
PROTOKÓŁ XLIII/2021 

Sesja XLIII z dnia 24 lutego 2021 r. 

Ad. 1 Otwarcie sesji - godzina 13:00, 

Miejsce posiedzenia - sala konferencyjna Ratusza Miasta. 

Protokołowano - zgodnie z porządkiem obrad. 

Sesję otworzył Wiceprzewodniczący Rady Miasta - Leopold Świetliński. Listy 
obecności radnych, przewodniczących zarządów osiedlowych oraz zaproszonych gości 
stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

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

Ad. 2 Sprawdzenie obecności 

Ustawowy skład Rady Miasta - 15 radnych. 
W sesji uczestniczyło 11 radnych. 
Radny Jarosław Wojtyś spóźnił się. 
Nieobecny Radny Leszek Grzyb, Maciej Jakubik, Maciej Krygrowski oraz Andrzej 
Kurowski. 

LISTA RADNYCH OBECNYCH NA SESJI 

lp nazwisko imię status 

1 Chochowski 

2 Cydejko 

3 Czarnecka 

Waldemar 

Maria 

Urszula 

obecny 

obecna 

obecna 

4 Grobel 

5 Grzyb 

6 Jakubik 

Mieczysław 

Leszek 

Maciej 

obecny 

nieobecny 

nieobecny 
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7 Krygrowski 

8 Kurowski 

9 Marzysz 

10 Papis 

11 Pasek 

12 Przerwa 

13 Ś wietliński 

Maciej 

Andrzej 

Artur 

Edyta 

Robert 

Ewa 

Leopold 

14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja 

15 Wojtyś Jarosław 

nieobecny 

nieobecny 

obecny 

obecna 

obecny 

obecna 

obecny 

obecna 

obecny 

obecni 

wszyscy 

procent 

14 

15 

93,33 % 

Kworum zostało osiągnięte 

Ad. 3 Przyjęcie porządku obrad 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta odczytał porządek obrad. 

1. Otwarcie sesji. 
2. Sprawdzenie obecności. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Wręczenie stypendiów sportowych Burmistrza Miasta Dęblin na 2021 rok za 

osiągnięcia sportowe w roku 2020, 
5. Informacja o pracach Przewodniczącego Rady Miasta i Burmistrza Miasta 

Protokół nr XLI11/2021 z sesji Rady Miasta Dęblin w dniu 24 lutego 2021r. 
Strona 2 



w okresie między sesjami. 
6. Sprawy różne, wolne wnioski oraz złożenie pisemnych interpelacji i zapytań. 
7. Sprawozdanie z realizacji Planu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Dęblinie na lata 2019-2020 r. 
8. Informacja Burmistrza Miasta Dęblin dotycząca realizacji art. 37 ust. 8 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za okres 
od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 

9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 
a) przekształcenia Miejskiego Przedszkola nr 3 w Dęblinie poprzez zmianę 

siedziby, 
b) przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej 

10. Zatwierdzenie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miasta z dnia 18.11.2020r. 
11. Zatwierdzenie protokołu z XXXIX sesji Rady Miasta z dnia 30.11,2020r. 
12. Zamknięcie sesji. 

PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD 

głosowanie 

jednostka 

wynik 

Przyjęcie porządku obrad 

Rada Miasta Dęblin 

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 24 lutego 2021 r. 

typ głosowanie jawne imienne 

Podsumowanie 

status 

ZA 

PRZECIW 

WSTRZYMAŁO 
SIĘ 

Wyniki imienne 

lp nazwisko 

1 Chochowski 

2 Cydejko 

3 Czarnecka 

ilość 

11 

0 

0 

procent 

100% 

0 %  

0 %  

czas 13:10:48-13:11:28 

większość zwykła 

status 

pula głosów 

oddanych głosów 

nieoddanych 
głosów 

imię 

Waldemar 

Maria 

Urszula 

ilość 

15 

11 

4 

głos 

ZA 

ZA 

ZA 

procent 

73.33 % 

26.67 % 
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4 Grobel Mieczysław ZA 

5 Grzyb Leszek nieobecny 

6 Jakubik Maciej ZA 

7 Krygrowski Maciej nieobecny 

8 Kurowski Andrzej nieobecny 

9 Marzysz Artur ZA 

10 Papis Edyta ZA 

11 Pasek Robert ZA 

12 Przerwa Ewa ZA 

13 Świetliński Leopold ZA 

14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja ZA 

15 Woj tyś Jarosław nieobecny 

Ad. 4 Wręczenie stypendiów sportowych Burmistrza Miasta Dęblin na 2021 rok za 
osiągnięcia sportowe w roku 2020. 

Burmistrz Miasta wręczyła stypendium sportowe za osiągnięcia w 26 Mistrzostwach 
Polski tańca sportowego w Radzyminie dnia 22 listopada 2020 roku dla Mercedes 
Szulen. 

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

Wiceprzewodniczący - Leopold Świetliński - w związku z nieobecnością 
Przewodniczącego Rady Miasta informację o pracach przekaże na najbliższej sesji Rady 
Miasta. 

Burmistrz Miasta - Beata Siedlecka: 

