
Protokół Nr XLVI/2021 
XLVI sesji Rady Miasta 

z dnia 27 maja 2021 roku 

Ad. pkt 1 otwarcie Sesji (godz. 9.00 - 14.30) 

Miejsce posiedzenia - Sala konferencyjna Ratusza Miasta 
Protokołowano - zgodnie z porządkiem obrad 
Sesję prowadził Pan Leopold Świetliński - Wiceprzewodniczący Rady Miasta. Listy obecności 
radnych stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

Video-sesja Rady Miasta: https://portal.posiedzenia.pl/deblin? - 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 12 radnych, w tym 1 radny uczestniczył 
w sesji zdalnie oraz jeden z radnych opuścił obrady po głosowaniu nad przyjęciem porządku 
obrad. 

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

w okresie między sesjami. 
5. Sprawy różne, wolne wnioski oraz złożenie pisemnych interpelacji i zapytań. 
6. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie za 2020 rok. 
7. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej. 
8. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Dęblin z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
za rok 2020. 

9. Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Dęblin 
w 2020 roku. 

10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 

a) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 202 lr.; 
b) zmian w wieloletniej prognozie finansowej; 
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dęblinie za 2020 rok; 
d) przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta 

Dęblin za lata 2019-2020; 
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e) pozbawienia statusu pomnika przyrody; 
f) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy działek położonych 

w Dęblinie przy ulicy Słonecznej; 
g) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych; 
h) wyrażenia zgody na sprzedaż działek, stanowiących własność miasta 

Dęblin; 
i) wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku 

wielorodzinnym os. Wiślana 15; 
j) określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkalnego oraz wzoru 

deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. 

11. Zatwierdzenie protokołu z XLIV-XV nadzwyczajnej sesji Rady Miasta z dnia 
22 marca 2021 roku. 

12. Zatwierdzenie protokołu z XLV sesji Rady Miasta z dnia 30 marca 2021 roku. 
13. Zamknięcie sesji. 

Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad 
głosowanie Przyjęcie porządku obrad 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 27 maja 2021 r. czas 09:14:11 -09:16:07 

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie  

status ilość procent status ilość procent 

ZA 13 100 % pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0% oddanych głosów 13 86.67 % 

WSTRZYMAŁO 0 
SIĘ 

0% nieoddanych 
głosów 

2 13.33 % 

Wyniki  imienne  

lp nazwisko imię głos 

1 Chochowski Waldemar ZA 

2 Cydejko Maria ZA 

3 Czarnecka Urszula ZA 

4 Grobel Mieczysław ZA 

5 Grzyb Leszek ZA 

6 Jakubik Maciej ZA 
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7 Krygrowski Maciej nieobecny 

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 nieobecna 

15 Wojtyś Jarosław ZA 

Burmistrz Miasta Beata Siedlecka złożyła gratulacje dla: 
- Pana Jana Cenkla za zdobycie I miejsca w kategorii do 100 kg i wieku 70+ oraz II 
miejsce w kategorii Służb Mundurowych podczas Mistrzostw Świata Federacji WPA 
odbywających się w Pabianicach. Zdobycie pucharu Świata w Siedlcach w kategorii do 
100 kg i wieku 70+ oraz I miejsce na Mistrzostwach Europy Federacji XPC w Siedlcach 
w kategorii do 100 kg i wieku 60+ oraz i ustanowienia rekordu Europy. 
- Mercedes Szulen za zajecie I miejsca w kategorii Junior podczas Mistrzostw Świata 
w Tańcu Sportowym Federacji IDF 2020 odbywających się online. 
- Antoninie Pawłowskiej za zdobycie tytułu laureata w kategorii plastyki w konkursie 
wojewódzkim pt. „Echa Konstytucji 3 maja w moim regionie" zorganizowanym przez 
Kuratorium Oświaty w Lublinie. 

