
Protokół Nr XLII/2021 
z przebiegu XLII Sesji Rady Miasta 

z dnia 20 stycznia 2021 r. 

Ad. pkt 1 otwarcie Sesji (godz.14.00) 
Miejsce posiedzenia - Sala konferencyjna Ratusza Miasta 
Protokołowano - zgodnie z porządkiem obrad 
Sesję prowadził Pan Maciej Krygrowski - Przewodniczący Rady Miasta. Listy obecności 
radnych 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 Swietliński Leopold obecny 

14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja obecna 

15 Woj tyś Jarosław obecny 
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obecni 

wszyscy 

procent 

Kworum zostało osiągnięte 

11 

15 

73,33 % 

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 2021 rok, 
b) zmian w wieloletniej prognozie finansowej, 
c) aktualizacji „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na lata 
2016-2021", 
d) uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla 
Miasta Dęblin oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Dęblin na rok 

e) zamiaru przekształcenia Miejskiego Przedszkola nr 3 w Dęblinie poprzez zmianę 

f) dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2021 r. 

7. Zamknięcie sesji. 

Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad: 

2021, 

siedziby, 

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 głosowaniejawne 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. 

Przewodniczący Rady Miasta Maciej Krygrowski: 

- 18 stycznia brałem udział w posiedzeniu wszystkich stałych komisji Rady Miasta. 

Następnie Przewodniczący RM odczytał pismo, które wpłynęło do Biura Rady Miasta z 
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie prowadzenia Sesji Rady Miasta oraz 
odpowiedź jaką udzielił(stanowi załącznik do protokołu). 

Burmistrz Miasta Dęblin Beata Siedlecka: 

- 11 stycznia brałam udział w posiedzeniu lokalnej grupy stowarzyszenia „Lepsza Przyszłość 
Ziemi Ryckiej" gdzie ocenialiśmy wnioski składane na ocenianie zadań z zakresu kultury, 
kultury fizycznej i turystyki; 
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- 12 stycznia uczestniczyłam w spotkaniu zorganizowanym przez MZGK na oczyszczalni 
ścieków z wykonawcą zadania na os. Michalinów dotyczącym budowy sieci wodno
kanalizacyjnej; 

- 14 stycznia brałam udział w spotkaniu w miejskiej ciepłowni gdzie przedstawiciel operatora 
PGNiG Termika Energetyka Rozproszona sp. z o.o. zapoznał nas z zakresem dotychczas 
wykonywanych prac, mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenie środowiska. Z 
przedstawionych informacji wynika, że zanieczyszczenie zmniejszyło się 10-krotnie. Prezes 
przedstawił dalsze plany rozwoju sieci ciepłowniczych w Dęblinie oraz plany zmiany źródeł 
zasilania ciepłowni z węglowego na gazowe i budowę farmy fotowoltaicznej; 

- 18 styczni brałam udział we wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miasta. 

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

Dyrektor SP ZOZ Urszula Pielacka-Chodoła - przedstawiła i omówiła informacje 
dotyczące szczepień przeciwko Covid-19. Poinformował, że jednostka zgłosiła chęć sczepień. 
Dodała, że przestrzegać kolejności, wyodrębnionych poszczególnych grup. W przyszłym 
tygodniu otrzymamy pierwszych 10 ampułek, w ciągu tygodnia będziemy mogli zaszczepić 
60 osób. W pierwszym etapie będą to osoby powyżej 80 roku życia. Stwarzamy możliwość 
założenia internetowego konta pacjenta, mamy oddelegowanych pracowników, którzy 
pomogą w założeniu konta pacjentom naszej przychodni. Pacjenci, którzy nie będą w stanie 
dotrzeć do przychodni na szczepienie to zapewniamy możliwość transportu. 

Koordynator ds. szczepień SP ZOZ Iwona Abramowicz - poinformowała, że do końca 
marca z ilością otrzymanych szczepionek na dwa punkty jesteśmy w stanie zaszczepić ok. 
540 osób. Od 15 stycznia możemy rejestrować pacjentów 80 plus, od 22 styczni pacjenci 70 
plus. Co do dalszych zapisów czekamy na wytyczne z NFZ. Z grupy 80 plus zapisaliśmy 220 
osób, w grupie 70 plus chęć zgłosiło ok. 200 osób. Szczepić będzie 6 lekarzy i personel 
pielęgniarski. Zapisy odbywają się poprzez stronę internetową, internetowe konto pacjenta, 
telefonicznie przez specjalnie dedykowane nr.tel. 

Radna Urszula Czarnecka - poprosiła o zamieszczenie na stronie internetowej tych 
informacji, abyśmy mogli przekazać je mieszkańcom. Zapytała czy będzie dostępność lekarza 
przed szczepieniem? 

Dyrektor SP ZOZ Urszula Pielacka-Chodoła - poinformowała, że pacjenci zapraszani są 
na konkretną godzinę i wówczas przeprowadzane jest badanie fizykalne oraz przeprowadzona 
jest ankieta. Po wypełnieniu ankiety będzie przeprowadzane badanie przez lekarza. 

Radny Waldemar Chochowski - zapytał czy pacjenci z innych przychodni mogą zapisywać 
się w SP ZOZ? Czy pacjenci waszej przychodni będą sczepieni w pierwszej kolejności, a 
pozostali później? 

Dyrektor SP ZOZ Urszula Pielacka-Chodoła - poinformowała, że wszyscy mają prawo 
skorzystać z naszej usługi. Kolejność sczepień jest losowa, osoba, która nie kwalifikuje się do 
danej grupy dzwoniąc na infolinię Covid-19 otrzyma szczegółowe informacje tj. zgłoszenie o 
chęci sczepienia można podać do ministerstwa poprzez wypełnienie ankiety. Nie jest to 
równoznaczne z rejestracją. Jednostki, które sczepią będą robić rekrutację. Jeżeli będą miejsca 
każdy może się zapisać, ale w tej chwili miejsc brakuje. 

Koordynator ds. szczepień SP ZOZ Iwona Abramowicz - na 220 zgłoszonych osób 
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połowa jest z naszego POZ, a reszta jest z przychodni z ul. Stężyckiej, Kolejowej, szpitala. 

Przewodniczący RM Maciej Krygrowski - zadał pytanie jakie ilości osób są w stanie 
zaszczepić w dwóch punktach jeśli będą szczepionki? 

Dyrektor SP ZOZ Urszula Pielacka-Chodola - odpowiedział, że założenia były takie, że 
jednostka, która zgłasza zespół mogła zaszczepić 180 osób tygodniowo na zespół czyli 360 
osób tygodniowo. 

Radny Artur Marzysz - firmy, które chcą umieścić baner reklamowy na tablicy ogłoszeń, 
które są w pasie drogowym musi mieć zgodę Urzędu Miasta, podpisać umowę i ponosić 
koszty? Czy można się zwrócić do firm i osób, które powiesiły ogłoszenia na wiatach 
przystankowych o ich usunięcie? Miasto co roku ponosi koszty uprzątnięcia. Pomimo 
napisów o nie umieszczaniu reklam cały czas się pojawiają. Teraz została powieszona 
reklama przychodni, zadzwoniłem tam prosząc o usunięcie reklamy, zapewniono mnie, że 
zostanie usunięte, natomiast do tej pory tego nie zrobiono. Może trzeba napisać pismo 
z Urzędu o obciążeni kosztami? 