- 21 stycznia odbył się odbiór prac związanych z zakończeniem zadania 
termomodernizacja budynku SPZOZ; 
- 21 stycznia brałam udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w sprawie powołania 
zespołu do skontrolowania umów dzierżawy gruntów zawartych przez gminę 
z osobami fizycznymi; 
- 26 stycznia odbyło się posiedzenie zespołu powołanego przez komisję rewizyjną 
Miasta w sprawie skontrolowania czynszów związanych z zawarciem przez gminę 
umów dzierżawy gruntów zawartych przez gminę z osobami fizycznymi; 
- od 27 stycznia do 2 lutego wraz z Naczelnikiem Wydziału OS oraz radną Urszulą 
Czarnecką uczestniczyliśmy w zebraniach z rodzicami dzieci z Miejskiego Przedszkola 
nr 3 w sprawie przeniesienia siedziby przedszkola z ul 15 P. P. Wilków i ul. 
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Michalinowskiej do siedziby Szkoły Podstawowej nr 3 na ul. Tysiąclecia. 
- 29 stycznia uczestniczyłam w spotkaniu zorganizowanym w Urzędzie Miasta 
z Prezesem Zarządu firmy "Techno Beton sp. z o.o." w sprawie budowy bloku przy ul. 
Stężyckiej. W spotkaniu uczestniczył radny Andrzej Kurowski, który przekazał uwagi 
mieszkańców dotyczące niedogodności związanych z trwającymi pracami 
budowlanymi; 
- 5 lutego w Urzędzie Miasta odbyło się szkolenie online pracowników urzędu 
w sprawie przynależności do pracowniczych grup kapitałowych; 
- 12 lutego wraz z Przewodniczącym Rady Miasta udaliśmy się na wizytę do nowego 
dowódcy 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego - Grzegorza Ślusarza celem nawiązania 
współpracy z Miastem podczas piastowania przez niego powierzonej funkcji 
- 12 lutego uczestniczyłam w Starostwie Powiatowym w Rykach w otwarciu ofert na 
zadanie pod nazwą "Szybciej i bezpieczniej z Dęblina do Ryk". Złożono 4 oferty. 
Najtańsza złożona przez przedsiębiorstwo z Lubartowa za kwotę 11087777,91 zł. 
Zadanie obejmuje modernizacje ul. Słowackiego w rykach, ul. Stawskiej, ul. 
Jagielońskiej i ul. Staromiejskiej w Dęblinie. W ramach zadania powstaną chodniki 
i ścieżki rowerowe; 
- 15 lutego brałam udział w posiedzeniu Komisji Medalu opiniującej wniosek o nadanie 
medalu Honorowego Za Zasługi dla Miasta Dęblin, o którego nadanie wystąpił Polski 
Związek Emerytów i Rencistów Oddział Dęblin dla pana Jana Szymona Prządki; 
- 18 lutego spotkałam się z Komendantem Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej 
w Rykach w sprawie partycypowania miasta Dęblin w kosztach zakupu samochodu 
strażackiego na potrzeby straży; 
- 19 lutego odbyło się posiedzenie Rady Społecznej SPZOZ w Dęblinie w sprawie zmian 
w regulaminie organizacyjnym; 
- 23 lutego wraz z dowódcą 1. Batalionu Drogowo Mostowego ppłk Jackiem 
Zaniewskim oraz szefem RZI płk. Krzysztofem Kołbem-Sieleckim dokonaliśmy 
oględzin ul. Saperów, która została zakwalifikowana do dróg militarnych pod kątem 
planowanej inwestycji drogowej; 
- 23 lutego uczestniczyłam we wspólnym posiedzeniu komisji rady miasta w sprawie 
zaopiniowania materiałów na dzisiejszą sesję; 
- 23 lutego brałam udział w posiedzeniu rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
"Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej" w sprawie omówienia i weryfikacji wniosków 
o przyznanie pomocy w ramach naboru przeprowadzonego przez LGD w okresie od 
4 stycznia 2021 roku do 22 sycznia 2021 roku oraz w sprawie podjęcia decyzji 
0 wyborze operacji o finansowaniu tych przedsięwzięć; 

W tym miejscu chcę państwa poinformować, że w dniu 15 lutego br. Sąd Rejonowy 
w Rykach uniewinnił mnie od zarzutu pomówienia pana Waldemara Chochowskiego za 
wypowiedź, z dnia 29 maja 2019 roku na XII sesji rady miasta Dęblin. Wyrok nie jest 
prawomocny, w pierwszej instancji. Przypomnę, że w tym dniu poinformowałam 
mieszkańców i radnych o zdarzeniach i uwagach, jakie miałam do współpracy z panem 
radnym Chochowskim w poprzedniej kadencji, jako przewodniczącym Rady Miasta 
1 jako przewodniczącym klubu "Razem dla Dęblina". Ponieważ o tej sprawie pan radny 
często wspominał na sesji rady miasta czuję taki obowiązek, że też powinnam państwa 
poinformować jak ta sprawa zakończyła się w pierwszej instancji. Dziękuję. 

Ad. 6 Sprawy różne, wolne wnioski oraz złożenie pisemnych interpelacji 
i zapytań. 
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Głos zabrali: 

Radny Waldemar Chochowski - mieszkańcy mojego osiedla zobligowali mnie do 
tego żebym zapytał o odbiór śmieci. Z tego, co wiem w grudniu miał być rozstrzygnięty 
przetarg na odbiór śmieci. Mieszkańcy zauważyli, że śmieci selekcjonowane odbiera 
inna firma i pojawiły się problemy. Część śmieci selektywnych nie jest odbierana 
w wyznaczonych terminach, niektóre pojemniki są odbierane tylko częściowo. 
Dochodzi do sytuacji, że wokół śmietników rosną góry odpadów selektywnych. Butelki 
nie były odbierane terminowo jak również BIO. Nie da się w inny sposób tych rzeczy 
przechowywać tylko trzeba wrzucić do pojemników nieselekcjonowanych, co 
spowoduje, że tych odpadów będzie więcej. Przy drodze krajowej znajduje się tzw. 
„hotel" zarządzany przez spółdzielnie „Południe". Dzwoniłem do Spółdzielni w tej 
sprawie i dostałem informację, że oni monitują od początku roku o to, aby śmieci były 
terminowo odbierane oraz aby dostarczono dodatkowe pojemniki. Niestety nikt nie 
reaguje na to, z drogi widać jak to wygląda. Jest to anty-wizytówka naszego miasta. 
Mieszkańcy oburzają się tym bardziej, bo opłaty od początku roku wzrosły znacząco 
i uważali, że wszystkie problemy powinny zniknąć. Niestety nikt po tym przetargu nie 
przedstawił nam na sesji informacji jak to będzie wyglądało, czy coś się zmienia, 
a jeżeli nic się nie zmienia to, dlaczego tak to jest teraz realizowane. 

Radny Robert Pasek odczytał opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Dęblin z dnia 
1 lutego 2021 roku dotycząca sprawozdania, w jaki sposób zostały podjęte przez Urząd 
Miasta działania naprawcze w celu niedopuszczenia do zaistniałych nieprawidłowości 
przy korzystaniu z gruntów miasta oraz czy wyegzekwowano opłaty za bezumowne 
korzystanie z zajętych działek (stanowi załącznik do protokołu). 

Radny Waldemar Chochowski zgłosił uwagę formalną dotyczącą sprawozdania, które 
powinno być omawiane w osobnym punkcie porządku obrad. 

Burmistrz Miasta Dęblin - Beata Siedlecka - dyskusja w tym temacie odbyła się już 
na posiedzeniu zespołu powołanego do skontrolowania umów dzierżaw oraz przez 
odniesienie się do wyników pracy zespołu przez Komisję Rewizyjną. Pan Robert Pasek 
tylko powiadamia o tym, jakie były wyniki przeprowadzonej kontroli. Myślę, że ten 
punkt jest jak najbardziej odpowiedni, aby powiadomić o wynikach tej kontroli. 
Natomiast na tej radzie nie przewiduje się dyskusji na ten temat, ponieważ na ten temat 
dyskutował zespół specjalnie do tego powołany jak również Komisja Rewizyjna, która 
specjalnie tą sprawą się zajmowała zgodnie z regulaminem pracy rady. 