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

Burmistrz Miasta poinformowała: 
- 7 kwietnia uczestniczyłam w akcje podpisania umowy na budowę drogi wojewódzkiej 
nr 801; 
- 14 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Rykach odbyło się spotkanie wójtów 
i burmistrzów w sprawie opracowania wspólnej strategii rozwoju ponad lokalnego; 
- 15 kwietnia przewodniczyłam Radzie Społecznej SP ZOZ gdzie członkowie 
zaopiniowali sprawozdanie finansowe zakładu; 
- 19 kwietnia w UM odbyło się szkolenie dla samorządów dyrektorów i wicedyrektorów 
placówek oświatowych w Dęblinie na temat sporządzania arkuszy organizacyjnych 
2021-2022; 
- 20-22 kwietnia w UM omawialiśmy arkusze organizacyjne wszystkich placówek 
oświatowych Miasta Dęblin pod kątem wskazówek osób prowadzących szkolenie; 
- 26 kwietnia odbyła się Komisja Rewizyjna która zatwierdziła harmonogram prac 
w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok; 
- 29 kwietnia uczestniczyłam w kolejnym spotkaniu w Starostwie Powiatowym 
w Rykach w sprawie opracowania wspólnej strategii rozwoju ponad lokalnego; 
- 30 kwietnia brałam udział wraz z przewodniczącym Rady Miasta Maciejem 
Rrygrowski w pożegnaniu klas maturalnych w ZSO; 
- 3 maja wraz z radnymi w uczestniczyłam w obchodach Święta 3 Maja tj. w uroczystej 
mszy św. oraz w złożeniu wieńców w miejscach Pamięci Narodowej; 
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- 10 maja uczestniczyłem w spotkaniu z firmą, która rozpocznie wkrótce w Dęblinie 
prace związane z szerokopasmowym internetem; 
- 10 maja odbyło się wspólne spotkanie Komisji Rady Miasta Dęblin w sprawie 
zapoznania się z treścią sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok oraz 
wysłuchania wyjaśnień burmistrza; 
- 11 maja uczestniczyłam w zebraniu sprawozdawczym Zarządu Osiedle Jagiellońskie, 
- 12 maja uczestniczyłam w zebraniu sprawozdawczym Zarządu Osiedla Starówka; 
- 13 maja brałam udział w spotkaniu z okazji dnia święta bibliotek i bibliotekarzy 
w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej; 
- 13 maja uczestniczyłam w zebraniu sprawozdawczym zarządu osiedla os. Wiślana-
Żwica; 
- 14 maja wraz z Wiceprzewodniczącym Rady Miasta pożegnałam Komendanta 
Komisariatu Policji w Dęblinie Pana Mariusza Koprą; 
- 15 maja uczestniczyłam w muzealnej nocy w Muzeum Sił Powietrznych 
w Dęblinie; 
- 16 maja odbyło się uroczyste nadanie patronatu Miastu Dęblin Świętego Jana Pawła II 
które to nadanie miało miejsce w sierpniu ubiegłego roku przez Kongregację Kultu 
Bożego i Dyscypliny Sakramentów w Watykanie wraz z instalacją relikwii Świętego 
w Kościele pod wezwaniem Piusa V w Dęblinie; 
- 18 maja odbyło się wspólne Komisji Rewizyjnej oraz Komisją Gospodarki 
Przestrzennej i Budżetu w sprawie wypracowania opinii odnośnie sprawozdania 
z wykonania budżetu za 2020 rok, a także Komisji Rewizyjnej sprawie wypracowania 
wniosku o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta Dęblin; 
- 18 maja uczestniczyłam w zebraniu sprawozdawczym Zarządu Osiedla 15 Pułku 
Piechoty Wilków; 
- 20 maja brałam udział w uroczystym otwarciu obiektu sportowego na terenie 
garnizonu; 
- 20 maja brałam udział w konferencji w Starostwie Powiatowym w Rykach w sprawie 
opracowania wspólnej strategii rozwoju lokalnego; 
- 24 maja uczestniczyłam w podpisaniu umowy na wykonanie zadania pod nazwą 
szybciej i bezpieczniej z Dęblina do Ryk na odcinku ulicy Słowackiego w Rykach 
i w Dęblinie Jagiellońskiej i Staromiejskiej w Dęblinie; 
- 25 maja brałam udział w zebraniu sprawozdawczym Zarządu Osiedla Żdżary ; 
- 26 maja uczestniczyłam w posiedzeniu komisji Rady Miasta w sprawie zaopiniowania 
materiału na dzisiejszą sesję; 
- 26 maja brałam udział w zebraniu sprawozdawczym Zarządu Os. Pułaskiego. 
Następnie Burmistrz Miasta odniosła się do sytuacji jakie mają miejsce w ostatnich dwóch 
tygodniach. W Dęblinie pojawiły się hasła pisane na tymczasowym Targowisku przy 
ulicy 15 P.P. Wilków w Dęblinie. Mam nadzieje, że autorzy i zleceniodawcy nigdy nie 
będą decydowali o przyszłości Dęblina. Sugestie w tych hasłach dotyczące rzekomego 
bogacenia się na zbyciu terenu pod targiem budzą moje zdziwienie i zaniepokojenie. 
Czyżby te osoby które wcześniej przygotowywały ten teren do sprzedaży parę lat temu 
na coś liczyły? Kiedyś napisałam w artykule na „złodzieju czapka gore" Czyżby te 
sugestie które odnoszą się obecnie do mojej osoby przyświecały kiedyś komuś 
decydującemu o przyszłej sprzedaży, aby nieuczciwie się wzbogacić? Pewnie tak skoro 
sugeruję się takie możliwości korupcji. 27 września 2012 roku Rada Miasta kiedy 
burmistrzem był Stanisław Włodarczyk podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do 
opracowania studium kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblin, 
które zostały uchwalone ostatecznie 20 lutego 2015 roku. Wówczas dwa miesiące byłam 
burmistrzem, 10 radnych z klubu „Razem dla Dęblina" weszło do rady z poprzedniej 
kadencji. Oni rozpoczynali pracę wcześniej nad studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie tego dokumentu - nowego studium -
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który opracowuje się raz na 10 lat w zależności od potrzeb kierunków rozwoju miasta, 
przystąpiliśmy do przystosowywania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego miasta Dęblin (tych planów mamy kilkanaście). Nowe opracowanie 
dotyczyło między innymi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego stadion miejski w Dęblinie, który został uchwalony przez Radę Miasta 4 
lipca 2017 roku, więc w poprzedniej kadencji. Na podstawie tej uchwały dokonano 
podziału działki na dwie. Jedna z działek przeznaczona została w planie pod usługi 
i oznaczona 1 UC (obiekty handlowe powyżej 2000 m), a druga działka przeznaczona 
była pod stadion i tak to właśnie w tej chwili wygląda. Na działce oznaczonej pod usługi 
1UC, prowadzone jest targowisko tymczasowe miejskie. Miasto zgodnie ze studium 
i z planem planuję zadysponować tą działką tak aby przyszły inwestor zagospodarował 
ją zgodnie z uchwalonym planem. Potencjalni nabywcy mogą zgłosić się dopiero po 
ogłoszeniu przetargu nieograniczonego. Wzorem innych działek przeznaczonych do 
zbycia ta działka po podziale znalazła się w wykazie działek przeznaczonych do 
sprzedaży. Jeśli działka wzbudzi zainteresowanie zostanie wykonana wycena 
i ogłoszony przetarg. Zbycie musi być poprzedzone zgodą rady i czynnościami o 
których mówiłam. Wszyscy mieszkańcy, którzy dostali błędną informację muszą 
wiedzieć, że działka jest dopiero przeznaczona do zbycia, a więc jej zbycie 
kiedykolwiek będzie musiało nastąpić po udzieleniu przez Radę Miasta zgody, 
dokonaniu wyceny, która jeszcze nie została zlecona i po ogłoszeniu przetargu 
nieograniczonego. Myślę że za jakieś 2-4 lata kiedy zostanie wykonana droga 48 która 
będzie bezpośrednio przylegała do tego terenu (wszystko wskazuje na to, że prace przy 
drodze 48 rozpoczną się w najbliższych latach działka ta zyska na swoich walorach i jej 
położenie spodoba się inwestorom, którzy zechcą kiedyś ten teren zagospodarować, w 
taki sposób aby nie stanowił on śmieciowiska tak jak dziś jak ma to miejsce po dniach 
handlowych. Nawet jak wysprzątamy zawsze bardzo dokładnie to jeżeli jest wiatr 
bardzo często reklamówki fruwają po centrum miasta od tamtej strony, przyczepiając się 
często do twarzy jadących rowerem, bądź do szyb samochodów przyjeżdżających do 
Dęblina gości oraz mieszkańców. Chcielibyśmy w przyszłości uporządkować te sprawy 
jeżeli nadarzy się okazja i będzie zainteresowanie tą działką. W 2016 roku opracowano 
koncepcję zagospodarowania tymczasowego targowiska przy ul. Krzywej, ten teren da 
się zagospodarować dla handlu z samochodów na ok. 118 stanowisk. W tej chwili mamy 
jedno targowisko miejskie przy ul. Niepodległości. Okres pandemiczny pokazał nam, że 
kiedy targi musiały być zamknięte z racji odgórnych zaleceń, ryzykując sporo 
podjęliśmy decyzję o otworzeniu jednego targu gdyż uważaliśmy że jest to bezpieczne 
miejsce do robienia zakupów niż przestrzenie zamknięte okazał się, że jeden targ to za 
mało. Mimo naszych wysiłków i utwardzenia terenu pod targowisko na ul. 15 P.P. 
Wilków to wciąż nie wygląda najlepiej. W tej chwili miasto nie może zrealizować tam 
targowiska miejskiego tymczasowego ponieważ w studium teren przeznaczony jest pod 
wielkopowierzchniowy budynek handlowy powyżej 2000 m i na teren aktywności 
gospodarczej. Tymczasowość powoduje, że warunki handlu nie są tam najlepsze. 
Otworzyliśmy to targowisko w okresie pandemii na prośbę nie tylko mieszkańców ale 
i handlujących, ponieważ sygnalizowali oni, że dochód z handlu na targowisku przy 
ul. Niepodległości nie przynosi takich dochodów jakich by oczekiwali. Poproszę Pana 
radnego, który w poprzedniej kadencji głosował za zmianą studium o wyjaśnienie co 
ówczesna rada miała na myśli. Dlaczego przeznaczono tą działkę pod handel 
wielkopowierzchniowy, a nie sport. Wcześniej ta działka była przeznaczona na 
działalność sportową jeszcze poprzedni włodarze chcieli tam budować hale sportową z 
basenem, a rada jednak już od 2012 roku (pracując nad studium 2,5 roku) i burmistrz nie 
uznali, że jest to dobry cel. Jakiś idee przyświecały tej zmianie i myślę, że usłyszymy 
dziś odpowiedź. 