Radny Waldemar Chochowski - zabrał głos w sprawie braku oznakowania progów 
zwalniających między ul. Bajana i Staszica. Byłem świadkiem zdarzenia drogowego, 
w którym kierowca w ostatniej chwili zauważył próg zwalniający i gwałtownie zahamował 
uszkadzając błotnik samochodu. Obecnie kiedy pada śnieg próg jest nie widoczny. Poprosił 
o oznakowanie, żebyśmy nie musieli płacić odszkodowań. Zapytał jak wygląda kwestia 
odśnieżania, ponieważ dostaję informacje od mieszkańców poruszających się rowerami, że 
np. ul. Krzywa nie jest odśnieżona. Chodnik na ul. Bajana również od początku opadów nie 
był odśnieżany, oraz chodnik wzdłuż cmentarza. Proszę o zwrócenie uwagi na te kwestie. Na 
drogach powiatowych tj. ul. Towarowa również nie było widać pługu. Zapytał czy w ramach 
akcji poprawy jakości powietrza jest przewidziane przygotowanie i rozdawanie ulotek, które 
zobrazowałyby czym grozi palenie śmieci w piecach. Argumentował, że w dalszym ciągu da 
się zauważyć, że mieszkańcy palą śmieciami w piecach. Patrząc na mierniki, które badają 
ilość pyłów zawieszonych w powietrzu tylko jednego dnia było poniżej normy, a w pozostałe 
dni powyżej 200. Trzeba uświadamiać mieszkańców, że trują siebie i ludzi wokół. 

Radny Artur Marzysz - zwrócił się do prezesa MZGK z prośbą o zwrócenie uwagi osobie, 
która odśnieża drogi, aby odśnieżać ulice na całym osiedlu, a nie pozostawiać jedną jak miało 
to miejsce na os. Masów. 

Radna Urszula Czarnecka - zapytała czy obowiązuje jeszcze program dofinansowania 
wymiany pieców w domach jednorodzinnych? 

Przewodniczący Rady Miasta Maciej Krygrowski - podziękował wszystkim, 
mieszkańcom, radnym oraz pracownikom Urzędu Miasta, którzy zaangażowali się w sprawę 
dotycząca zmiany nazwy ul. gen. pil. Kowalskiego. 

Udzielono odpowiedzi na pytania: 

Radnemu Waldemarowi Chochowskiemu: 

Naczelnik Wydziału GKP Marcin Daniel - oznakowanie progu zwalniającego zostało 
wyjęte z miejsca gdzie się znajdowało. Mieliśmy ponownie to montować przed opadami 
śniegu, natomiast obecne warunki pogodowe utrudniają ten proces, dlatego prace będziemy 
kontynuowali jak tylko warunki nam na to pozwolą. 
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Radnemu Arturowi Marzyszowi: 

- Umieszczanie wszelkich banerów i reklam wymaga zgody Urzędu Miasta, lub zarządcy 
danej drogi. Wiąże się to z opłatami bo jest to umieszczanie w pasie drogowym. 

Radnej Urszulu Czarneckiej: 

- obowiązuje program „Czyste powietrze", który dotyczy dofinansowania pieców i kotłów, 
również istnieje możliwość dofinansowania termomodernizacji budynków mieszkalnych. 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Wnioski składa 
się bezpośrednio do Lublina. Wniosek wypełnia się w wersji elektronicznej. Program 
przewidziany jest na 10 lat, działa od ok. 3 lat. Chodzi o wymianę pieca z węglowego na inny 
rodzaj paliwa np. gaz. Odbywa się to bez udziału Urzędu Miasta w Dęblinie, jeżeli są 
zainteresowani mieszkańcy to muszą kontaktować się bezpośrednio z biurem projektu w 
Lublinie. 

Radnemu Waldemarowi Chochowskiemu: 

Burmistrz Miasta Beata Siedlecka - mierniki czystości powietrza dopiero zaczęły 
funkcjonować, przeanalizujemy wskaźniki i dopiero podejmiemy działania odnośnie 
uświadamiania mieszkańców. Mieszkańcy wiedza już dużo na temat czystości powietrza, 
mogą zapoznać się z danymi z mierników i sami wyciągnąć wnioski. Jeżeli ta jakość 
powietrza będzie się utrzymywała to pomyślimy o akcji propagandowej. 

Radnym Waldemarowi Chochowskiemu i Arturowi Marzyszowi: 

Prezes MZGK Tomasz Bobrowski - możecie mieć państwo zastrzeżenia co do odśnieżania, 
chociaż moim zdaniem wykonywane są w sposób rzetelny. Zachęcam w przypadku 
zauważenia nieprawidłowości do kontaktu z koordynatorem za to odpowiedzialnym. 
Odśnieżamy ulice i chodniki w sposób kompleksowy. Będzie on reagował na zgłoszenia, ale 
proszę wziąć pod uwagę, że teren miasta jest rozległy, standardy ulic są różne. Przy dużych 
opadach mogą pojawić się problemy. Zwrócę uwagę na zgłaszane problemy i zwrócę uwagę, 
żeby przy odśnieżaniu brać pod uwagę rowerzystów. Dodam, że ostatnie stężenie pyłów 
PM10 w Puławach wynosiło 712% mimo, że miasto jest dobrze objęte siecią ciepłowniczą, 
a mimo to drobne pyły unoszą się w powietrzu ze względu na niskie temperatury. 

Ad pkt. 6 Rozpatrzenie projektów uchwał 

a) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2021 rok 
z autopoprawkami. 

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 - wypowiedział się w sprawie środków na wykup 
nieruchomości. Dodał, że mamy zapłacić PKP odszkodowanie za grunt gdzie jest gminna 
droga. Mieszkaniec ul. Spokojnej zapytał mnie kiedy miasto wykupi od niego grunt pod 
drogę, po której wszyscy jeżdżą. Odpowiedziałem, że prawdopodobnie w tym roku nie 
będzie to możliwe ponieważ nie ma środków. Radny zawnioskował, aby stopniowo 
wykupować działki, ponieważ w planie zagospodarowanie jest tam droga. Budowane są 
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tam nowe domy i mieszkańcy denerwują się, że cały czas ludzie jeżdżą po ich gruncie. 
Uważa, ze skoro mamy pieniądze, aby wykupić teren od PKP, to mieszkańcy też mają 
prawo do tego, aby grunty pod drogami zostały wykupione. Uważa, że należy wykonać 
jakiś ruch i zacząć stopniowo wykupować te grunty. 

głosowanie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2021 rok z autopoprawkami 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 20 stycznia 2021 r. czas 15:11:14 -15:11:46 

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 

ip nazwisko imię głos 

i 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 

7 
Protokół z przebiegu XLII sesji Rady Miasta Dęblin w dniu 20.01.2021. 



14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja ZA 

15 Wojtyś Jarosław ZA 

Rada Miasta przyjęła uchwałę nr XLII/243/2021 w sprawie zmian w uchwale budżetowej 
Miasta Dęblin na 2021 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. 

Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania 
głosowanie zmian w wieloletniej prognozie finansowej 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 20 stycznia 2021 r. czas 15:12:37-15:13:09 

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 6.57 % 

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 
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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 przyjęła uchwałę nr XLII/244/2021 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 
finansowej 

c) w sprawie aktualizacji „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z 
o.o. na lata 2016-2021". 

Naczelnik Wydziału GKP Marcin Daniel - przedstawił projekt uchwały wraz 
z uzasadnieniem (stanowi załącznik do protokołu). 
Artur Czerski kierownik Wodociągów i Kanalizacji w MZGK sp. z o.o. -.przedstawił 
plan, który zakłada rozbudowę sieci wodociągowej na os. Żwica oraz ul. Asnyka. 
Planujemy dokończyć kanalizację ciśnieniową na ul. Warszawskiej, oraz rozbudować siec 
kanalizacji sanitarnej na ul. Śląskiej. 

Komisja Gospodarki Przestrzennej i Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Komisja Gospodarki Komunalnej, Samorządu i Porządku Publicznego pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 

W związku z brakiem dyskusji przystąpiono do głosowania. 

głosowanie aktualizacji „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i 
kanalizacyjnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na lata 2016-2021", 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 20 stycznia 2021 r. czas 15:19:29-15:20:25 

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 % 
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WSTRZYMAŁO SIĘ O 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 przyjęła uchwałę nr XLII/245/2021 w sprawie aktualizacji „Wieloletniego 
planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Miejskiego 
Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na lata 2016-2021". 

Ad d. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych dla Miasta Dęblin oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla 
Miasta Dęblin na rok 2021 

Przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Renata 
Kapusta - Kawka przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (stanowi załącznik 
do protokołu). 

Komisja Gospodarki Przestrzennej i Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Komisja Zdrowia i Problematyki Socjalnej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

W związku z brakiem dyskusji przystąpiono do głosowania. 

głosowanie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta 
Dęblin oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Dęblin na rok 2021 

jednostka Rada Miasta Dęblin 
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wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 20 stycznia 2021 r. czas 15:29:27-15:30:06 

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 

ip nazwisko imię głos 

i 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 przyjęła uchwałę nr XLII/246/2021. w sprawie uchwalenia Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Dęblin oraz Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Dęblin na rok 2021 

Ad. 6 pkt e Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia 
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Miejskiego Przedszkola nr 3 w Dęblinie poprzez zmianę siedziby. 

Naczelnik Wydziału OS Agnieszka Chlaściak-Pietruszewska - przedstawiła projekt 
uchwały wraz z uzasadnieniem (stanowi załącznik do protokołu). 
Komisja Gospodarki Przestrzennej i Budżetu oraz Komisja Oświaty, Kultury i Kultury 
Fizycznej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

Dyskusja: 

Radny Waldemar Chochowski - wypowiadałem się już w tej kwestii na komisji w dniu 2 
grudnia 2020 r. oraz 18 stycznia br. moją propozycja rozstrzygnięcia jest taka, że na dzień 
dzisiejszy powinniśmy przenieść tylko jedną placówkę, tą znajdującą się przy ul. 
Michalinowskiej, a pozostawić tą znajdującą się przy ul. 15 P.P. „Wilków" 24. W 
uzasadnieniu do uchwały podany jest argument, że zmusza nas do takich działań sytuacja 
demograficzna. Demografia zmusza nas abyśmy podejmowali działania i lokalizowali 
placówki tam gdzie są dzieci. Tak dzieje się w przedszkolu przy ul. 15 P.P. „Wilków" w 
bliskiej odległości są 4 duże osiedla, z których chodzą dzieci do tego przedszkola a rodzice 
oraz dziadkowie mają ten komfort, że mogą odprowadzić dzieci na piechotę i nie muszą do 
tego używać samochodu, nie wszyscy jeszcze je mają. Pamiętacie państwo wystąpienie matki, 
która mówiła, że nie ma samochodu i dziecko odprowadza idąc do pracy i ma blisko. Takich 
rodziców może być więcej i trzeba myśleć także o nich. Rodzice chcieliby mieć przedszkole 
jak najbliżej swojego domu, a to przedszkole na dzień dzisiejszy istnieje. W uzasadnieniu do 
projektu uchwały nie ma nic z tego co wcześniej było zapewniane odnośnie gwarancji 
zatrudnienia dla pracowników obu placówek. Powinno pojawić się coś takiego, aby uspokoić 
pracowników, że miasto gwarantuje wszystkim pracę. Wiem dlaczego się to nie pojawiło, bo 
jak okaże się, że jeśli rodzice nie będą chcieli przepisać dzieci do tego przedszkola na ul. 
Tysiąclecia tylko będą chcieli, żeby dzieci 6 letnie chodziły do Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących przy ul. 15 P.P. Wilków, czy do przedszkola nr 1 czy szkoły nr 4 na 
lotnisku, to oddziały nie powstaną i zatrudnienia nie będzie i może okazać się, że będzie 
brakowało pracy. Jest takie zagrożenie dlatego nikt nie chce tutaj niczego zagwarantować. 

Kolejna sprawa, to komunikacja w Dęblinie. Dzisiaj sprawdziłem na mapie ile wynosi 
droga z mojego osiedla do przedszkola na ul. Tysiąclecia, jeżeli dzieci miałoby się tam 
znaleźć, jest to 2,6 km w jedną stronę. Wszystko może byłoby dobrze gdyby nie 2 przejazdy 
kolejowe, które znajdują się po drodze, a które co raz częściej są wykorzystywane i 
powodują, ze droga może nie wiadomo ile potrwać. Może to być kilka minut, a nawet 
kilkanaście. Jeżeli ktoś odwozi dziecko do przedszkola przed pracą to cenna jest każda minuta 
i tak naprawdę strata kilkunastu minut może okazać się, że nie zdąży się do pracy. Przewozy 
towarowe nie mają rozkładu i może okazać się to dużym problemem. W uzasadnieniu nie ma 
nic na temat tego, ze miasto będzie zapewniało komunikacją, czyli np. dojazd autobusu 
miejskiego do przedszkola dla rodziców. Może okazać się, że opinia rodziców z tym 
związana może być negatywna. 