Radny Waldemar Chochowski - przypominam panu, że to pan prowadzi obrady 
i powinien to robić zgodnie z naszym statutem i regulaminem. To pan decyduje 
i żadnych interpretacji pani Burmistrz nie ma prawa składać. Pan, jako 
wiceprzewodniczący ma kompetencje. Zgodnie z regulaminem Komisji Rewizyjnej ma 
ona obowiązek przedstawić radzie to sprawozdanie, które powinno być przyjęte do 
porządku posiedzenia. Powinna być dyskusja w związku z tym, że jest to ważna sprawa, 
a w tym punkcie nie ma dyskusji nad tym tematem. 

Burmistrz Miasta Dęblin - Beata Siedlecka - tak jak pan radny powiedział pan 
przewodniczący prowadzi sesję. Ja nie słyszałam żeby tu padł jakikolwiek wniosek 
formalny, który jest zdefiniowany w statucie. Nie wiem, dlaczego pan radny uzyskał 
głos, ale rozumiem, że to pan przewodniczący prowadzi sesji także przewodniczący ma 
prawo udzielić głosu w każdej kwestii. 

Radny Robert Pasek przystąpił do dokończenia prezentacji opinii Komisji Rewizyjnej. 
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Radna Patrycja Wojewoda Sieklicka zgłosiła uszkodzone lampy oświetleniowe na 
terenie Dęblin przy ul. Wiślanej oraz ul. Zacisznej 

Radny Waldemar Chochowski - chciałbym, aby pan dopuścił dyskusję po informacji 
pana przewodniczącego Komisji Rewizyjnej gdyż mam pewne uwagi, które chciałbym 
przekazać. 

Burmistrz Miasta - Beata Siedlecka - tak jak mówiłam nie może być dyskusji w tym 
punkcie, gdyż jest to stanowisko komisji wypracowane pokontrolnie, przedstawione 
zgodnie z §15 ustęp 2 regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Dęblin. To 
nie jest sprawozdanie ani inna forma do dyskusji. To jest stanowisko komisji, którą 
zgodnie z przytoczonym paragrafem przekazuje niezwłocznie Radzie Miasta 
i Burmistrzowi. Statut ani regulamin nie przewiduje żadnej dyskusji w tym temacie. 

Radny Waldemar Chochowski - pani burmistrz nie jest członkiem rady miasta. Pan 
Wiceprzewodniczący w dniu dzisiejszym decyduje. Uważam, że jeżeli została 
przedstawiona informacja z kontroli, a radny chce się wypowiedzieć to ma pełne prawo 
gdyż wszelkie działania, które są podejmowane przez radnych podlegają ocenie rady 
miasta. Proszę, aby pan dopuścił dyskusję w tym punkcie. Wypowiem się na ten temat. 
Uważam, że nie wszystko zostało powiedziane w protokole z Komisji Rewizyjnej 
i dlatego chcę się wypowiedzieć. 

Burmistrz Miasta - Beata Siedlecka - przypomnę, że jesteśmy w punkcie, który 
dotyczy spraw różnych, wolnych wniosków oraz złożenia pisemnych interpelacji 
i zapytań. Ten punkt nie przewiduje żadnych dyskusji na tematy inne niż te, które są 
w tym punkcie wymienione. 

Radny Waldemar Chochowski - wydaje mi się, że niedopuszczenie do tego, aby rada 
miasta obradowała nad tą informacją powoduje, że umieszczenie jej specjalnie w tym 
punkcie gdzie nie ma miejsca na dyskusję powoduje, że radni nie mogą dyskutować 
o ważnych sprawach dla miasta. Uważam, że ta sprawa odnośnie czynszu dzierżawnego 
jest bardzo ważna. W wyniku mojej informacji, którą złożyłem do Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji wynikło, że jest bardzo dużo garaży. Temat jeszcze nie jest 
dokończony. Przy okazji kontroli stwierdzono niektóre rzeczy, o których chciałbym 
poinformować społeczeństwo. 

Wiceprzewodniczący Rady - Leopold Swietliński - statut nie przewiduje dyskusji 
w tym punkcie. Może pan złożyć pisemny wniosek, do którego ustosunkujemy się na 
piśmie. 

Radny Waldemar Chochowski - formalnie mówiłem, że powinien to być odrębny 
punkt obrad sesji gdzie każdy radny ma prawo zabrać głos w dyskusji. Taki był mój 
pierwszy wniosek formalny, że w tym punkcie nie powinna być przedstawiana 
informacja. W każdej chwili możemy przegłosować porządek posiedzenia sesji rady 
miasta. 

Wiceprzewodniczący Rady - Leopold Świetliński - pan radny Robert Pasek wybrał 
sobie ten punkt także nie ma tutaj dyskusji i nie będziemy łamać Statutu Rady Miasta. 

Radna Urszula Czarnecka - Komisji Gospodarki Przestrzennej i Budżetu niestety 
dzisiaj nie ma w pełnym składzie. Uważam, że przy najbliższym wspólnym posiedzeniu 
komisji moglibyśmy podjąć ten temat na nowo, jeżeli złożyłby pan stosowny wniosek. 

Radny Artur Marzysz - myślę, że kto chciał się czegoś dowiedzieć w tym temacie to 
się dowiedział. Komisja Rewizyjna obradowała, zespół kontrolujący też, więc jeśli ktoś 
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chciał się czegoś dowiedzieć to myślę, że już to zrobił. Kolejny raz poruszać te same 
sprawy to myślę, że strata czasu. 

W związku z brakiem dalszej dyskusji przystąpiono do następnego punktu obrad sesji. 

Ad. 7 Sprawozdanie z realizacji Planu naprawczego Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dęblinie na lata 2019-2020 r. 

Dyrektor SPZOZ Urszula Pielacka-Chodoła szczegółowo omówiła sprawozdanie 
z realizacji planu naprawczego SPZOZ w Dęblinie na lata 2019-2020. 

Rada Miasta zapoznała się ze sprawozdaniem. 

W związku z brakiem dyskusji przystąpiono do następnego punktu obrad sesji. 

Ad. 8 Informacja Burmistrza Miasta Dęblin dotycząca realizacji art. 37 ust. 8 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 

Naczelnik GKP - Marcin Daniel przedstawił informację dotyczącą realizacji art. 37 ust. 
8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

Rada Miasta zapoznała się z informacją 

W związku z brakiem dyskusji przystąpiono do następnego punktu obrad sesji. 

Ad. 9 Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach. 

Ad. 9a Przekształcenia Miejskiego Przedszkola nr 3 w Dęblinie poprzez zmianę 
siedziby 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Naczelnik OS - Agnieszka 
Chlaściak-Pietruszewska. 