Kolejna kwestia to banery zamieszczone na terenach i urządzeniach miejskich, 
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można się z nich dowiedzieć, że jest społeczne niezadowolenie odnośnie zmian 
w dęblińskiej oświacie. Chciałabym sprostować źle przekazywane informacje. Było 
kilka spotkań z rodzicami dzieci uczących się w naszych placówkach, obradujemy na 
ten temat już prawie rok. Temat był poruszany na komisjach oświaty oraz sesjach. 
Przypomnę, że miasto Dęblin jak prawie wszystkie samorządy w Polsce (po likwidacji 
gimnazjów kiedy ubyło dzieci w szkołach podstawowych) przystąpiło do regulacji, 
które zmierzają aby zracjonalizować wydatki w budżecie miasta na oświatę. Z analizy 
lat 2016-2021 wynika, że w roku 2016 na oświatę z tytułu subwencji i dotacji Dęblin 
otrzymał z Ministerstwa Edukacji Narodowej kwotę 13 580 000 zł, do tych kwot gmina 
musiała dołożyć z budżetu środki własne w kwocie 8 800 000 zł. W roku 2020 przy tej 
samej kwocie dotacji gmina z własnych środków dołożyła 14 300 000 zł. Rok 
budżetowy 2021 nie jest jeszcze rozliczony, ale żeby pokryć koszty związane z oświatą 
miasto zaplanowało 15 930 000 zł. Czyli od 2016 roku koszt utrzymania oświaty ze 
środków własnych budżetu wzrósł o ponad 8 000 000 zł. Z analizy wynika też, że w 
latach 2016-2021 liczba uczniów w naszych szkołach spadła o 465 osób, jednak liczba 
etatów nauczycielskich i administracyjnych nie zmalała wciąż jest taka sama. Nie 
zmalała też liczba oddziałów szkolnych, które często liczą po 15-18 uczniów. W tej 
sytuacji aby w przyszłym roku i kolejnych latach zamknąć budżet na oświatę należało 
podjąć działania zmierzające do racjonalizacji tych wydatków. Przypomnę, że nie 
samodzielnie burmistrz ale najpierw Rada Miasta podjęła uchwałę o przeniesieniu 
siedziby Miejskiego Przedszkola nr 3 z ulicy 15 Pułku i ul. Michalinowskiej do SP nr 3 
przy ul. Tysiąclecia. Obecnie liczba uczniów w SP nr 3 wynosi 179, szkoła mieści się w 
budynku przewidywanym na znacznie większą liczbę uczniów i dlatego trzeba było 
wykonać ten ruch. Rada Miasta podjęła decyzję w tym temacie dwukrotnie i działanie 
burmistrza było umocowane też w opinii komisji oświaty, która to komisja pracowała w 
październiku i listopadzie ubiegłego roku, oceniając te działania jako dobre. Rada 
Miasta też wyraziła zgodę na utworzeniu zespołu szkolno-przedszkolnego w budynku 
SP nr 3. Te działania pozwolą zmniejszyć nasze koszty związane z utrzymaniem dwóch 
budynków, w których mieściło się jedno Miejskie Przedszkole nr 3 tj. w budynku przy 
ulicy 15 P.P Wilków oraz ul. Michalinowskiej. Obiekt przy ul. 15 P.P. Wilków oddamy 
do użytkowania Warsztatom Terapii Zajęciowej (koszty utrzymania tego obiektu 
wówczas będzie pokrywało Starostwo Powiatowe i PFRON). To, że użyczymy ten 
obiekt WTZ nie oznacza, że pozbywamy się własności budynku darowanego przez 
WAM. Obiekt będziemy wykorzystywali na cele jakie będą potrzebne w danym 
momencie dla mieszkańców. Uczestnicy WTZ i kadra ogromnie cieszę się z tego, że 
będę miały lokal, bo od lat proszą władze miasta o to, aby taki oddzielny lokal 
przydzielić. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dęblinie w tej chwili mieści 
trzy instytucje oświatowe: Specjalne Przedszkole, Specjalną Szkołę Podstawową, 
Specjalną Szkołę Zawodową i dla czwartego podmiotu WTZ-ów zaczyna brakować 
miejsca. Uczestnicy potrzebują swobody, może jeszcze większej niż zdrowe dzieci 
dla których przygotowujemy miejsce kształcenia w innych budynkach oświatowych. 
Myślą, że ten obiekt będzie wykorzystany w jak najlepszy sposób. Drugi budynek na ul. 
Michalinowskiej miał dwóch potencjalnych zainteresowanych. Najpierw było to 
stowarzyszenie Caritas Oddział Lublin, drugim potencjalnym zainteresowanym jest 
SPZOZ, który chciałby poznaczyć go na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego 
stopień 2. Takie zagospodarowanie tego obiektu będzie zależało od tego czy SPZOZ 
zakontraktowanie tego typu usługi. Dementuję płotkę, którą się w tej chwili słyszy w 
mieście. U nas znane są takie działania, że jak nie ma się do czego przyczepić do działań 
burmistrza to trzeba uderzyć go plotką osobistą. Zapewniam, że doktor Siedlecki nie ma 
zamiaru nabywać MP nr 3, już 3 lata temu miał zamiar podobno nabyć aptekę na 
ul. Dworcowej i tam rozpocząć swoją działalność, więc uspokajam społeczeństwo 
dęblińskie, że takiego zamiaru nie ma. Swoją działalności gospodarczej prowadzi 
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w swoich lokalach. Proszę o dementowanie takich plotek, bo one nigdy nie będą miały 
odzwierciedlenia w stanie faktycznym. A jeśli się pojawią kolejne to proszę państwa 
0 pytanie mnie na sesji, czy bezpośrednio ja będę tego typu plotki dementować 
1 prostować bo takie wydarzenia nie mają miejsca i mieć nigdy nie będą. Mieszkańcy 
zgłaszają różne potrzeby, oświata jest bardzo ważną gałęzią w dziedzinie finansowania 
przez budżet (w tej chwili ponad 30 %). Wszystkie działania o których wcześniej 
mówiłam zmierzają do zmniejszenia wydatkowania środków na oświatę ale nie oznacza 
to, że nie będziemy dopłacać do oświaty. Robi to większość gmin my tylko 
racjonalizujemy te wydatki i na tych wszystkich ruchach, które podejmujemy łączenie 
klas w bardziej liczne niż 13-14 osobowe, a więc klasy 25 i 27 i jedna klasa 30 uczniów, 
ograniczenia etatów mają doprowadzić do zmniejszenia wydatków z budżetu na oświatę 
około 3-4 milionów złotych. Oznacza to, że przy wzroście dotacji i subwencji do kwoty 
14 200 000 zł nie będziemy dokładać w przyszłym roku 16 milionów złotych tylko 
około 12 min. zł. w zależności od tego jak zamknie nam się budżet. Gmina dalej będzie 
finansowała oświatę dopóki nie zmieni się system finansowania przez rząd. Aby system 
finansowania oświaty funkcjonował prawidłowo to miasto powinno zamknąć się w 
kosztach jakie pokrywa skarb państwa. W praktyce nie da się tego osiągnąć z różnych 
przyczyn. Dla nas wzrost dofinansowania oświaty przez lata 2016-21 do 8 milionów 
złotych z budżetu miasta był spowodowany m.in. takimi czynnikami o których 
wcześniej mówiłam, czyli zmniejszona liczba dzieci 465 za tymi dziećmi nie poszła 
subwencja i dotacja, w międzyczasie dwukrotnie wzrosło wynagrodzenie nauczycieli, 
które zostało pokryte z budżetu miasta, teraz szykuje się trzecia podwyżka, dwukrotnie 
wzrosły minimalne płace dla pracowników administracyjnych, a ilość etatów 
nauczycielskich i administracyjnych się nie zmniejszyła. Musiało to doprowadzić do 
takiej sytuacji, że wzrost dofinansowania z budżetu stał się dużym kosztem i wyrósł 
prawie o 8 min. zł. Samorząd, który racjonalnie gospodaruje budżetem musi wziąć to 
pod uwagę i spróbować zracjonalizować te koszty w taki sposób żeby zapewnić opiekę 
i naukę uczniom oraz zabezpieczyć środki na zadania inwestycyjne oświatowe. Mamy 
jeszcze do termomodernizacji 4 obiekty oświatowe SOS W, MP nr 1, SP nr 4 i SP nr 3. 
Obiekty, które już nie będą na naszym utrzymaniu, jeżeli wystarczy środków a będą one 
naszą własnością również będziemy modernizować, czyli 15 P.P. "Wilków", 
Michalinowska. Jeżeli przekażemy je instytucjom leczniczym, bądź stowarzyszeniom 
społecznym to wówczas one przejmą rolę utrzymania tych obiektów (remonty bieżące 
placówek). Zamknęliśmy postępowanie przetargowe na termomodernizację SP nr 4. 
Środki finansowe na to zadanie pochodzą z rządowego funduszu inwestycji lokalnych. 
Mimo tego, że jeszcze wciąż realizujemy i kończymy duże zadanie inwestycyjne 
(oczyszczalnia ścieków, kanalizacja i wodociągi na Michalinowie) to ten rok będzie już 
rokiem, w którym ostatni raz dofinansowujemy to wielkie zadanie. W tym roku 
przygotowujemy skrzydło SP nr 3 aby wprowadzić tam MP nr 3. Myślę, że będzie to 
miejsce przyjazne, ładne i przestronne dla dzieciaczków z MP nr 3. Mamy nadzieję, że 
w przyszłości dzieciom przeniesionym tam spodoba się ten obiekt i że zechcą w nim 
pozostać i kontynuować edukację na poziomie szkoły podstawowej. Zainwestowaliśmy 
w ten obiekt już za poprzedniej kadencji w boisko sportowe. 