Kolejną sprawą są koszty. Dostaliśmy informację, że koszty w obu placówkach 
(przedszkolu nr 3 na ul. Michalinowskiej i 15 P.P. „Wilków") to są 90 tys. rocznie utrzymanie 
obu budynków. W szkole nr 3 będzie trzeba zrobić odpowiednie remonty, które też będą 
kosztowały. I tak naprawdę jakbyśmy zostawili jedno przedszkole to 45 tys. kosztów 
utrzymania, to nie są wielkie pieniądze, które zmuszają nas abyśmy w tym momencie 
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podejmowali taką decyzję o likwidacji obu placówek. Na dzień dzisiejszy mamy pomysł jak 
wykorzystać jeden budynek, a odnośnie drugiego nic się nie „urodziło". Dla mnie 
najważniejszą sprawą jest, abyśmy nie robili na żywym organizmie takich drastycznych 
eksperymentów. Można zrobić tak, że przystąpimy w tym roku do likwidacji jednego 
przedszkola na ul. Michalinowskiej, które jest bardzo blisko położone SP nr 3, po tej 
placówce mamy zamiar umieścić tam Warsztaty Terapii Zajęciowej. Sprawdzimy jak to 
rozwiązanie funkcjonuje, czy wszyscy rodzice przeniosą dzieci i czy takie rozwiązania idą za 
tym czego oczekują mieszkańcy. Chodzi o racjonalizację, nikt kto planuje zagospodarowanie 
przestrzenne miasta nie zabiera przedszkola położonego przy dużych osiedlach i nie przenosi 
na peryferie Dęblina, gdyż planuje się, że przy takich osiedlach powstają nowe placówki. 
Tutaj placówkę mamy i powinniśmy ją utrzymać. W związku z tym moja propozycja 
rozstrzygnięcia jest taka, żeby wykreślić z §1 i §4 „ ul. 15 P.P. Wilków 24 i" co spowoduje, 
że będziemy likwidowali tylko jedną placówkę i przenosili ją do szkoły nr 3, a druga 
placówka pozostawałby w dotychczasowym miejscu. 

Radna Urszula Czarnecka - filia przedszkola na 15 P.P. Wilków była przejmowana przez 
miasto od jednostki wojskowej, wówczas to przedszkole nie było remontowane, nie było nic 
kompletnie zrobione, żeby podnieść jego jakość. Dotychczas jest użytkowane to przedszkole, 
w jakimś zakresie spełniała tą funkcję. Teraz mamy czas pandemii COVID. Przedszkole 
wymaga remontów szczegółowych do przeprowadzenia by w pełni nadal mogło 
funkcjonować, wymaga ono różnego rodzaju udoskonaleń. To przedszkole składa się z dwóch 
obiektów i generuje to koszty. Mówiąc, że to są peryferie, szkoła nr 3 już na początku była na 
peryferiach, ktoś jednak umieścił ją w planach, a teraz jest mowa o peryferyjnym 
przedszkolu. Ktoś miał takie perspektywy. Wiadomo, że są tam tory kolejowe, to tego się nie 
da przesunąć i ominąć. Trzeba z tym po prostu żyć. Jeżeli dzieci będą miały tam przystanek i 
dojazdy zapewnione to wiadomo, że nie zostawimy rodziców bez pomocy z dojazdem. Z 
moich rozmowach z rodzicami, którzy przyprowadzają dzieci do przedszkola wynika, że się 
cieszą bo nareszcie będą miały prawdziwy plac zabaw, będą mogły korzystać z boiska, które 
przy szkole nr 3. Mają tam dobrze zrobiony parking, a przy przedszkolu na 15 P.P. „Wilków" 
nie ma parkingu. Droga jest wąska i trzeba szybko odjeżdżać bo samochody ją zastawiają i 
jeszcze są dostawy do sklepu naprzeciwko przedszkola. O tym jaka jest sytuacja w 
przedszkolu, wiem od lat 90-tych, byłam w Zarządzie Osiedla. Radni z poprzednich kadencji 
nie zawalczyli tak jak się należało o to przedszkole. Uważam, że dzieci dostaną nowy obiekt, 
większe sale, bardziej dostępne, a że wiąże się to z potrzebą dojazdu, niestety jest taka 
konieczność. Trzeba położyć nacisk na to, aby pomóc rodzicom w dotarciu do przedszkola i z 
powrotem. Tu jest problem. Z pewnością Pani Burmistrz i Dyrektor Szkoły nr 3 działając 
wspólnie rozwiążą ten problem. 

Burmistrz Miasta Beata Siedlecka - do kosztów utrzymania dwóch palcówek, które w 
ocenie pana radnego nie są duże i w zasadzie nie powinny być brane pod uwagę przy 
proponowanej reformie odniesie się pani Naczelnik Wydziału OS, a ja odniosę się do 
pozostałej argumentacji przytaczanej do propozycji zmiany w §1 proponowanej uchwały. 

Naczelnik Wydziału OS Agnieszka Chlaściak-Pietruszewska - w dokumentacji, którą 
dostarczyliśmy na pierwszej komisji są koszty utrzymania obiektów za 2019 rok bo takimi 
danymi dysponowaliśmy wówczas. Natomiast w 2020 roku koszty wzrosły, na tą chwilę 
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budżety nie są po księgowane i nie mamy pełnej informacji na ten temat. Oprócz kosztów 
stałych jakim jest utrzymanie budynku są koszty utrzymania administracji w budynkach tj. 
zakupy programów komputerowych, zakupy materiałów biurowych, które rozkładają się w tej 
chwili na dwie placówki. Są to wydatki, które zaoszczędzimy. Co do pracowników, jeżeli 
będzie taka sytuacja, że dzieci 6-cio letnie zrekrutują się do ZSO, oczywiście mają taką 
możliwość bo to jest ich obwód do nauki, to nauczyciele idą za dziećmi. Jeśli nie utworzy się 
załóżmy, te 5 dodatkowych oddziałów w SP nr 3, to z 6-cio latków otworzy się oddział w SP 
nr 5 wówczas dwóch opiekunów przejdzie z dziećmi. Jeśli chodzi o nauczycieli mamy 
zrobioną kalkulację, nikt nie straci pracy, wszyscy utrzymają zatrudnieni. Oczywiście klika 
etatów będzie zlikwidowanych z uwagi, że się dublują w palcówkach. Utrzymujemy dwie 
kuchnie, dwóch konserwatorów i dozorców. Nie będziemy zwalniać ludzi, którzy nie mają 
wieku emerytalnego i nie będą mogli pobierać emerytury. Wszystko mamy sprawdzone i 
pracownicy nie pozostaną bez środków do życia. Po oszacowaniu kosztów oszczędności w 
2022 roku będą w skali ok. 500 tys. zł. w roku 2021 będą tylko 4 miesiące więc będą niższe, 
ale 2022 rok będzie pełnym rokiem oszczędności. 