Radny Waldemar Chochowski - wypowiedziałem się, iż nie przypominam sobie żeby 
przez wszystkie moje lata, kiedy jestem radny żeby uchwała dotycząca tak wrażliwej 
kwestii jak likwidacja 2 placówek przedszkolnych nie wywołała wśród radnych oprócz 
mojej osoby żadnych kontrowersji, pytań żadnej dyskusji. Począwszy od spotkania 
4 grudnia, później następne, kiedy intencyjna uchwała była podejmowana oraz na 
wczorajszej komisji. Można powiedzieć, że tylko ja zabierałem głos i dziwię się, że 
radni, którzy powinni być najbardziej zainteresowani z tych osiedli nie chcą przedstawić 
nam stanowiska mieszkańców. Wydaje mi się, że jakieś stanowisko mieszkańców do 
nich trafiało, nie wyobrażam sobie żeby było inaczej. Ja jestem osiedle obok i te 
argumenty mieszkańców i rodziców trafiały do mnie. Najbardziej oburza mnie fakt, że 
w uzasadnienie, które jest przygotowane do projektu uchwały nie ma nic na temat tego, 
że rada rodziców przedstawiła swoje negatywne stanowisko. Przedstawili swoje 
argumenty, na które nikt się nie wypowiedział. W opinii kuratora też nie ma żadnych 
informacji na ten temat, czy rozpatrywał te argumenty, które umieścił w swoim 
stanowisku. Według mnie wszystkie te argumenty umieszczone w tym stanowisku są 
prawdziwe i nikt nie chciał z faktami dyskutować i nie chciał na ten temat się 
wypowiadać. Ja pokrótce powiem państwu, czego dotyczyły. Kiedy szkoły mają 
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problem z uczniami to zamiast zlikwidować którąś ze szkół to likwiduje się dwa 
przedszkola, dla nich jest to niezrozumiałe i oburzające. Dziwię się też, dlaczego te 
koszty zostały tak sformułowane, kiedy tak naprawdę te koszty zostaną przerzucone na 
dalsze funkcjonowanie w nowej siedzibie, a tutaj wykazywane są, jako dochody dla 
miasta. Polepszenie warunków jest naprawdę dziwne, bo pomiary powietrza z nowych 
czujników wskazują, że jest to najbrudniejsze miejsce w Dęblinie oraz to, że jest tam 
skład opału, który zanieczyszcza powietrze, nie ma placu zabaw dla dzieci przy samej 
szkole dla dzieci przedszkolnych. Wszystko to powoduje, że dla nich jest to spraw nie 
do przyjęcia. Bardzo ważna rzecz, która jest tu poruszona to stres malutkich dzieci 
3-letnich, które miałyby być dowożone. To jest bardzo stresujące i nie wiadomo jak to 
może się odbić na ich psychice. Nie ma innego stanowiska, to tak jakby stanowisko 
rodziców i trzeba domniemywać, że wszyscy podzielają te argumenty. Dlaczego jako 
jedna z tych przyczyn są przedstawiane dęblińskie finanse szczególnie, jeśli chodzi 
o prowadzenie placówek oświatowych, które rosną i są wysokie. To dotyczy wszystkich 
aspektów życia dęblińskiego. Nie tylko w oświacie rosną te koszty tylko wszędzie. 
Trzeba mieć wszystkie rzeczy na uwadze, a przy tej reformie rozpoczynane jest od 
najmniejszych obywateli, wszystkich malutkich, którzy w pierwszym etapie odczują 
skutki, bo mając przedszkole na długość swoich małych nóżek zrobi się wyprawa na 
drugi koniec miasta. My, jako radni składając ślubowanie mówiliśmy o tym, że 
będziemy służyć mieszkańcom i robić wszystko, jako rada miasta żeby im żyło się 
lepiej w Dęblinie. Likwidowanie przedszkola, które znajduje się najbliżej wszystkich 
dużych osiedli jest dla mnie błędem. Jeżeli miasto się rozbudowuje to zawsze się tam 
buduje nowe obiekty, a nie się je likwiduje. U nas jest robione całkiem coś innego, 
zabiera się dzieci stąd gdzie jest blisko tam gdzie szkoła świeci pustkami żeby szkołę 
zapełnić. Myślałem jeszcze, że w ZSO dla tej części społeczeństwa będzie też otwarte 
przedszkole. Można było w tej szkole otworzyć i przejąć część dzieci, ale nie. Wczoraj 
dowiedziałem się na komisji, że maksymalnie 2 oddziały dla sześciolatków mogą być 
w szkole. Takie coś funkcjonowało i funkcjonuje w tej szkole. Na dzień dzisiejszy jest 
jeden oddział przedszkolny, ale bywały dwa oddziały przedszkolne. To, że rodzice 
zapiszą sobie dzieci do tych oddziałów przedszkolnych to nie jest żadna łaska ze strony 
miasta. Na dzień dzisiejszy było tak, że rodzice zapisywali dzieci tam gdzie rodzice 
mieli najwygodniej doprowadzić dzieci do szkoły, bo doprowadzając dzieci starsze do 
szkoły podstawowej mogliby doprowadzać dzieci małe do przedszkola. Niestety nie jest 
tak przewidziane w związku, z czym uważam, że to jest ze szkodą dla mieszkańców. 
Nie mogę się zgodzić, jako radny z tym stanowiskiem przedstawionym, że jest to 
celowa i konieczna reforma. Nie wiem, w jaki sposób ma to uzdrowić finanse, bo jak się 
patrzymy na stronę wydatków i dochodów miasta to wszystko przejadamy. Wydatki 
bieżące są takie same, co dochody w związku, z czym na inwestycję trzeba brać 
kredyty. Potem nie wiadomo, z czego będziemy to spłacać, bo tak naprawdę skoro rosną 
nam koszty funkcjonowania, my coraz więcej przejadamy to okaże się zaraz, że 
zabraknie nam pieniędzy na spłatę kredytów. Wykonanie tylko takiego ruchu to nie jest 
wytłumaczenie dla mieszkańców i dla mnie, że to jest konieczne. Jeżeli pani burmistrz 
przedstawiłaby wizję poprawy finansów Dęblina. Musimy wiedzieć i powiedzieć 
całemu społeczeństwu, że jest źle z budżetem miasta i trzeba zacisnąć pasa żeby 
realizować plan. Wyrywanie takich pojedynczych rzeczy powoduje dezorientacje. Jeżeli 
byłoby to czytelne i jasne, że jest taka wizja patrząc się na dane demograficzne to tylko 
takie cos może ludzi przekonać. Dla mnie jest to niepotrzebne działanie, które 
spowoduje duże napięcie i niezadowolenie mieszkańców. My to miasto powinniśmy 
uczynić jak najlepszym do życia. 
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Radna Urszula Czarnecka - w przeciwieństwie do pana Chochowskiego byłam na 