Odnosząc się do kwestii banerów na urządzeniach i terenach należących do 
miasta. Osoby, które sobie tutaj obrały tą formę protestu na urządzeniach miasta, nie 
mają od nas zezwolenia. Działo się to w dwie kolejne soboty na ul. Krzywej na 
parkingu, to jest teren miasta oraz na reklamie, którą opłacili wcześniej przedsiębiorcy 
miejscy za reklamowanie swoich usług. Reklama została skutecznie zasłonięta, również 
bez zgody oraz uiszczenia stosownych opłat. Przy banerach fotografował się pan radny 
Chochowski, obiegło to media społeczne. Przypomnę jak pan radny Chochowski na 
oczach radnych i pracowników urzędu nożem odciął baner z rusztowania budynku 
Urzędu Miasta reklamujący Wyższą Szkołę w Radomiu zarzucając burmistrzowi, że nie 
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pobrał opłaty za baner. Czy oznacza to, żen w tak brutalny sposób musimy również 
zdejmować te ozdoby? Żeby reklamować się przy malowanych „sprayem" 
zawieszanych banerach w miejscach publicznych trzeba uiścić opłatę do budżetu miasta, 
a jeśli tych opłat i stosownych zgód na zamieszczanie takich ozdób nie będzie zostaną 
one usunięte jako zamontowane bezprawnie. Hasła wypisywane na tych banerach nie 
mają tak naprawdę na celu zwrócenie uwagi na jakikolwiek problem społeczny tylko na 
Siedlecką i mają na celu tak naprawdę zdyskredytować moją osobę w oczach lokalnej 
społeczności dlatego te hasła kwalifikują się jako zarzuty do prywatnego aktu 
oskarżenia o naruszenie dóbr osobistych, czego nie wykluczam w najbliższej 
przyszłości. 

Ad. 4 Sprawy różne, wolne wnioski oraz złożenie pisemnych interpelacji i zapytań. 

Radny Waldemar Chochowski - odpowiadając Pani Burmistrz, że to ja odpowiadam za 
opracowanie studium. Zapomniała pani, że tu siedzi wiceprzewodniczący rady on również 
podnosił wtedy ręce. Dlaczego pani nie spytała jakie były intencje? Sprawa targowiska 
zaczęła od tego że to pani wystawiła nieruchomość do sprzedaży. Studium obowiązywało 
od szeregu lat ono cały czas było w tej samej formie niezmienionej nie ma tam planu 
zagospodarowania przestrzennego, który szczegółowo mówi co tam w danym miejscu 
można postawić. Ten zapis naprawdę zalegalizował to co tam było. Tam nie było obiektu 
sportowego, obiekty sportowe to były dwa boiska, a ten teren wyznaczony sportowy to 
naprawdę był targowiskiem od dawien dawna i w tym „u" mieści się także targowisko 
i można tam prowadzić usługi, były cały czas tam prowadzone i nikt nie zamierzał tego aż 
do tej pory zmieniać. Stąd to oburzenie ludzi stąd te hasła, poziom tych haseł jest taki jaki 
poziom bazaru. Hasła pisane są językiem potocznym takim jakim posługują się ludzie. Nie 
czuje się obrażony. Wydaje mi się, że te osoby które tam handlują które przychodzą na 
bazar zaniepokojone. Ruchy wykonała pani, to czy zostanie działka sprzedana zależy od 
tego czy pani ją wystawi do sprzedaży. Wszyscy mieszkańcy pobliskich osiedli chcą aby 
targ był. Przychodzą na targ na piechotę i nie pojadą do miasta bo tam nie ma nawet gdzie 
zaparkować. Ostatnio miałem telefon z wojska, że śmiecie z targu zaśmiecają tory. Dawno 
prosiłem o zmianę regulaminu, aby wprowadzić kaucję za stanowisko dla sprzedającego, 
który jeśli nie posprząta śmieci to kaucję traci. Szybko nauczyłby się śmieci wynieś do 
śmietnika i nie trzeba by było zatrudniać tylu osób. Nie potrzebnie ponosimy koszty, inne 
miasta łatwo sobie z tym poradziły. Protest rodziców trwa od końca kwietnia, spotkaliśmy 
się pod urzędem i później mieliśmy spotkanie w urzędzie i o innych spotkaniach nie wiem. 
Po spotkaniu powiedziałem, że nie będę z Panią rozmawiał bo Pani naszych argumentów 
nie przyjmuje. Chodzi o to, że łączenie klas w pandemii jest niebezpieczeństwem dla 
naszych dzieci bo mogą zarazić się covidem. Cały czas powstają nowe mutacje wirusa, 
które mogą zagrozić w naszym dzieciom. Jak przy 30 dzieciach zachować bezpieczny 
odstęp? Przed chwilą gratulowaliśmy uczennicy z klasy 7 zaraz będzie w 8 łączonej 
i pewnie już takich sukcesów nie osiągnie. Rodzice dzieci napisali negatywną opinie 
odnośnie łączenia klas i do tej pory nie dostali odpowiedzi. Wychodzenie z bannerami to 
okaz bezsilności ponieważ nie da się z panią rozmawiać. Pieniądze nie są najważniejsze, 
najważniejsza jest edukacja. Przy łączeniu klas pojawia się również dramat ludzi, którzy są 
zwalniani. Pani powinna złożyć urząd ponieważ nie potrafi zarządzać pieniędzmi, bo skoro 
7 lat pani dopuściła do tego, że trzeba robić takie radyklane posunięcia to jest to pani 
wina. Nie została wprowadzona, żadna reforma, która pozwoliłaby falowo i bezboleśnie 
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przejść, żeby były racjonalne wydatki na oświatę. Zlikwidowano przedszkola w budynkach 
i tak jest napisane na banerach. Radni, którzy byli przy przejmowaniu przedszkola na 15 
P.P. Wilków powiedzieli, że był postawiony warunek, budynek może być tylko jako 
przedszkole na cele oświatowe. Jest to warunkowa darowizna. Jeżeli tak jest to jak pani 
mogła przedstawić projekt uchwały i dać komisji oświaty takie pomysły skoro umowa 
darowizny posiadała zastrzeżenia. Jeśli to jest prawda to przedstawiła pani radnym błędne 
informacje. Liczba dzieci zmniejsza się ponieważ duża ich ilość dojeżdża do Stężycy, 
ponieważ tworzy im się tam dobre warunki oraz transport. Wielu rodziców mówi, że po 
zmianach również tam przepiszą dzieci. Protest cały czas trwa i banery będą wisieć gdzie 
się da je powiesić, miasto nie jest pani własnością. Miasto należy do mieszkańców. 
Mieszkańcy tworzą nie reklamy, banery reklamowe tylko transparenty, na których 
przestawiają swoje żądania, swoje uwagi opinię na temat wydarzeń, które dla pani 
odpowiada, to mają prawo te banery zawisnąć. Na reklamach, które wiszą na ul. Krzywej 
przez 15 lat jak zawiśnie transparent na 2-3 godziny przyciągnie uwagę bo nie zasłaniał 
wszystkiego. Nie wahała się pani wezwać policji, wytłumaczyli przepisy po czym baner 
trzymaliśmy się w naszych rękach. Staramy się działać zgodnie z prawem, konstytucja 
gwarantuje każdemu obywatelowi prawo do wyrażenia swoich opinii podglądu, czynimy 
to, a pani się to nie podoba. To nie jest protest przeciwko pani Siedlecki tylko pani 
burmistrz Siedleckiej, która podejmuje decyzje, które szkodzą miastu, rodzicom za które 
chcemy panią pociągnąć do odpowiedzialności przed mieszkańcami. Składałem pisma 
odnośnie tego, że były przekazywane inne informacje na sesji, a inne podejmowane 
działania. Chodzi o zerówki w SP nr 5. W piśmie zadałem 4 pytania, a dostałem 
odpowiedź na 2 punkty. Wnioskowałem, aby przystąpić do zmiany obwodów szkolnych. 
W tej chwili SP nr 3, która jest takiej wielkości jak SP nr 5, należy do niej 5 osiedli, a do 
SP nr 5 tylko 2 osiedla. I dzieci mające daleko do SP 3 będą tam trafiały. Dlatego 
wnioskowałem, żeby os. Wislana-Żwica przekazać do obwodu SP nr 5. Poproszę o pełną 
odpowiedz na moje pismo. 

Zaczęły się już prace remontowe dróg koło „Lidia" zamknięto ul. Towarową. 
W maju wysłałem pismo do UM, kiedy będzie ulica Towarowa zamknięta jak UM planuje 
zmienić organizację ruchu na ul. Staszica i ul. Krzywej i umożliwić wyjazd mieszkańcom 
wyjazd w kierunku miasta. Dostałem odpowiedź, że pytanie zostanie skierowane do 
Zarządu Dróg Wojewódzkich, a następnego dnia droga była już zamknięta. Zrobiono 
objazd przez nasze osiedle, tiry przyjeżdżają z dostawami do sklepów „Mrówka" i „Lidl", 
niektóre nawet łamią przepisy ruchu drogowego. Na czas remontu można wystąpić o 
zmianę organizacji ruchu i umożliwienia mieszkańcom wyjazdu z os. Staszica na ul. 15 
P.P. Wilków. Wydaje mi się, że tiry również można puścić ul. Towarowa na ul. Wiślaną, 
nie muszą jechać przez os. Staszica. Tym bardziej, że jest tam problem z miejscami 
parkingowymi. Samochody stoją wzdłuż ulicy i kiedy jedzie tir nie może już jechać żaden 
samochód. Nie zrobiła pani parkingów, które teraz by się przydały. 