Burmistrz Miasta Beata Siedlecka - nie mogę przyjąć argumentacji jaką przedłożył pan 
radny do proponowanej zmiany w przedłożonym projekcie uchwały. Proponuje pan, aby 
pozostawić jedną siedzibę przedszkola nr 3, a drugą przenieść do SP nr 3. Jest to nie możliwe 
pod względem formalnoprawnym ponieważ MP nr 3 to jedna jednostka organizacyjna 
zajmująca dwie siedziby. Nie da się jej w połowie zlikwidować, a w połowienie nie, albo 
pozostawiamy MP nr 3 albo likwidujemy siedziby tych przedszkoli i włączamy je do zespołu. 
Przypomnę na czym polega ta reforma i na co umówiliśmy się wszyscy razem debatując 
wspólnie na komisjach, głównie na komisji oświaty. Reforma polega na tym, że w pierwszym 
etapie podejmujemy zamiar przekształcenia MP nr 3 w Dęblinie poprzez zmianę jego 
siedziby, czyli siedzibę, która mieści się na ul. Michalinowskiej i siedzibę tego samego 
przedszkola przy ul. 15 P.P. „Wilków" przenosimy do SP nr 3. Drugim etapem po podjęciu 
tej uchwały o zamiarze likwidacji, czy przekształcenia, będzie podjęcie uchwały o utworzeniu 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy SP nr 3. Podejmujemy się też utworzenia Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego przy SP nr 4 poprzez przeniesienie siedziby głównej MP nr 4 do SP 
nr 4. W konsekwencji zmian organizacyjnych dotyczących naszej oświaty utworzymy 
odrębną uchwałą Zespół Szkołno-Przedszkolny nr 4 poprzez włączenie przedszkola nr 4 do 
SP nr 4. Na tym ma polegać reforma do której podeszliśmy. Poza tym, że zmniejszą nam się 
koszty utrzymania dwóch placówek, zmniejszy nam się ilość placówek oświatowych na 
terenie miasta. Będziemy mieli mniej o 2 placówki, zważywszy, że jesteśmy gminą, która ma 
najwięcej placówek oświatowych na terenie powiatu ryckiego. Mamy największe koszty, jak 
przeanalizujecie państwo budżety innych samorządów na terenie powiatu ryckiego 
utrzymania placówek oświatowych. Musimy zmierzać do tego, żeby zoptymalizować te 
koszty, a jednocześnie nie zmniejszać poziomu kształcenia wychowanków w przedszkolach. 
Następstwem podjęcia stosownych uchwał i kroków, które teraz podejmujemy jest utworzenie 
z czterech palcówek, dwóch palcówek, jak również polepszenie warunków poprzez remonty 
w SP nr 3 i SP nr 4 w taki sposób, aby stworzyć dobre warunki przebywania tam dzieci 
przedszkolnych. Będą to na pewno dużo lepsze warunki niż obecnie w Miejskim Przedszkolu 
nr 3. Tak jak powiedziała pani radna niestety te dwie placówki od lat były zaniedbane. W 
siedzibie na ul. 15 P.P. „Wilków" należałoby dokonać wielu zmian, aby spełnić i sprostać 
przepisom sanitarnym. Nakłady te byłyby bardzo duże, żeby przepisy sanitarne pozwalały na 
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dalsze kształcenie naszych wychowanków w tym miejscu. Natomiast projekt na który 
zabezpieczyliśmy środki finansowe, dotyczący skrzydła w SP nr 3 zakłada przystosowanie 
pięknych, dużych, przestrzennych sal do przepisów zarówno sanitarnych jak i ppoż, do tego 
aby tam bezpiecznie mogły uczyć się przedszkolaki. Cel jaki nam przyświecał to chcieliśmy 
przenieść WTZ do jednej z siedzib po MP nr 3. Dlaczego wybraliśmy siedzibę na ul. 15 P.P." 
Wilków"? To miejsce jest już przygotowane do tego, aby zasiedlić je uczestnikami WTZ 
ponieważ ma wykonany podjazd dla osób niepełnosprawnych, ma zaplecze do tego, aby 
przechowywać tam samochód WTZ, jest piękne podwórko gdzie uczestnicy mogą spędzać 
swobodnie czas. Jedyne prace jakie należy tam wykonać, aby przystosować ten obiekt do 
WTZ to wykonanie łazienek, bo dla przedszkolaków jest wymagany inny standard łazienek, a 
dla osób niepełnosprawnych i dorosłych jest inny. Jest to jedyny koszt jaki musielibyśmy 
ponieść wspólnie z PFRON-em aby stworzyć tam miejsce do pobytu podopiecznych WTZ. W 
MP nr 3 przy ul. Michalinowskiej tych zadań należałoby wykonać jeszcze więcej, bo oprócz 
podjazdu należałoby przystosować sale, do przebywania uczestników i do tego przerobić 
(wyremontować) łazienki. Zważywszy, że naszym celem jest doprowadzenie do sytuacji 
również oszczędności w budżecie jak i też zapewnienia jak najlepszych warunków zarówno 
wychowankom przedszkoli jak i podopiecznym WTZ, taka forma proponowana do 
przekształcenia tych jednostek, czyli przeprowadzenie reformy w tym kształcie jest jak 
najbardziej optymalna i myślę, że dla wszystkich przyniesie korzyści. Dlatego argumenty 
pana radnego nie przekonały mnie, aby wprowadzić autopoprawką proponowaną zmianę i 
bardzo proszę o przegłosowanie propozycji mojej jako projektodawcy w brzmieniu „§1 
zamierza się z dniem 31 sierpnia 2021 roku dokonać przekształcenia Miejskiego Przedszkola 
nr 3 w Dęblinie polegającego na przeniesieniu siedziby tego przedszkola z dotychczasowej 
siedziby w Dęblinie przy ul. 15 P.P. „Wilków" 24 i ul. Michalinowskiej la do nowej siedziby 
w Dęblinie przy ul Tysiąclecia 25, znajdującej się w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. 
Marii Skłodowskie-Curie". 

Radny Waldemar Chochowski - jestem bardzo zdziwiony, że radna z osiedla 15 P. P. 
Wilków, która powinna być żywo zainteresowana tym, aby na osiedlu istniało przedszkole 
jest jak najbardziej za tym żeby tą placówkę zlikwidować. Ja się dziwię, że pani będąc w 
zarządzie osiedla doprowadziła do tego, że jak sama pani uważa przedszkole jest w złym 
stanie. Uważam, że nie jest tak najgorzej z tym przedszkolem. Przez te lata, od przejęci 
budynku od wojska został wykonany nowy dach po to żeby nie zaciekało, nie niszczyło 
elewacji tego budynku. Były wykonane urządzenia placu zabaw, które się zużywają, także 
remonty w środku. Jakby komisja tam była to wiedziałaby, że to przedszkole w środku 
wygląda bardzo dobrze i niczego nie brakuje. Była bardzo dobra okazja żeby poprawić 
warunki lokalowe, kiedy głosowaliśmy o termomodernizację obiektów w drugim etapie. Ja, 
jako jedyny byłem za tym żeby to przedszkole remontować, a między innymi pani na wniosek 
pani burmistrz zrezygnowała z tych pieniędzy i teraz pani mówi, że są takie złe warunki. 
Trzeba być konsekwentnym. Jak chciało się poprawić warunki trzeba było głosować za tym 
żeby robić tą termomodernizacje, a teraz pieniądze z programów samorządowych jak wiemy 
są. Pani burmistrz powiedziała w swoim wystąpieniu, że placówki od szeregu lat są 
zaniedbane, miała pani czas żeby doprowadzić do kwitnięcia. Pani jest burmistrzem już 6 lat. 
Była pani kiedyś zwolennikiem żeby wyremontować te placówki i pani sama była 
zwolenniczką tej termomodernizacji. Później sama pani zrezygnowała i dziwię się, że do 
czegoś takiego dochodzimy. Formalno-prawnie można wykonać to, co ja proponuję gdyż jest 
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to bardzo proste i logiczne. Będzie przeniesione jedno przedszkole do budynku SP nr 3 i 
wtedy to drugie będzie tak samo funkcjonowało jak w dniu dzisiejszym. Może być to 
podległe pod zespół szkolno-przedszkolny. 