zebraniach i wiem, jakie są kłopoty oraz jakie składane były postulaty. Największym 
problemem jest dojazd do SP nr 3. Większość rodziców nie zadawało nam nawet pytań, 
przyjmowali naszą informację. Widzieli problem w najbliższym czasie, kiedy będzie 
budowana obwodnica w Dęblinie, więc tu był problem z dojazdem i wnioskowali 
0 pomoc. Przedszkole na 15 P.P. Wilków niestety nie spełnia sanepidowskich wymagań 
1 wymaga gruntownego remontu. Dziwię się, bo myślałam, że w tych zebraniach będzie 
pan uczestniczył mając na uwadze dobro mieszkańców. Tak naprawdę w Dęblinie 
przedszkoli jest niewiele. W związku z rozwojem tych osiedli można było pomyśleć 
0 tym wcześniej, niestety ZSO w tej chwili już się nie rozciągnie. To nie jest tak, że ktoś 
nie myśli. Trzeba patrzeć w przyszłość, niestety dzieci nam ubywa. W tej chwili 
zmierzamy do przed dramatem obniżenia kosztów jednocześnie zapewniając wszystkim 
pracownikom obydwu przedszkoli zatrudnienie. Tutaj jak widzimy ta propozycja 
przedstawiana przez panią Burmistrz jest do wykonania i myślę, że dzieci na tym 
zyskają mimo większej odległości. Widzę jak dzieci z miasta chodzą do SP nr 2 i też nie 
mają dojazdu, bo emka tutaj nie dojeżdża. Prosiłam rodziców żeby pokazywały 
dzieciom gdzie będą chodziły od 1 września, jeżeli dojdzie do przeniesienia tego 
przedszkola żeby dzieci przygotowywać. Przed rozpoczęciem działalności przedszkola 
będą zrobione tzw. adaptacyjne dni żeby dzieci mogły się zapoznać, bo o tym 
mówiliśmy właśnie na spotkaniach z rodzicami, w których uczestniczyłam. 
Radny Artur Marzysz - z tego, co ja tutaj przeczytałem i dowiedziałem się to tutaj 
nikt niczego nie likwiduje. Te placówki są przenoszone, tylko siedziba się zmienia. 
Argumenty takie, że będzie 500 lub 100 metrów dalej to nie jest argument żeby tego nie 
robić, bo jest dużo innych, które za tym przemawiają. Stwierdzenie takie, że tylko pan 
radny zadaje pytania i interesuje się tym to tak do końca nie jest. Jest takie stare polskie 
przysłowie „Mamo, chwalą nas? Wy mnie, a ja was". Tak sobie samemu tylko słodzić 
to nie pasuje. Co chciałem się dowiedzieć to się dowiedziałem u pani naczelnik, 
burmistrz oraz na spotkaniach z rodzicami i komisjach. Jeżeli nie byłem osobiście to 
ktoś mi to przekazał. Wydaje mi się, że jest to bardzo dobre rozwiązanie i jestem za. 
Naczelnik OS - Agnieszka Chlaściak-Pietruszewska - może, dlatego nie było takich 
głosów krytyki, ponieważ my nie likwidujemy przedszkoli, nie zmiejszamy ilości 
miejsc tylko przenosimy do innej siedziby. Chcemy ją przygotować w sposób należyty. 
Będą komfortowe warunki dla wychowanków. Szkoła nr 3 nie pustoszeje. Ona ma na ta 
chwile prawie 220 wychowanków natomiast jest to znacznie mniej niż to miało miejsce 
do tej pory. Uwolniona została w SP nr 3 przestrzeń, którą możemy zagospodarować 
natomiast tej przestrzeni nie ma w SP nr 5. Ze względu na dobro dzieci nie będziemy 
upychać, bo ktoś uważa, że powinno tam być stworzone kolejne przedszkole. Jeśli 
chodzi o opinię Kuratora Oświaty w Lublinie to placówki zostały zwizytowane przez 
pana Marcina Rybickiego i na podstawie oględzin stwierdzono, że wszystkie te 
placówki spełniają kryteria przyjęcia wychowanków przedszkolnych do siebie. 
Ta opinia została wydana na podstawie tego, co zobaczył. Ważnym aspektem jest to, że 
przy jednym i drugim przedszkolu nie ma parkingu natomiast my przy SP nr 
3 tworzymy parking tylko i wyłącznie dla dzieci przedszkolnych, który zapewni 
bezpieczny dojazd dzieci. Na tą chwilę przy 15. P. P. Wilków nie ma żadnego parkingu 
1 ludzie parkują na terenach zielonych, a przy ul. Michalinowskiej korzystają z parkingu 
kolejowego. Kolejnym aspektem jest infrastruktura przy ul. Tysiąclecia. W tej chwili 
tam zostały już zainwestowane duże pieniądze w boiska szkolne, tereny zielone. 
Planowana jest termomodernizacja tego obiektu także podniesie to wizerunek i warunki 
dla dzieci tam przebywających. Została zbudowana nowa droga ze ścieżką rowerową, 
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dojazdem oraz bezpiecznym parkingiem. Szkoła sprzyja temu, aby szkoła mogła 
przyjąć maksymalną duża liczbę dzieci. Koszty mediów na 15 P.P. Wilków tj. 
zwiększone koszty wynikają z tego, że została podpisana nowa umowa z miejska 
ciepłownią i to znacznie wygenerowało koszty, co spowodowałoby w przyszłości 
znaczne obciążenie budżetu miasta Dęblin, a na tą chwilę możemy tych kosztów 
uniknąć. 
Radny Jarosław Wojtyś - nieswojo się poczułem jak zarzucono mi, że nie odzywamy 
się w tej kwestii. Padła tu propozycja, że lepiej rozwiązać jedną ze szkół podstawowych 
niż przenieść przedszkole. Proszę się zastanowić nad tym ile w szkole podstawowej jest 
zatrudnionego grona pedagogicznego oraz personelu obsługi, a ile przy przedszkolu. 
Druga sprawa, że te dzieci chodzą do przedszkola tylko 3 lata, a nie 8. Także to też jest 
aspekt za szkołą, a nie przedszkolem. Druga sprawa to mamy tylko jeden żłobek, moja 
wnuczka jest dowożona z Wiślanej na Lotnisko i jakoś nie odczuwa żadnego stresu. 
Z tego, co wiem to żłobek ma pełną obsadę także uważam, że to są takie argumenty dla 
rady rodziców, którzy są zainteresowani tylko, dlatego, że ich dzieci tam chodzą 
natomiast na dłuższą skalę uważam, że ten pomysł jest bardzo dobry. 
Radny Waldemar Chochowski - pani radna nie wiem, dlaczego wdała się w dyskusję 
ze mną zamiast w argumenty merytoryczne tak jak pana Wojtysia. Pani radna zarzucała 
mi, że nie byłem na zebraniach z rodzicami. Z tego, co wiem to zebrania były w bardzo 
małych gronach i nikt mnie nie powiadomił o takich zebraniach. Na moją prośbę do 
dyrekcji Miejskiego Przedszkola, aby przekazać mój telefon do kontaktu ze mną radzie 