Dostałem odpowiedź na mój donos, że przez rok nie można ustalić użytkownika 
garażu na ul. Bankowej i po roku udało się to zrobić. Osoba została obciążona kosztami, 
ale nie możemy tak działać, żebyśmy nie mogli doprosić się o własne pieniądze, gdzie ktoś 
od lat nie płacił za nielegalną dzierżawę. Jest to przykład bezradności pani burmistrz w 
tym temacie. Skoro była taka jedna osoba i nie przez działania z urzędu, 
a dopiero moje kolejne wystąpienie ustalono to pani ma porażkę. Bo wszystko o co 
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występowałem jest wymuszane. Pieniądze nam uciekają, giną, a mogłyby iść na oświatę. 
Dzwoniłem wczoraj na policję ponieważ na moim osiedlu wywracają się rowerzyści bo po 
remoncie cząstkowym dróg pozostały kamyczki, które powinna posprzątać firma. Jest to 
zagrożenie życia dla rowerzystów jak i kierujących samochodami. Co roku powstaje ten 
sam problem. Mieszkaniec, który wrócił z Anglii patrząc na ulicę powiedział, że u nich 
ktoś poszedłby siedzieć za takie rzeczy, a u nas pani burmistrz nie siedzi jest zadowolona, 
a dzieci się przewracają. Cieszmy się, że można oszukiwać mieszkańców, brać od nich 
pieniądze co miesiąc, zwalniać ludzi i cieszyć się, że tak funkcjonuje miasto, tylko jak 
długo? 
Radny Robert Pasek - przedstawił informację o realizacji uchwał w 2020 roku (stanowi 
załącznik do protokołu). 
Radna Urszula Czarnecka - odnosząc się do wypowiedzi radnego Chochowskiego to 
pamiętam jak były składane projekty odnośnie obiektów sportowych tj. hala sportowa 
i basen. Był to dobry pomysł ponieważ byłby spójny z obecnym boiskiem. Szkoda, że 
zostało to zaprzepaszczone ponieważ byłaby to wspaniała wizytówka Dęblina. Jako radni 
decydujemy co będzie dalej i mam nadzieje, ze wspólnie zrobimy tak, aby była to korzyść 
dla Dęblina. Nie ma co się denerwować i mówić jak ma być tylko bo jest to wspólna 
sprawa dla dobra miasta. To co my postanowimy to wykonuje Pani Burmistrz i mam 
nadzieje, że do końca naszej kadencji będziemy trzymać się tej drogi. Jeśli chodzi 
o przedszkole to nie wiedziałam, że wojsko przekazując budynek stawiało warunki. 
W związku, że przedszkole zostaje przeniesione nie zlikwidowane do SP nr 3, budynek 
zostaje i będzie dalej służył oświacie dla osób niepełnosprawnych. Chciałbym, żeby 
przyniosło to tym osobom szczęcie i pozwoliło współgrać z mieszkańcami. Mama 
nadzieje, że nie zapomniał pan o potrzebach mimo, że nie spotyka się z kierownictwem 
WTZ. Ja spotykam się na co dzień z ich potrzebami. Przedszkole zostanie przekazane 
WTZ, które są pewną formą oświaty. 
Radny Mieczysław Groblel - wtedy głosowaliśmy razem, dzisiaj głosowałem jak 
głosowałem, ale nie trzymam się barmeru. A pan głosował przeciwnie tak jak trzyma ten 
baner. 
Radny Waldemar Chochowski - również jestem za tym aby WTZ-om zapewnić godną 
siedzibę. Tylko, że jeśli wojsko dało budynek pod warunkiem przedszkola, a teraz dzieci 
żołnierzy, które chodziły do tego przedszkola będą chodziły do przedszkola na 
ul. Tysiąclecia to coś jest nie w porządku i nie dotrzymujemy umów. Dano nam do 
głosowania nie mówiąc o tym warunku. Można również przenieść WTZ do budynku na 
ul. Michalinowskiej. Uważam, że WTZ-om należy się godna siedziba. Tylko, że jeśli jest 
umowa warunkowej darowizny to nie możemy tego zmieniać. Co do banneru to jego treść 
jest cały czas zgodna z tym jak głosuję. Nigdy nie głosuje inaczej niż wyrażam poglądy, 
a pan Grobel robi całkiem odwrotnie. Nie przyznał się pani burmistrz jakie były nasze 
intencje, a był pan wtedy na sesjach i znał zamiary. Trzeba było wytłumaczyć pani 
Burmistrz, że nie jest to moja wina. Zawsze jestem za mieszkańcami i za miastem i tak 
głosuję. 
Burmistrz Miasta Beata Siedlecka - nie usłyszałam odpowiedzi na pytanie skierowane 
bezpośrednio do pana Chochowskiego co przyświecało ówczesnej władzy zmieniającej 
studium z terenów sportowych na tereny 1UC (obiekt handlowy powyżej 2000 m2 ). Nie 
wiem czy wiedział pan za czym głosuje bo jest to przeznaczenie działki pod konkretny cel 
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zapisany w studium. Nie pod usługi jak pan sugeruje. Rada i burmistrz mieli coś na celu, 
nie wiemy do końca co, pan radny nam nie wyjaśnił. Kolejna rada i kolejny burmistrz nie 
robimy nic innego tylko kontynuujemy to co rozpoczęła rada w 2012 roku, czyli jeżeli 
zostało zmienione studium na takie przeznaczenie to opracowaliśmy w 2017 roku mpzp 
który, nie mógł niczego innego zakładać niż zapisy w studium. Nie mogliśmy przeznaczyć 
terenu pod nic innego tylko na teren oznaczony symbolem 1UC oraz 
wielkopowierzchniowy obiekt handlowy powyżej 2000 m, a pieniążki które zostały 
wydane na studium nie zostały sprzeniewierzone bo żebyśmy tego nie kontynuowali to 
powinniśmy zmienić studium i za to ponownie zapłacić z kieszeni obywateli. Jak zostałam 
burmistrzem zapowiedziałam, że nigdy nie sprzeniewierzę pieniędzy publicznych, naszych 
mieszkańców jak to robiły poprzednie władze np. wyrzucając pieniądze na projekty 
kanalizacji całego miasta, a potem następne władze, które wchodziły chowały te projekty 
do archiwum i wiele milionów wydanych na niezrealizowanie zostało zmarnowane. Było 
szereg takich przykładów jak hali sportowej, gdzie koncepcja na obiekt była w trakcie 
opracowania (wówczas byłam radcą prawnym urzędu więc wiem jak ta sytuacja 
wyglądała) i musieliśmy odstąpić od umowy na jej opracowanie zagospodarowanie terenu 
na halę sportową wraz z basenem. Kosztowało nas to sporo środków finansowych 
odstąpiliśmy od tej umowy i znowu pieniądze zostały sprzeniewierzone i jakoś wtedy nikt 
z banerami nie stał nie krzyczał na całe miasto, nie rozsiewał plotek, nie twierdził że to jest 
prywatny folwark ówczesnego burmistrza. Wszystko było w porządku, warto było, trzeba 
było te pieniądze w taki sposób, a nie inny wydatkować. W tych dwóch kadencjach takiej 
sytuacji nie było i nie będzie, a jeżeli się tak zdarzy, że będziemy musieli dwa razy wydać 
na coś pieniądze to nie dlatego, że jest to „widzimisię" burmistrza tylko ze względu na 
potrzeby społeczne i gospodarcze. Nie wydamy już 72 tys. zł na zmianę studium bo 
możemy przeznaczyć je na oświatę i inne prospołeczne cele. To nie jest Siedleckiej wina, 
że wystawiła zbycia działkę na której zlokalizowane jest tymczasowe targowisko do bo 
sama nie jest w stanie jej sprzedać bez zgody rady. Przejrzałam protokoły z posiedzeń, 
gdzie uchwalane było studium i wszyscy zgodnie zagłosowali za zmianą, poza dwójką 
radnych chcych pozostawienia tego terenu jako sportowy. Burmistrz realizuje tylko to na 
co mu rada pozwala. Nie jest to „prywatny folwark" burmistrza czy tym bardziej 
Siedleckiej. 