Przewodniczący Rady Miasta Maciej Krygrowski - bardzo proszę już kończyć. 

Radny Waldemar Chochowski - reprezentuję także rodziców (przyszłych rodziców), którzy 
będą też dzieci gdzieś zaprowadzać. Bardzo zależy mi na tym żeby wypowiedzieć się w tej 
kwestii. Zaczynacie rządzić trzeci rok, jako rada miasta, jestem także w tej radzie jestem, jest 
bardzo ważny temat omawiany - likwidacja placówek. 
Szanowni państwo, nie tak dawano, bo w tamtym roku otwieraliśmy przedszkole specjalne 
przy SOS W. Decydujemy się na to, że oświata nas musi kosztować, wiadomo, że musi 
kosztować. Na dzień dzisiejszy jest 47 min długu i takie są osiągnięcia tej rady po 2 latach 
rządzenia, część tego długu też wzięła na siebie, na inwestycje. Są to konsekwencje tego, że 
mamy jakąś wizję rozwoju tego miasta, a wizją rozwoju nie może być likwidacja placówek i 
przenoszenie do takiego budynku żeby utrudnić życie mieszkańcom. My, jako rada miasta 
jesteśmy od tego żeby ułatwiać życie mieszkańcom. To przedszkole przy ul. 15 P.P. Wilków 
jest ułatwieniem, a docelowo może być ono przeniesione do ZSO przy ul 15 P.P. Wilków i 
wtedy to będzie załatwienie interesu mieszkańców, którzy zaprowadzają dzieci do szkoły 
będą przy okazji mieli też przedszkole. To można wykonać. Tam tak samo trzeba będzie 
zrobić projekty budowlane bo okazuje się, że wszystkie dzieci, które są w oddziałach 
przedszkolnych są traktowane, jako przedszkola i trzeba je przystosować. Możemy 
wstrzymać z tym przedszkolem jeszcze na rok, a potem zdecydujemy gdzie je przenosimy i 
czy je przenosimy. Nie wiadomo, jakie będą konsekwencje tego pierwszego ruchu likwidacji 
na ul. Michalinowskiej. 

Radna Urszula Czarnecka - pan tak mówi o zaległościach, to może były pan prezes MZGK 
oddałby zadłużenie, którego dokonał za Czarnych Dęblin, też mógłbym zwrócić pieniądze, 
które przydałby się miastu. Musieli za nie zapłacić wszyscy mieszkańcy Dęblina. Może 
kiedyś podziękują za to panu i pańskiej ówczesnej radzie. Panie radny, ja liczę pieniądze tak 
jak każdy z radnych i wiem, co się opłaca i co stwarza ekonomiczne plusy i minusy. Jeżeli w 
danym momencie miasta na to nie stać, to ja to rozumiem. Jeżeli na 15 P. P. Wilków będą 
WTZ to nie dość, że będą samodzielną instytucją, to będą mieli własny teren, będą mogły 
sięgać po środki PEFRON, które pozwolą im na lepsze użytkowanie pomieszczeń, a poza tym 
będą na swoim i będą mogli bardziej rozproszyć się, dostosować do większej liczby osób, 
które mogą skorzystać z WTZ. W tej chwili będąc ośrodku szkolno-wychowawczym mają 
salę, którą udostępniła szkoła. Ta sala jest na piętrze gdzie ciężko wchodzić/schodzić. 
Opiekunki mają problem, gdy ten człowiek zasłabnie. Tutaj jest ukłon w tą stronę. Ja patrzę 
na to codziennie, bo ja tam pracuję. Nie musze nikogo pytać, bo ja to zauważam. Dlatego 
prosiłam panią burmistrz, że jeżeli będzie rozwiązywanie tego, co zrobić z budynkiem 
prosiłam o to żebym właśnie było zagospodarowanie w ten sposób. Tam jest przestrzennie, 
dojazd, podjazd i miejsca parkingowe. Proszę o troszeczkę współdziałania, nas jest tutaj 15 
tym pan. Pan powinien mieć trochę wyrozumiałości. Wiem, że każdy chciałby żeby na 
każdym osiedlu było przedszkole i żeby było wygodnie dla każdego mieszkańca, ale dla 
każdego też jest dobrą rzeczą, jeżeli będą jakieś możliwości rozwoju żeby te przedszkola, 
szkoły podnosiły swój próg oświatowy. Jeżeli okaże się, że mamy oszczędności miasto może 
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sponsorować jeszcze więcej dokształcania nauczycieli żeby podnieść ich kwalifikacje, żeby 
mogli jeszcze lepiej uczyć uczniów. Myślę, że trzeba myśleć szerzej. Wiem, że „lansować" 
się w ten sposób jest dobrą rzeczą, że pozostałe łata do końca kadencji trzeba jakoś przetrwać, 
ale proszę o wyrozumiałość. My jesteśmy jednością i po to zostaliśmy przez mieszkańców 
wybrani żeby robić to dla ich dobra. 

Radny Waldemar Chochowski - pani radna, ja się nie lansuję. Lansowałbym się jakbym 
chciał żeby wybudować nowe przedszkole na tym osiedlu. Jeżeli ma pani jakiekolwiek 
informacje o byłym prezesie MZGK, to proszę aby pani mówiła do prokuratury, że ma pani 
jakieś informacje albo niech pani mówi na temat projektu uchwały. 

Przewodniczący Rady Miasta Maciej Krygrowski - ja pana upominam, niech pan mówi na 
temat uchwały. 

Radny Waldemar Chochowski - jeżeli chodzi o rozwój osiedla, to na pewno nie jest to 
likwidacja przedszkola na tym osiedlu. 

Burmistrz Miasta Beata Siedlecka - niech pan nie przytacza zarzutu, że miasto jest 
zadłużone na 47 milionów, bo to pan i klub „Razem dla Dęblina" w poprzedniej kadencji 
podnosiliście ręce wiedząc o tym, że WPF zakłada takie, a nie inne zadłużenie. Sam pan to 
zadłużenie uchwalał, sam się na nie godził i proszę nie szafować zadłużeniem. Przypomnę, że 
każda złotówka, jaka została w tej chwili zaciągnięte to jest złotówka na inwestycję i dobrze 
pan o tym wiedział podnosząc wtedy rękę. Te pieniądze nie zostały przejedzone, 
zmarnotrawione. Niech pan nie wtłacza w społeczeństwo kolejnych kłamstw. 
Zrezygnowaliśmy z termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, których nie 
mogliśmy wykonać w drugim etapie, bo nie mogliśmy się więcej zadłużać. Ja już mówiłam, 
że do tematu wrócimy, będą nowe środki w programie na kolejne lata i będziemy o takie 
środki występować. Również na te dwa obiekty, jeżeli one pozostaną naszą własnością. Może 
tak się zdarzyć, że jeden z obiektów zmieni właściciela wówczas ten właściciel będzie dbał o 
termomodernizację i jego naprawę. Jeżeli te obiekty zostaną w naszym władaniu, będziemy 
ich właścicielami, to one cały czas pozostają w projekcie termomodernizacji etap drugi, o 
który będziemy się starać. Absolutnie z niczego nie zrezygnowałam ja, ani ta rada. Jeżeli będą 
takie możliwości będziemy nadal wspomagać się środkami na ten cel z zewnątrz i będziemy 
realizować podjęte zadania. 