rodziców niestety nie mogła tego zrobić. Nie wiedziałem o tych zebraniach, dlatego nie 
wziąłem w nich udziału. Rodzice na spotkaniach nie mówili o żadnych argumentach, 
ale pani radna dostała stanowisko z argumentami rady rodziców na pocztę elektroniczną 
i tam wszystkie te rzeczy były. To, że na spotkaniach tego nie mówili nie oznacza, że 
nie mają prawa tego powiedzieć. Powinna pani odnosić się do tych argumentów z opinii 
tak jak ja się do nich odnoszę. To, co mówiłem o likwidacji szkoły to jest jeden 
z argumentów opinii rady rodziców. Nie jest to mój pomysł, ja jestem za tym, aby 
wszystkie placówki oświatowe funkcjonowały w Dęblinie. Pani powiedziała, że 
przedszkole na 15 P.P. Wilków nie spełnia wymogów sanepidu. Jeżeli ma pani taką 
informację to przedszkole powinno być chyba zamknięte. Powiedziałem wyraźnie 
o tym, że brak ustosunkowania się przez miasto do tych wszystkich argumentów rady 
rodziców to jest brak szacunku, bo nikt im nie odpowiedział. Odbieram to jakby mieli 
rację. Pani naczelnik powiedziała, że przesuwane są tam dzieci gdzie jest dla nich wolna 
przestrzeń. Najlepsza wolna przestrzeń dla tych dzieci na dzień dzisiejszy jest w tych 
przedszkolach. Jeżeli mamy się martwić żeby ta przestrzeń była zapewniona to lepszej 
przestrzeni nie ma po za faktem, że nie ma parkingów. Pani burmistrz nie stawiała 
wniosków żeby budować parkingi przed przedszkolami no to ich nie ma. Pani burmistrz 
rządzi już 6 rok, rada miasta tez mogła. Wydaje mi się, że śmiało można wydzielić 
część placu żeby można dzieci wysadzać. I o tym stresie powiem jeszcze, chodzi o stres 
innego rodzaju. Chodzi o to, że dzieci będą dowożone komunikacją zorganizowaną do 
przedszkola na ul. Tysiąclecia. Chodzi o to, że dla tych dzieci może to być stresujące. 
Przedstawiam to żeby mieszkańcy Dęblina mogli się szerzej z tą opinią zapoznać. 
Radna Urszula Czarnecka - problem dojazdów dzieci do placówki przedszkolnej 
w trójce były podejmowane. Rodzice to zgłaszali, a odpowiedź była taka, że jeżeli 
będzie taka konieczność i dziecko będzie miało problem z wejściem do autobusu 
wówczas rodzic będzie mógł towarzyszyć temu dziecku. W tym momencie nie chodzi 
o to żeby zaszkodzić dziecku tylko pomóc. Powiedzieliśmy, że jeżeli będą zgłoszenia to 
będzie podstawiany autokar, który będzie spełniał wymagania bezpieczeństwa. Dobrze 
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pamiętam, bowiem liczyliśmy się z tym, że będą takie uwagi. To było podejmowane na 
zebraniach. Bezpośrednio rodzice mogli zadawać pytania dotyczące nie tylko tego 
dojazdu, ale także warunków, jakie będą panowały w trójce. 
Radny Artur Marzysz - nie sądzę żeby takie dojazdy były stresujące, jeżeli komuś 
0 kilometr lub półtora przesunie się przedszkola. Jak sobie przypominam to z rocznym 
dzieckiem jeździłem w góry autobusem i nie wyglądało na zestresowane. Nie mogę 
jakoś nigdzie znaleźć drugiej takiej gminy, która proponowałaby odwiezienie dzieci do 
przedszkola. Do szkoły rozumiem, jeżeli jest daleko, ale do przedszkola? To też jest 
wyjście naprzeciw rodzicom na plus. Jeżeli ktoś będzie miał takie życzenie to dojedzie 
busem czy autobusem, który będzie zaproponowany, można się też przespacerować. 
Ludzie mają coraz dalej tak jak pan Wojtyś, który wozi wnuczkę do żłobka i wszystko 
odpowiada. Ja z dzieckiem chodziłem 2 km do przedszkola, ale są osoby, które mają 
200 metrów do przedszkola. Można pojechać 1200 metrów i nic się nie stanie. To jest 
żadne utrudnienie, że trzeba przejechać kawałek dalej. 
Naczelnik OS - Agnieszka Chlaściak-Pietruszewska - przedszkole jest 
przygotowane do warunków sanitarno-epidemiologicznych. W dobie pandemii 
ograniczona powierzchnia dla jednego dziecka spowodowała, że nie można było 
przyjąć takiej ilości, jaka była rekrutowana w przedszkolu, a także liczba łazienek była 
niewystarczająca, ponieważ należało wydzielić łazienki dla osób ewentualnie 
zakażonych. Nie było możliwości wydzielenia pomieszczenia na izolatorium. W okresie 
pandemicznym były problemy ze spełnieniem kryteriów (głównego) Inspektora 
Sanitarnego natomiast w okresie, kiedy tej pandemii nie było to przedszkole spełniało 
warunki. 
Radna Urszula Czarnecka - zapoznałam się z tym oświadczeniem rady rodziców 
1 jedynym argumentem istotnym dla mnie jest ten skład węgla. Uważam, że sprawa jest 
do załatwienia, bowiem ten pan się przenosi na ul. Balonną. Można zwrócić się do 
właściciela o przyśpieszenie przeniesienia tak żeby w jak najszybszym czasie to 
uczynić. Wówczas zniknąłby problem. Jeżeli chodzi o zanieczyszczenie powietrz to 
w całym Dęblinie jest taki a nie inny zwłaszcza w godzinach popołudniowych. Nad 
jakością powietrza wszyscy mieszkańcy powinni pracować, aby tą jakość powietrza 
naprawić. W całym mieście jest odczuwalne zwłaszcza w sezonie grzewczym. Więcej 
rzeczywistych i ważących argumentów, aby wydać opinię negatywną nie widzę. 
Przedszkole jest przenoszone, a nie zostaje zlikwidowane, przedszkolanki przechodzą 
do nowej placówki, więc te dzieci nie będą miały stresu związanego z nowymi 
opiekunkami. W dalszym ciągu uważam przeniesienie za zasadne. 
Burmistrz Miasta - Beata Siedlecka - wysłuchałam z uwagą wszystkich opinii 
i wniosków podniesionych na dzisiejszej sesji jak również przysłuchiwałam się kilka 
miesięcy, kiedy obradowaliśmy nad projektami uchwał. Poprzez podjęcie tej uchwały 
mamy na celu rozwiązanie trzech problemów. Pierwszy, o którym wspomniał pan 
Chochowski to zejście z tzw. kosztów stałych poprzez przeniesienie jednego 
przedszkola nr 3 do siedziby SP nr 3 na ul. Tysiąclecia. Przypomnę, że przedszkole nr 3 
zajmowało dwie siedziby przy ul. 15 P.P. Wilków i ul. Michalinowskiej stąd zejście 