Działka na której urządzona była fili MP nr 3 to nie była darowizna warunkowa, 
była to darowizna celowa na oświatę i na prowadzenie tam przedszkola. Ceł darowizny 
został zrealizowany i bo tam było przedszkole. Wystarczy, że cel jest zrealizowany 
i można wraz z budynkiem przeznaczyć na inne cele. Od tamtego czasu kiedy ona była 
przekazana wiele się zmieniło. Z przedszkola nie korzysta już kadra wojskowa tylko 
wszyscy mieszkańcy teraz przyszedł zupełnie inny czas na wykorzystanie tego obiektu 
zgodnie z przepisami prawa, już po zrealizowaniu celu darowizny. Nie zamierzamy go 
zbywać ani przystosowywać na inne cele, tylko dla potrzeb naszych jednostek 
organizacyjnych czyli Warsztatów Terapii Zajęciowej, z korzyścią dla nich. W obiekcie na 
ul. Michalinowskiej nie ma podjazdu dla osób niepełnosprawnych obiekt jest 
nieprzygotowany i wymagałby wielu remontów, aby przyjąć tam uczestników WTZ. 

Może Pan te banery wywieszać i nosić. Nie mam nic przeciwko temu tylko jeżeli 
pan korzysta z obiektów użyteczności publicznej należących do jakiegoś właściciela, 
instytucji czy zakładu pracy to proszę być „prawym obywatelem" i wyregulować 
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należności związane z tym, że korzysta pan z terenów oraz urządzeń innych instytucji. Nie 
zamieszcza się banerów na drzewach, ja policji nie wzywałam. Działo się to pod ich 
siedzibą dlatego proszę się nie dziwić, że zareagowali. Jeśli banery będą obraźliwe to będę 
reagowała przez instytucje do tego powołane. Możecie protestować i nikt Wam tego nie 
zabroni, ale przestrzegajcie prawa i uzyskujcie zgody od odpowiednich instytucji. Jest 
demokracja i można wyrażać swoje opinie w różny sposób, tylko nie można nikogo 
wprowadzać tymi hasłami w błąd dlatego prostuję pewne rzeczy bo trzeba pisać prawdę. 
Rodzice przychodzili do mnie na rozmowy, państwo wybraliście inną formę rozmowy 
z bunnistrzem. Forma rozmowy polegała na tym że rodzice przychodzili 
i rozmawiali indywidualnie przyniosła lepsze rezultaty ponieważ nawzajem mogliśmy się 
przekonać o słuszności naszych działań i rodzice mogli się uspokoić, że gmina dokona 
wszelkich starań aby ich dzieciom nie stała się krzywda i żeby uczyły się w dobrych 
warunkach. Wracając do naszej laureatki i osiągnięć dzieci jakie mają w klasach 
wieloosobowych. Po ostatnim szkoleniu dowiedzieliśmy się wszyscy (byli dyrektorzy 
oraz zastępcy i przedstawiciele samorządu), że liczebność klas nie ma wpływu na poziom 
wyników nauki dziecka, na 21 czynników na 19 pozycji liczebność klas (większość z nas 
skończyła klasy 35 osobowe) i w swoim życiu osiągnęliśmy wiele i nie przeszkadzało nam 
to w poziomie nauki. Myślę, że naszym dzieciom nie będzie to przeszkadzać i mam 
nadzieję, że nie będzie to przeszkadzać nauczycielom bo kiedyś nauczyciele radzili sobie 
doskonale z 35-40 osobowymi klasami i wiem, że mamy wspaniałych pedagogów, którzy 
sobie również tym razem poradzą z klasą 27 osobową. Na banerach widnieje napis, że 
covid będzie problemem dla naszych dzieci, tak covid będzie problemem dla naszych 
dzieci ale nie w takim aspekcie w jakim nam chce pan to przekazać. Problem będzie taki, 
że jeżeli nasze dzieci nie wrócą do społeczności szkolnej i swoich grup wiekowych to 
rzeczywiście ten ośrodek, który powstanie w na ul. Michałinowskiej będzie potrzebny 
dzieciom i młodzieży jak i też ich rodzicom. Nie chcemy już, żeby nasze dzieci odbywały 
naukę w domu przed komputerami, chcemy żeby razem wspólnie uczyły się w klasach 
nawet wieloosobowych, żeby się nawzajem kontaktowały, wymieniały się swoimi 
doświadczeniami. To covid jest problemem, bo jeżeli będą już wszyscy zaszczepieni, klasy 
będą wietrzone to sądzę, że pozwoli to na powrót do normalnych warunków nauki. 
Nieprawdą jest, że dostajemy pieniądze rządowe tylko i wyłącznie na oświatę, również na 
zadania zlecone USC i inne. Mamy szereg dziedzin z zakresu realizacji zadań rządowych. 
Mówił pan o braku parkingów na os. Staszica dobrze, że ich nie zrobiliśmy dla 
samochodów ciężarowych bo co wtedy musieliby wycierpieć mieszkańcy osiedla. Myślę, 
że w przyszłości kiedy nareszcie może ktoś przez okres 6 lat zorganizuje spotkanie na os. 
Staszica to przy rozmowie z mieszkańcami będziemy wiedzieć jakie są ich potrzeby, bo 
pan radny czasami przekazuje dziwne informacje w taki sposób, który nie można nazwać 
sposobem dialogu między burmistrzem a radnym. Dlatego chciałabym, żeby mieszkańcy 
nam powiedzieli o swoich potrzebach na zebraniu. Mamy na osiedlu wykonane zadanie 
inwestycyjne czyli termomodernizacja ZSO, teraz realizowana jest duża inwestycja (droga 
801). Cześć gruntu ZSO zostanie przekazana pod tą inwestycję, trwa tam wycinka drzew 
(jakiś czas temu zabiegał o to radny, a mogliśmy poczekać i zrobiłby to za nas 
wykonawca, bez ponoszenia kosztów, które mogły pójść na oświatę). Opinie którą chcą 
wyrazić rodzice, na pewno większy skutek odniosą w rozmowach z burmistrzem, 
a nie przez obwieszanie się banerami, bo to nie sprzyja żadnej dobrej dyskusji i temu, aby 
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się nawzajem wysłuchać. To na pewno nie jest dobra droga i sposób na dialog między 
mieszkańcami, którzy chcieliby podzielić się swoimi spostrzeżeniami, ale też muszą 
wysłuchać drugiej strony czyli dlaczego takie decyzje podejmuje rada i dlaczego takie 
decyzje musi podejmować burmistrz realizując stanowisko rady. Każdy burmistrz realizuje 
zadania w granicach jakie dają mu przepisy obowiązującego prawa, i w takim zakresie jaki 
wyznaczy mu rada. Nigdy nie realizowałam żadnej „prywaty". Zrealizowaliśmy bardzo 
dużo i wszystkie te działania podejmowane były dla mieszkańców i nigdy nie 
zmarnowaliśmy publicznej złotówki. 

6. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie za 2020 rok. 

Dyrektor OPS szczegółowo omówiła sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Dęblinie za 2020 rok. 

W związku z brakiem dyskusji przystąpiono do następnego punktu. 

7. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej 

Dyrektor OPS szczegółowo omówiła Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej. 

W związku z brakiem dyskusji przystąpiono do następnego punktu. 

8. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Dęblin z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 
rok 2020 

Naczelnik OS Agnieszka Chlaściak-Pietruszewska przedstawiła sprawozdanie z realizacji 
programu współpracy Miasta Dęblin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020. 

W związku z brakiem dyskusji przystąpiono do następnego punktu. 

9. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Dęblin 2020 r. 

Naczelnik GKP Marcin Daniel szczegółowo omówił analizę stanu gospodarki odpadami 
komunalnymi na terenie Miasta Dęblin 2020r. 

Dyskusja: 

Radny Robert Pasek -zapytał kiedy w tym roku będzie zbierany eternit od mieszkańców? 

Naczelnik GKP Marcin Daniel - jesteśmy na etapie wyboru wykonawcy, który będzie 
w tym roku odbierał eternit, będziemy realizować w okresie wakacyjnym tak, jak co roku. 
Jeżeli chodzi o przyjmowanie wniosku to mamy problem, bo bardzo dużo osób złożyło 
wnioski, a mamy określoną pulę pieniędzy przeznaczonych na usuwanie azbestu. Osoby, 
które teraz złożą wnioski mogą się już na ten rok nie zakwalifikować. 