Nie ma możliwości formalno-prawnej zlikwidowania połowy przedszkola i stworzenia 
z niego zespołu szkolno-przedszkolnego. Albo likwidacja polegająca na przeniesieniu siedzib 
dotyczy całej placówki i stworzenia zespołu szkolno-przedszkolnego albo nie podejmujmy 
żadnej reformy w tym kierunku. Jeszcze raz proszę rozważyć ten temat przed podjęciem 
stosownych głosowań nad zaproponowaną przez radnego zmianą oraz nad przedstawionym 
przeze mnie projektem uchwały dotyczącym zamiaru przekształcenia MP nr 3 w Dęblinie 
poprzez zmianę siedziby. 

Przewodniczący Rady Miasta Maciej Krygrowski - jesteśmy 3 lata już radnymi, 
zadłużenie jest takie jak pan powiedział, ale nie wspomniał pan o prezencie, który nam 
zostawiła poprzednia rada i klub „Razem dla Dęblina", dlatego jak pan tak szczegółowo się 
wypowiada to proszę dokładnie, bo ta rada nie zrobiła długu 47 milionów. 

17 
Protokół z przebiegu XLII sesji Rady Miasta Dęblin w dniu 20.01.2021. 



Radny Waldemar Chochowski - ja w swojej wypowiedzi nie powiedziałem, że ta rada 
odpowiada za takie zadłużenie. Nic takiego nie padło, że jest to dług tej rady. Jest to dług 
nasz, ogólny, który poszedł na rozwój Dęblina. Budżety były przyjmowane na wniosek pani 
burmistrz, nigdy klub radnych nie wychylał się z budżetem, nie zaciągał zadłużeń 
dodatkowych oprócz tego, co było zaplanowane, co najwyżej przesuwał wydatki, jeśli chodzi 
o inwestycje, więc proszę nie wprowadzać opinii publicznej w błąd, że klub te pieniądze 
wziął i zadłużył się o 40 milionów. Jak przyjmowaliśmy kadencje zadłużenie było ponad 20 
milionów, jak kończyliśmy było 30 kilka, a teraz jest 47 milionów. To też bierzemy na klatę, 
bo jest to wszystko na inwestycje, nad niektórymi rzeczami nie głosowałem, ale rada miasta 
głosowała i to są jego konsekwencje. 

Przewodniczący Rady Miasta zamknął dyskusję. 

Przewodniczący Rady Miasta zwrócił się do radnego Waldemara Chochowskieo - pan rady 
swój wniosek podtrzymuje do projektu uchwały żeby w §1 wykreślić ul. 15 P. P. Wilków 24 i 
oraz tak samo w §4 wykreślić ul. 15 P. P. Wilków 24 i. 

Radny Waldemar Chochowski - złożyłem projekt rozstrzygnięcia, a pani burmistrz 
przedstawiła projekt uchwały. Pani burmistrz nie składa propozycji rozstrzygnięcia, bo ma 
możliwość wprowadzenia projektu uchwały i autopoprawek. Ja złożyłem projekt 
rozstrzygnięcia żeby w jednym punkcie dokonać usunięcia części zdania §1 i §4 jako jedną 
propozycję rozstrzygnięcia. 

Przewodniczący Rady Miasta Maciej Krygrowski - uwaga na przyszłość, to ja udzielam 
głosu, a pan widzę się zgłasza i od razu zaczyna mówić. 

Burmistrz Miasta - Beata Siedlecka - ja proponuję rozstrzygnięcie swoje i właśnie je 
przedstawiłam (§1 jak w rozstrzygnięciu do projektu uchwały i §4 jak w rozstrzygnięciu w 
przedłożonym przeze mnie projekcie uchwały). Ja jestem projektodawcą, wobec czego 
zgodnie ze statutem i zapisami w regulaminie pracy rady najpierw podlega rozstrzygnięciu 
moja propozycja, ponieważ nie uznałam za słuszne argumentów podniesionych przez pana 
radnego w uzasadnieniu do swojego wniosku. Jeżeli moja propozycja nie uzyska akceptacji 
będzie głosowana propozycja pana radnego. 

Radny Waldemar Chochowski - w kwestii formalnej. Pani burmistrz zaczyna interpretować 
nasze przepisy a § 22 punkt 1 regulaminu brzmi: po zamknięciu dyskusji nad określonym 
punktem porządku obrad przewodniczący przedstawia zgłoszone lub własne propozycje 
rozstrzygnięcia i poddaję pod głosowanie, przy czym w pierwszej kolejności poddaje się pod 
głosowanie projekt rozstrzygnięcia wnoszony przez jego inicjatora". Ja jestem inicjatorem 
projektu rozstrzygnięcia. Pani burmistrz jest projektodawcą uchwały i nie zgłasza żadnej 
propozycji rozstrzygnięcia, bo nam przedstawia swój projekt uchwały w tej treści, której 
przedstawiła, i nic nie chce zmieniać. Ja składam wniosek. W jaki sposób radny będzie miał 
możliwość wnoszenia wniosku jakiegokolwiek do projektu uchwały, skoro pani burmistrz 
będzie za każdym razem torpedować go i przedstawiać swoje propozycje rozstrzygnięcia. To 
jest nielogiczne. Burmistrz ma projekt, ja mam prawo do składania wniosków. Jeżeli rada 
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chce uznać mój wniosek to uzna, jeżeli nie to nie i wtedy głosujemy nad projektem uchwały. 

Burmistrz Miasta - Beata Siedlecka - zacytowany przez pana § 22 mówi o tym, że to ja 
jestem inicjatorem proponowanego rozstrzygnięcia. Pana argumentacja mnie nie przekonała 
do tego, aby zmienić moje rozstrzygnięcie, dlatego powinno ono być głosowane w pierwszej 
kolejności, jeżeli moje rozstrzygnięcie, jako inicjatora tej uchwały nie będzie przegłosowane 
wtedy pozostaje pański wniosek dotyczący zmiany mojej propozycji rozstrzygnięcia. 

Radny Waldemar Chochowski - mówię tak jak jest napisane „projekt rozstrzygnięcia 
wnoszony przez jego inicjatora" ostatnia część zdania. Ja jestem inicjatorem rozstrzygnięcia 
tego projektu, pani burmistrz jest projektodawcą uchwały i nie może zgłosić rozstrzygnięcia 
do swojego projektu, bo może go autopoprawką wprowadzić, a nie może być inicjatorem tego 
rozstrzygnięcia. Ja jestem inicjatorem proponowanego rozstrzygnięcia i trzeba je 
przegłosować. Nie ma innej możliwości żeby radny mógł zabrać głos w danej kwestii przy 
uchwalaniu uchwały, a my stanowimy prawo. Pani burmistrz nam tylko przedstawia projekty, 
a my przegłosowujemy. 