z kosztów utrzymania dwóch obiektów już jest znaczące dla budżetu miasta. Do tego 
dochodzą oszczędności związane ze zmniejszeniem zatrudnienia, bowiem miejskie 
przedszkole nr 3 było tak skonstruowane, że powielały się stanowiska. To są ewidentne 
koszty, jeżeli chodzi o utrzymanie oświaty. Pan radny wspominał, że tu nie ma żadnego 
planu czy perspektyw jak naprawić budżet. W każdej gminie tak jest, że wydatki 
bieżące mają być pokryte bieżącymi dochodami. Tak robimy w ostatnim półroczu. 
Jednym z działań jest zejście z kosztów w utrzymaniu oświaty. Przypomnę, że 
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utrzymanie oświaty w budżecie dęblińskim jest to 30% wydatków bieżących. To jest 
ogromna kwota, ponieważ gmina Dęblin utrzymuje oświatę z dochodów własnych 
dokładając 12,5 min złotych, trochę mniej otrzymujemy subwencji oświatowej. Żeby 
rzeczywiście naprawiać od tej strony budżet i wydatki bieżące zmniejszać poczyniliśmy 
takie jak inwestycje termomodernizacyjne, wymianie lamp na energooszczędne. 
Wszystkie inwestycje, które podejmujemy od 2014 roku do 2017 mają na celu 
zmniejszenie wydatków bieżących. Tu żadnego planu przedstawiać nie trzeba, bo my to 
robimy. Oświata rzeczywiście jest problemem dla wszystkich budżetów. Podjęliśmy 
kroki zmierzające w tej chwili do takich regulacji, które powodują oszczędności 
w oświacie. Nikt nie przekonał mnie, jako projektodawcy, że ten krok będzie 
niewłaściwy. Dzieci zostaną przeniesione do siedziby, która będzie spełniała normy 
powierzchniowe. Będzie to obiekt odrestaurowany, rodzice będą mieli odrębny parking 
i wjazd. Będą dojeżdżać nową ulicą Tysiąclecia, która została zakończona 2 lata temu. 
Dojazd jest również zapewniony ścieżką rowerową, a do tego ładnym chodnikiem. 
Dzieci będą miały 4 przestronne sale. Przechodzą wraz ze swoimi opiekunami, 
woźnymi i nauczycielami. Będą miały opiekę gabinetu lekarskiego. Dostęp do dużej 
sali gimnastycznej gdzie będą mogły uczestniczyć w różnych przedsięwzięciach 
realizowanych przez szkołę. Dzisiaj w dobie Covid, kiedy dzieci nie mogą wyjść na 
spacer to na terenie boiska szkolnego będą mogły takie spacery uskuteczniać. Jest 
szereg plusów takiego przedsięwzięcia. Następnym jest odzyskanie obiektu, który 
zostanie przeznaczony dla Warsztatów Terapii Zajęciowej. Od lat martwiliśmy się tym 
problemem, ponieważ warsztaty powinny mieć swój budynek, bądź pomieszczenie dla 
realizacji swoich celów. Do tej pory warsztaty miały swoją siedzibę w SOSW. Powstały 
tam dwie placówki oświatowe w związku, z czym nie ma tam po prostu miejsca. 
Przejście WTZ 15 P.P.Wilków nie pociąga za sobą dużo kosztów. Jedynym wydatkiem 
będzie przygotowanie łazienki do potrzeb uczestników. Są tam wyniesione wszystkie 
bariery architektoniczne, jest wjazd dla samochodu, który jest gdzie przechowywać. To 
jest drugi aspekt i trzeci bardzo ważny, który przyświecał tej reformie to podjęcie próby 
zwiększenia ilości dzieci w SP nr 3. Przedszkolaki w większości pozostaną w tej szkole 
przez okres 8 lat. Mamy nadzieję, że dzięki temu duża placówka oświatowa przetrwa 
kryzys demograficzny i będzie się nadal rozwijała. Planujemy i będziemy dążyć do 
tego, aby otrzymać środki w następnym rozdaniu na termomodernizację obiektu. To 
nieprawda, że nie pochyliliśmy się nad wszystkimi zarzutami, jakie wynikają z opinii 
rady rodziców. Trudno mi się tu odnieść do likwidacji SP nr 3 i pozostawienia 
przedszkola nr 3 w dwóch siedzibach. Myślę, że ten argument nie jest przekonywujący, 
bo jest to daleko idący postulat i nie przekonali nas rodzice, aby podjąć tego typu 
działania. Wszystkie pozostałe argumenty były bardzo dokładnie omawiane na 
zebraniach z rodzicami. Ja, pani naczelnik i panie dyrektorki uczestniczyliśmy 
w zebraniach wszystkich grup i wszystkie sprawy były poruszane. Poruszony został 
jedyny argument, który może przekonać projektodawcę tj. niedogodność polegająca na 
lokalizacji, bowiem jest ona oddalona od obiektu na ul. 15 P.P. Wilków, bo dla 
Michalinowa nie ma to żadnego znaczenia. Zrozumieliśmy ten problem i wszystkim 
rodzicom wyszliśmy naprzeciw poprzez zaproponowanie zorganizowania dowozu. 
Autobus szkolny, który zatrzymuje się przy 15 P.P. Wilków zmieni trasę dla 
zadeklarowanych rodziców. Rzeczywiście jest tak, że rzadko, która gmina stara się 
zapewnić transport przy przeniesieniu placówek dla dzieci, ale też rozumiemy potrzeby 
rodziców. Trudno odzwyczaić się, kiedy ma się 3 kroki z bloku do przedszkola, a teraz 
trzeba będzie pokonać pół kilometra i to dziecko przewieźć. Stąd nasz ukłon w tą stronę 
i próbujemy pomóc rodzicom w tej kwestii. Poruszyliśmy problem placu zabaw. 
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Propozycję, aby zdemontować plac zabaw zostały negatywnie rozpatrzone, ponieważ ja 
przedstawiłam rodzicom inną propozycję żeby nie demontować tych zabawek, 
ponieważ nie zawsze po ponownym zamontowaniu będą służyły dobrze i bezpiecznie. 
Zaproponowałam, że w przyszłym roku jak już będą jakieś oszczędności wówczas 
stworzymy plac zabaw dla małych dzieci. Istnieje tam plac zabaw, ale dla dzieci 
w wieku 5 - 6 lat natomiast dla 3 latków parę zabawek tam zaplanujemy. Zamykając 
szeroko omawiany od pół roku problem mogę tu państwu powiedzieć, że w następstwie 
dzisiejszej uchwały kolejną będzie uchwała o utworzeniu zespołu Szkolno-
Przedszkolnego nr 3 w Dęblinie. Będzie to uchwała zwieńczająca ten proces 
legislacyjny i ostro zabieramy się do pracy żeby budynek Szkoły Podstawowej nr 
3 przygotować do 1 września. Mamy pierwsze perspektywy zadań, jakie tam chcemy 
zrealizować omówione z dyrektorem i mam nadzieję, że państwa decyzja będzie 
pozytywna żebyśmy mogli rozpocząć pracę. 