Radna Urszula Czarnecka - dopiero dzisiaj dostaliśmy wytyczne odnośnie zbierania 
odpadów komunalnych chciałam zapytać o porównywanie mas zebranych odpadów 
komunalnych w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Dęblinie. Bardzo 
zaniepokoił mnie wzrost o 80% zużytych urządzeń zawierających niebezpieczne elementy 
inne niż wymienione w 16.02.09 do 16.02.12. Czy mógłby mi pan powiedzieć dokładnie, o 
jakie chodzi odpady. 

Naczelnik GKP Marcin Daniel - w tym kodzie zawarte są wszelkie urządzenia, które 
zawierają materiały niebezpieczne lub substancje bezpieczne, a które nie są na przykład 
zużytym sprzętem elektroniczny, bo on jest klasyfikowany pod innymi kodami. Są to 
wszelkie urządzenia w posiadaniu osób fizycznych, mieszkańców, które mogą zawierać 
substancje niebezpieczne. Tak jak widzimy po tej ilości wykazanej to jest bardzo niewielka 

Protokół z XLVI Sesji Rady Miasta z dnia 27 maja 2021 roku. 

13 



ilość, jeżeli chodzi o 2019 i 2020 rok. Porównując zużyty sprzęt elektroniczny zawierające 
freon to przy tym to ten wzrost wykazany jest bardzo niewielki. 

Radna Urszula Czarnecka - jeżeli widzimy tendencję wzrostową to lepiej zabezpieczać 
na przyszłość. Nie mamy tutaj żadnego składowiska. 

Naczelnik GKP Marcin Daniel - takie odpady są odbierane przez wyspecjalizowaną 
firmę. Nawet, jeżeli ktoś zgłosi na PSZOK urządzenie klasyfikowane pod tym kodem musi 
odebrać wyspecjalizowana firma. 

Radny Waldemar Chochowski - chciałem podziękować panu naczelnikowi za 
przygotowanie tego materiału. Wydaje mi się, że z uwagi na pytania pani radnej i moje 
powinniśmy włączyć na stałe do tej analizy porównanie do roku ubiegłego. Możemy 
stwierdzić, że nastąpił spadek ogólnej ilości śmieci. Widząc w okresie pandemii ile ludzi 
zajęło się porządkowaniem byłem przerażony jak szybko przybywa w śmietnikach śmieci. 
Według mnie bierze się to stąd, że studenci, którzy byli w Dęblinie mają teraz zajęcia 
online, ubyło pracowników budowlanych. Kiedyś mówiłem, że w zabudowie 
wielorodzinnej nie ma pojemników na odpady biodegradowalne. Po pojawieniu się 
pojemników ilość odpadów wzrosła prawie o 100%. Ludzie chcą segregować odpady tylko 
trzeba im to umożliwić. Pan naczelnik powiedział, że na zabudowie wielorodzinnej nie jest 
prowadzona selekcja. Śmieci jest więcej niż pojemników w związku, z czym mieszkańcy 
gromadzą śmieci dookoła pojemników. Niektórzy jak widza pełne kosze i nie chcą śmiecić 
wrzucają do pojemników zmieszanych. Jeśli firma wyposażyłaby w nowe pojemniki to 
śmieci selekcjonowanych byłoby więcej. W dalszym ciągu nie ma możliwości pełnej 
selekcji, bo pojemników brakuje. Trzeba zasugerować jedną inwestycję, która im się 
szybko zwróci. Wczoraj pytałem się o kontrolę przedsiębiorców i dowiedziałem się, że 
było 25. Skoro Pani Burmistrz chce organizować zebrania z mieszkańcami mimo 
COVID'a tak samo można prowadzić kontrolę. Wszyscy wiemy, kto tworzy śmieci, kto 
nie. Wyślijmy pismo do każdego przedsiębiorcy z pytaniem czy mają podpisane umowy, 
czy wytwarzają śmieci i jak to wygląda w ciągu roku. Jeżeli ktoś nie odpowie to będzie 
oznaczało, że ma coś na sumieniu. Można w tym piśmie napisać klauzulę, że firmy, które 
nie udzielą odpowiedzi będą w pierwszej kolejności skontrolowane przez Urząd Miasta. 
Z tego, co pan mówił kilka nie miało podpisanych umów, kilka nie miało nowych 
deklaracji. Jeżeli na 25 firm połowa nie miała to podejrzewam, że na pozostałych jest to 
samo. Wydaje mi się, że śmieci jest nadal za dużo w stosunku do ilości mieszkańców. 
Taka informacja przydałaby się do tej analizy. Większość podwyżek bierze się z podwyżek 
za składowanie, ale to bierze się tez z tych pojemników. Mieszkańcy chcą to robić i widać 
po tym wszystkim, bo wszędzie nastąpiły wzrosty w selekcjonowanych odpadach i spadki 
w zmieszanych nawet o 10%. Dziękuję bardzo. 

Radna Urszula Czarnecka - czy jest możliwość taka żeby w Dęblinie zrobić ponownie 
składowisko śmieci? 

Naczelnik GKP Marcin Daniel - na dzień dzisiejszy w Dęblinie nie ma takiej możliwości 
nawet, jeżeli chodzi o zagospodarowanie terenu przeznaczonego na wysypisko śmieci. 
Druga kwestia to wysypisko musi spełniać wszelkie normy, jeżeli chodzi o ochronę 
środowiska. Musimy ograniczać liczbę odpadów przeznaczonych do składowania. 
Niektóre składowiska w okolicy musiały spełniać dodatkowe kryteria. One istnieje ileś lat, 
ale później zmieniły się przepisy środowiskowe i Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska wydając decyzję na użytkowanie składowisk stawiały poważne warunki. Na 
chwilę obecną nie mamy nawet terenu spełniającego warunki pod składowisko odpadów. 

Radny Artur Marzysz - zwróciłem uwagę na ilość przyjętych odpadów na naszym 
PSZOK'u. W poprzednich latach w naszym punkcie były bardzo duże ilości zalegających 
opon, które mieszkańcy przywozili. Jak teraz spojrzymy w 2020 spadek jest o 49% prawie 
50% ilości przyjmowanych opon od czasu ustalenia 4 opon w ciągu roku z jednego 
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gospodarstwa domowego i tak samo jest ze zmieszanymi odpadami z betonu, gruzu 
ceglanego. Na PSZOKU zmniejszyła się ilość przyjmowanych odpadów odkąd 
kontrolowane jest, że z jednego gospodarstwa domowego można oddać tylko tonę w ciągu 
roku. Te odpady chyba tak nie lądują wszędzie w lesie i widać, że coś tu było źle skoro 
teraz przy kontrolowaniu można sobie z tym poradzić. Chciałbym zwrócić uwagę, żeby na 
naszym PSZOK'u kontrolowane były odpady biodegradowalne od osób, które płaca za 
śmieci kompostując i nie kompostując. 

W związku z brakiem dalszej dyskusji przystąpiono do następnego punku. 

10. Rozpatrzenie projektów uchwal w sprawach; 

lO.a. wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2021 r. 

Skarbnik Miasta - Agata Zaręba - przedstawiła projekt uchwały wraz 
z uzasadnieniem (stanowi załącznik do protokołu). 
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Gospodarki Przestrzennej 
i Budżetu. 

Dyskusja: 

Radny Waldemar Chochowski - wczoraj na komisji zabierałem w tej sprawie głos. 
Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego powinno być omówione przez Panią 
Burmistrz. Radni powinni mieć wiedzę na temat, co jest źle, co trzeba tam zrobić, jakie są 
plany i dlaczego to trzeba zrobić. Dalej nie wiemy, jaki jest zakres prowadzonych prac. 
Wczoraj Pani Burmistrz nie wyjaśniła mi, dlaczego przystąpiła do prac budowlanych nie 
mając zatwierdzonych środków finansowych. Wczoraj poszedłem na stadion i zrobiłem 
zdjęcia. Nie były to prace remontowe tylko zostało skute i zostały przygotowane do 
wylania. Przystąpiła pani do prac nie mając jeszcze zagwarantowanych środków przez 
radę. Proszę wytłumaczyć nie mi tylko mieszkańcom, co tam będzie robione. 