Przewodniczący Rady Miasta Maciej Krygrowski - nikt radnym nie zabiera głosu w 
sprawie danej uchwały, będziemy głosowali tak jak powiedziałem, tak było to dotychczas 
robione i tak było to przez ostatnie wiele lat robione. Nikt nie miał do tego pretensji. 
Uważam, że robimy dobrze. Pierwsze głosujemy rozstrzygnięcie projektodawcy, jeżeli rada 
odrzuci punkt projektodawcy wtedy głosujemy nad pańskim wnioskiem. Jeżeli rada przyjmie 
pierwotny zapis uchwały wtedy głosowanie nad pańskim wnioskiem albo innego 
wnioskodawcy jest bezzasadne. 

Radny Waldemar Chochowski - przypomnę panu, jak składałem propozycję o odrzucenie 
projektów uchwał, które miały miejsce w grudniu, wtedy głosowaliśmy mój wniosek 
o odrzucenie. Tak samo składam ten wniosek żeby likwidować tylko jedno przedszkole w 
jednej siedzibie. Jeżeli go nie przegłosujemy, to tak naprawdę nie mam możliwości wpływu 
na to, jakie prawo stanowimy. Każdy radny ma prawo do składania wniosków, czyli 
propozycji rozstrzygnięć. Panie przewodniczący ja pana wzywam do przestrzegania prawa, 
regulaminu, który jest załącznikiem do statutu. 

Głosowanie 

głosowanie Rozstrzygniecie projektodawcy - Burmistrza nie uwzględniającego wniosku zgłoszonego 
przez radnego Waldemara Chochowskiego i pozostawienie § 1 i §4 w dotychczasowym 
brzmieniu. 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 20 stycznia 2021 r. czas 16:21:18-16:23:00 

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 
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status ilość procent status ilość procent 

ZA 13 100% pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0% oddanych głosów 13 86.67 % 

WSTRZYMAŁO 0 0% nieoddanych głosów 2 13.33 % 
SIĘ 

Wyniki imienne 

1P nazwisko imię głos 

1 Chochowski Waldemar brak głosu 

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 

Radny Waldemar Chochowski - ja nie oddałem głosu, a jestem obecny, a tu mam 
nieobecny. Szanowni państwo, ja jestem obecny i nie oddałem głosu, uważam, że 
powinniśmy głosować mój projekt rozstrzygnięcia, jako pierwszy. 

Przewodniczący Rady Miasta Maciej Krygrowski - proszę żeby w protokole było 
wyraźnie napisane, że pan radny nie głosował w tej kwestii, bo taki jest faktyczny stan. 
Stwierdzam, że głosowanie nad wnioskiem radnego Waldemara Chochowskiego jest 
bezzasadne. Teraz będziemy głosowali nad całym projektem uchwały. 

Radny Waldemar Chochowski - rozumiem, że pan nie będzie głosował mojego projektu 
rozstrzygnięcia. 

Przewodniczący Rady Miasta Maciej Krygrowski - niech mi pan nie mówi, co ja mam 
robić. Przedstawiłem pana propozycję, tak jak pan to rozstrzygnięcie chciał wnieść. 
Przegłosowaliśmy pierwotny zapis uchwały, powiedziałem, że głosowanie nad pańskim 
wnioskiem jest bezzasadne. Jasno wcześniej przedstawiłem, jaki pan złożył wniosek tak jak 
jest przedstawione w statucie i ja nic nie będę tutaj na pana żądania dopisywał, domawiał. 

Radny Waldemar Chochowski - pana obowiązkiem jest poddanie pod głosowanie 
mojego projektu rozstrzygnięcia, o czym pan dokładnie wie. Pan powiedział przed chwilą, 
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że przegłosowaliście projekt uchwały, on będzie głosowany teraz. Mój projekt 
rozstrzygnięcia w ogóle nie był głosowany, chociaż ja go złożyłem. Pan go nie przedstawił 
do głosowania. 

Przewodniczący Rady Miasta Maciej Krygrowski - jeżeli przeszły §1 i §4 
wnioskodawcy to głosowanie nad tymi samymi punktami, w których pan proponował 
zmiany jest bezzasadne. 

Radny Waldemar Chochowski - nie miałem możliwości, jako radny przedstawienia 
swojego projektu rozstrzygnięcia, bo obowiązkiem pana jest przedstawić go i podać pod 
głosowanie, co wynika z § 22 pkt 1. Pan tego nie uczynił, jako przewodniczący, czyli 
złamał pan nasz statut miasta i regulamin miasta. 

Przewodniczący Rady Miasta Maciej Krygrowski - niech pan nie poucza, kto łamie 
regulaminy itd. Przystępujemy teraz do głosowania nad całością projektu uchwały. 

Głosowanie 

głosowanie zamiaru przekształcenia Miejskiego Przedszkola nr 3 w Dęblinie poprzez zmianę 
siedziby 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 20 stycznia 2021 r. czas 16:26:17- 16:26:56 

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

status ilość procent status 

ZA 13 92.86 % pula głosów 

PRZECIW 1 7.14% oddanych głosów 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych 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 ZA 

7 Krygrowski Maciej ZA 

8 Kurowski Andrzej ZA 

ilość procent 

15 

14 93.33 % 

1 6.67 % 
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9 Marzysz Artur ZA 

10 Papis Edyta ZA 

11 Pasek Robert ZA 

12 Przerwa Ewa ZA 

13 Świetliński Leopold ZA 

14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja ZA 

15 Woj tyś Jarosław ZA 

Rada Miasta przyjęła uchwałę nr XLII 247/2021 w sprawie zamiaru przekształcenia 
Miejskiego Przedszkola nr 3 w Dęblinie poprzez zmianę siedziby. 

Ad. f w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli 
w 2021 r. 
Naczelnik Wydziału OS Agnieszka Chlaściak-Pietruszewska - przedstawiła projekt 
uchwały wraz z uzasadnieniem (stanowi załącznik do protokołu). 
Komisja Gospodarki Przestrzennej i Budżetu oraz Komisja Oświaty, Kultury i Kultury 
Fizycznej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
W związku z brakiem dyskusji przystąpiono do głosowania. 

głosowanie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej 
kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2021 r. 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 20 stycznia 2021 r. czas 16:32:00- 16:32:39 

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 
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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 przyjęła uchwałę nr XLII/248/2021 w sprawie dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania 
opłat za kształcenie nauczycieli w 2021 r. 

Ad. pkt 7. Zamkniecie sesji. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący RM Maciej Krygrowski 
zamknął XLII sesję RM. 

Zakończenie sesji o godz. 16.35 

fitż£V|2|NIC7 

Maciej ki ygrowski 

Protokół sporządziła: 

Magdalena Piątek 
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