgłoszonego 
przez radnego Waldemara Chochowskiego o zmianę w §1 wysokości dotacji na 200 zł 
miesięcznie. 

Rada Miasta Dęblin 

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 31 grudnia 2020 r. czas 11:08:02- 11:08:54 

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

status 

ZA 

PRZECIW 

WSTRZYMAŁO 
SIĘ 

ilość 

1 2  

1 

0 

procent 

92.31 % 

7.69 % 

0 %  

status 

pula głosów 

oddanych głosów 

nieoddanych 
głosów 

ilość 

15 

13 

2 

procent 

86.67 % 

13.33 % 

Wyniki imienne 

lp nazwisko imię głos 

Chochowski Waldemar PRZECIW 

! Cydejko Maria ZA 
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3 Czarnecka Urszula ZA 

4 Grobel Mieczysław ZA 

5 Grzyb Leszek nieobecny 

6 Jakubik Maciej nieobecny 

7 Krygrowski Maciej ZA 

8 Kurowski Andrzej ZA 

9 Marzysz Artur ZA 

10 Papis Edyta ZA 

11 Pasek Robert ZA 

12 Przerwa Ewa ZA 

13 Świetliński Leopold ZA 

14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja ZA 

15 Woj tyś Jarosław ZA 

W związku z przyjęciem rozstrzygnięcia Burmistrza głosowanie nad wnioskiem radnego 
Waldemara Chochowskiego jest bezzasadne. 

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wysokości, zasad oraz rozliczania 
dotacji celowej dla podmiotów prowadzących dziennych opiekunów lub podmiotów 
zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Miasta Dęblin 
z autopoprawką. 

głosowanie wysokości, zasad oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących dziennych 
opiekunów lub podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Miasta Dęblin z 
autopoprawką. 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 31 grudnia 2020 r. 

typ głosowanie jawne imienne 

Podsumowanie 

czas 11:09:20- 11:10:07 

większość zwykła 

status 

ZA 

PRZECIW 

ilość 

12 

1 

procent 

92.31 % 

7.69 % 

status 

pula głosów 

oddanych głosów 

ilość 

15 

13 

procent 

86.67 % 

Protokół z przebiegu XLI Sesji Rady Miasta w dniu 31 grudnia 2020 roku. 17 



WSTRZYMAŁO 0 0% nieoddanych 2 13.33% 
SIĘ głosów 

Wyniki imienne 

lp nazwisko imię głos 

1 Chochowski Waldemar PRZECIW 

2 Cydejko Maria ZA 

3 Czarnecka Urszula ZA 

4 Grobel Mieczysław ZA 

5 Grzyb Leszek nieobecny 

6 Jakubik Maciej nieobecny 

7 Krygrowski Maciej ZA 

8 Kurowski Andrzej ZA 

9 Marzysz Artur ZA 

10 Papis Edyta ZA 

11 Pasek Robert ZA 

12 Przerwa Ewa ZA 

13 Swietliński Leopold ZA 

14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja ZA 

15 Wojtyś Jarosław ZA 

Rada Miasta przyjęła uchwałę nr XLI/242/2020 w sprawie wysokości, zasad oraz 
rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących dziennych opiekunów lub 
podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Miasta Dęblin 

7. Zamknięcie sesji. 

Rada Miasta uczciła minutą ciszy śmierć pana kapitana Romana Maniaka, który zmarł 22 
grudnia. Jest to osoba bardzo zasłużona dla naszego miasta ponieważ kultywował pamięć o 
15 Pułku Piechoty „Wilków". 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący RM Maciej Krygrowski 
zamknął XLI sesję RM. 

Zakończenie sesji o godzinie 11.15 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
Protokołowała \ j I 

Magdalena Piątek 
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