Wobec braku dalszej dyskusji przystąpiono do głosowania. 

głosowanie przekształcenia Miejskiego Przedszkola nr 3 w Dęblinie 
poprzez zmianę siedziby 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 24 lutego 2021 r. 

typ głosowanie jawne imienne 

czas 15:27:16- 15:27:59 

większość zwykła 

Podsumowanie 

status ilość 

ZA 11 

PRZECIW 1 

WSTRZYMAŁO 0 
SIĘ 

Wyniki imienne 

procent status 

91.67 % pula głosów 

8.33 % oddanych głosów 

0 %  nieoddanych 
głosów 

ilość 

15 

12 

3 

procent 

8 0 %  

2 0 %  

lp Nazwisko imię głos 

1 Chochowski Waldemar PRZECIW 

2 Cydejko Maria ZA 

3 Czarnecka Urszula ZA 

4 Grobel Mieczysław ZA 

5 Grzyb Leszek nieobecny 
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6 Jakubik Maciej ZA 

7 Krygrowski Maciej nieobecny 

8 Kurowski Andrzej nieobecny 

9 Marzysz Artur ZA 

10 Papis Edyta ZA 

11 Pasek Robert ZA 

12 Przerwa Ewa ZA 

13 Świetliński Leopold ZA 

14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja ZA 

15 Woj tyś Jarosław ZA 

Rada Miasta Dęblin przyjęła uchwałę nr XL/249/2021w sprawie przekształcenia 
Miejskiego Przedszkola nr 3 w Dęblinie poprzez zmianę siedziby. 

Ad.9 Przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej. 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Naczelnik OS - Agnieszka 
Chlaściak-Pietruszewska. 

Opinia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej pozytywna. 

Wobec braku dalszej dyskusji przystąpiono do głosowania. 

głosowanie 

jednostka 

wynik 

przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej 

Rada Miasta Dęblin 

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 24 lutego 2021 r. 

typ głosowanie jawne imienne 

Podsumowanie 

czas 15:31:39- 15:32:17 

większość zwykła 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 12 100% pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0% oddanych głosów 12 80% 

WSTRZYMAŁO 0 0% nieoddanych 3 20% 
SIĘ głosów 
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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 nieobecny 

8 Kurowski Andrzej nieobecny 

9 Marzysz Artur ZA 

10 Papis Edyta ZA 

11 Pasek Robert ZA 

12 Przerwa Ewa ZA 

13 Świetliński Leopold ZA 

14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja ZA 

15 Woj tyś Jarosław ZA 

Rada Miasta Dęblin przyjęła uchwałę nr XL/250/2021 w sprawie przejęcia zadań 
z zakresu administracji rządowej. 

Ad. 10 Zatwierdzenie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miasta z dnia 18.11.2020 r. 

Ponieważ nie wpłynęły uwago do protokołu z XXXVIII sesji. Rada Miasta przystąpiła 
do jego zatwierdzenia. 

głosowanie Zatwierdzenie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miasta z dnia 
18.11.2020r. 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 24 lutego 2021 r. czas 15:33:07 - 15:33:41 

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 
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Podsumowanie 

status ilość procent 

ZA 12 100% 

PRZECIW 0 0 % 

WSTRZYMAŁO 0 0 % 
SIĘ 

Wyniki imienne 

status ilość procent 

pula głosów 15 

oddanych głosów 12 80% 

nieoddanych 3 20 % 
głosów 

lp nazwisko imię głos 

1 Chochowski Waldemar ZA 

2 Cydejko Maria ZA 

3 Czarnecka Urszula ZA 

4 Grobel Mieczysław ZA 

5 Grzyb Leszek nieobecny 

6 Jakubik Maciej ZA 

7 Krygrowski Maciej nieobecny 

8 Kurowski Andrzej nieobecny 

9 Marzysz Artur ZA 

10 Papis Edyta ZA 

11 Pasek Robert ZA 

12 Przerwa Ewa ZA 

13 Świetliński Leopold ZA 

14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja ZA 

15 Woj tyś Jarosław ZA 

Ad. 11 Zatwierdzenie protokołu z XXXIX sesji Rady Miasta z dnia 30.11.2020r. 

Ponieważ nie wpłynęły uwago do protokołu z XXXIX sesji. Rada Miasta przystąpiła do 
jego zatwierdzenia. 

głosowanie Zatwierdzenie protokołu z XXXIX sesji Rady Miasta z dnia 
30.11.2020r. 
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jednostka 

wynik 

data 

Rada Miasta Dęblin 

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

24 lutego 2021 r. 

typ głosowanie jawne imienne 

Podsumowanie 

status ilość procent 

ZA 12 100% 

PRZECIW 0 0 % 

WSTRZYMAŁO 0 0 % 
SIĘ 

Wyniki imienne 

czas 15:34:20- 15:35:07 

większość zwykła 

status ilość procent 

pula głosów 15 

oddanych głosów 12 80% 

nieoddanych 3 20 % 
głosów 

lp nazwisko imię głos 

1 Chochowski Waldemar ZA 

2 Cydejko Maria ZA 

3 Czarnecka Urszula ZA 

4 Grobel Mieczysław ZA 

5 Grzyb Leszek nieobecny 

6 Jakubik Maciej ZA 

7 Krygrowski Maciej nieobecny 

8 Kurowski Andrzej nieobecny 

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 
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Ad. 12. Zamknięcie sesji 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Miasta -
Leopold Swietliński zamknął XLIII sesję Rady Miasta Dęblin. 

Zakończenie sesji godz. 1530. 

Na tym zakończono protokół. 

PRZEWjJ^CZĄCY RADY 

Maciej Krygrowski 

Protokołował: 
M. Świderski 
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