Burmistrz Miasta Dęblin - Beata Siedlecka - podtrzymuję wczorajsze stanowisko. Na 
terenie stadionu prowadzone są prace porządkowe i remontowe, jak państwo zatwierdzicie 
dzisiaj środki finansowe będą prowadzone prace budowlane. Jeśli chodzi o trybuny to ich 
remont był konieczny już 5 lat temu. Teraz niewiele się zmieniło po za faktem, ze PZPN 
chce zweryfikować obydwa boiska plus obiekt szatniowy, a także trybuny i uznał, że w tak 
opłakanym stanie nie mogą być dopuszczone do użytkowania oraz zalecił, aby przed pełną 
weryfikacją wykonać trybuny. Stosujemy się do zaleceń, chcemy żeby nasze kluby 
piłkarskie grały na terenie, zweryfikowanych boiskach i dlatego będziemy wykonywać te 
prace. 

Radny Waldemar Chochowski - widziałem wczoraj, że przystępują do remontu pod 
zadaszeniem. Czy remont będzie tylko pod zadaszeniem czy całość trybun będzie 
zrobiona. Jeśli chodzi o te 5 lat to mówiłem wtedy, że można było dokonać napraw 
ratunkowych, ale od 3 lat ma pani pełnie władzy. Ma pani swoją radę i swoich radnych, 
więc może pani przegłosować wszystko i nie wiem, dlaczego pani wstrzymywała się aż do 
dzisiaj. 

Burmistrz Miasta Dęblin - Beata Siedlecka - 5 lat temu, kiedy zabezpieczyliśmy ponad 
40 tysięcy na remont całych trybun to właśnie nikt inny jak pan Chochowski wypowiedział 
się jako radny, że nie ma na to pieniędzy i nie powinniśmy na takie rzeczy pieniędzy 
wydawać, bo wystarczy wyremontować te trybuny poprzez obetonowanie samych stopni 
schodów, na których umieszczone są stare siedziska. W tamtej kwocie mogliśmy 
wyremontować całość trybun, niestety ten czas minął i ta kwota, wystarczy wyłącznie na 
wyremontowanie samych trybun pod zadaszeniem. Zmarnowaliśmy trochę lat przez to, że 
większość rady nie dała nam środków finansowych na remont trybun. Od 3 lat mamy 
większość, ale mamy inne zadania, do których przystąpiliśmy, o dużo większej wartości 
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i trzeba je realizować. W tamtych latach mogliśmy zrobić te drobniejsze zadania. Niestety 
zblokowano nam na nie środki i musieliśmy czekać, aż do dnia dzisiejszego, aby 
wyremontować środkową część. Musimy myśleć w przyszłości jak zabezpieczyć pozostałą 
część trybun żeby nie stało się jakieś nieszczęście. Do tego, aby rozgrywki odbywały się 
na naszym stadionie wystarczy tylko środkowa część, ale wiemy jak to wygląda 
i w pozostałym zakresie zorientowaliśmy się, że nie ma ani środków krajowych ani 
europejskich na dofinansowanie remontu trybun. Zaprzepaściliśmy ten czas 5 lat kiedy 
mogliśmy wykonać całość zadania ale radni klubu „Razem dla Dęblina" zabrali środki 
z budżetu proponowane na ten cel. Dlatego musimy dorywczo łatać trybuny. 

Radny Artur Marzysz - proszę pana Chochowskiego o nie mówienie w kierunku mojej 
osoby, że jestem czyimś radnym, bo ja nie jestem niczyją własnością i żyję w wolnym 
kraju. 

Radny Waldemar Chochowski - przepraszam najmocniej pana Artura Marzysza, jeżeli 
poczuł się urażony moimi słowami. Ja analizując głosowania, które były stwierdzam, że 
radni z komitetu wyborczego Beaty Siedleckiej głosują zgodnie z tym, co pani Burmistrz 
zaproponuje. Może są zgodne z ich przekonaniami i wtedy mam prawo powiedzieć, że Ci 
radni głosują tak jak pani burmistrz przedstawia. 

Radny Artur Marzysz - ja głosuję tak jak mówi mi moje sumienie i przekonanie. Nie 
głosuję tak jak Pani Burmistrz mi każe, bo nic mi nie każe. 

Burmistrz Miasta - Beata Siedlecka - analizując pana zachowanie w radzie, kiedy był 
pan w komitecie pana Włodarczyka to nie zauważyłam żeby były jakieś głosowania z pana 
strony głosowania negatywne. Zauważyłam, że pan zawsze zgodnie głosował za 
projektami uchwał „swojego" Burmistrza. To jest zrozumiałe, bo pan startował z jego 
komitetu i pan dlatego tak głosował, bo uznał pan, że pomysły i rozwiązania Burmistrza 
panu odpowiadały i zgadzał się z nimi. Taka sama sytuacja jest w tej chwili. Radni 
zapoznawali się z programem działań, jakie zamierza podjąć Burmistrz obejmując urząd. 
To jest zupełnie normalne i naturalne. 

Radny Waldemar Chochowski - jeżeli pani umieściłaby w programie wyborczym 
likwidację przedszkoli i łączenie klas to można byłoby powiedzieć, że realizowałaby pani 
plan. Pani oszukała ludzi, bo miała pani inny plan wyborczy, a teraz forsuje pani inne 
działania. Duża część ludzi, która przychodziła do mnie w czasie tych protestów mówiła, 
że czuje się oszukana tak jak np. likwidacja targowiska. 

Burmistrz Miasta - Beata Siedlecka - nikt nie likwiduje targowiska, a początek plan 
zbycia targowiska to była państwa rada z 2012 rok. Ja jeszcze nie myślałam nad 
kandydaturą na burmistrza. Podjęliście państwo taką decyzję i ja ją kontynuuję. Ja 
obiecałam w kampanii wyborczej, że będę realizowała pomysły moich poprzedników i w 
przeciwieństwie do nich i nie będę marnować publicznych pieniędzy. Nie oszukałam tych, 
którzy poszli ze mną do wyborów, bo nie zmarnowałam żadnej złotówki, którą 
wydatkowali moim poprzednicy. Bardzo się cieszę, że mieszkańcy mi zaufali. Na etapie 
kampanii wyborczej nie było problemów oświatowych. Te problemy pojawiły się w 2016 
roku na przestrzeni tych 5 ostatnich lat i nie będziemy czekać do następnej kampanii 
wyborczej, bo musimy racjonalnie podejść do wydatków na oświatę w taki sposób żeby 
niczego nie likwidować. Nie robimy tego w drastyczny sposób. Drastyczna była likwidacja 
szkoły w Stawach a nie przypominam sobie żebym miała to w kampanii wyborczej. Klub 
Razem dla Dęblina był bardzo „za" bo uznał, ze są to zbyt duże wydatki. To są bieżące 
sprawy, które w trakcie wykonywania funkcji burmistrza nakazują podejmowanie 
pewnych czynności celem prawidłowego gospodarowania budżetem miasta. To 
mieszkańcom obiecałam, że ich pieniądze będę racjonalnie wydawać. Nie wiemy, co nam 
przyniesie przyszłość, bo programy rządowe, które będą wchodziły w najbliższym czasie 
w życie znowu zweryfikują nasze plany i nasze podejście do budżetu. Zapewniam, że nie 
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zawiodę mieszkańców w wydatkowaniu tych środków w sposób racjonalny. 

Radny Waldemar Chochowski - odnośnie zamknięcia szkoły w Stawach to był pani 
projekt uchwały, a nie radnych. 

Burmistrz Miasta Dęblin - Beata Siedlecka - gdyby radni nie poparli tego projektu 
uchwały nie byłoby likwidacji szkoły w Stawach. Burmistrz nie może wykonywać 
samodzielnie zadań nieprzewidzianych dla niego w ustawach, jeżeli przewidziane one są 
dla rady. Tylko za zgodą rady można było zlikwidować szkołę i przypomnę, że było to 10 
radych z klubu „Razem dla Dęblina". 

W związku z brakiem dalszej dyskusji przystąpiono do głosowania 

głosowanie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2021 
r. 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 27 maja 2021 r. czas 12:45:28 - 12:46:43 

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie: 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 12 100% pula głosów 15 

PRZECIW 0% oddanych głosów 12 8 0 %  

WSTRZYMAŁO 
SIĘ 

0 %  nieoddanych 
głosów 

2 0 %  

Wyniki imienne: 

lp nazwisko 

1 Chochowski 

imię 

Waldemar 

głos 

ZA 

2 Cydejko 

3 Czarnecka 

Maria 

Urszula 

ZA 

ZA 
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4 Grobel Mieczysław ZA 

5 Grzyb Leszek nieobecny 

6 Jakubik Maciej ZA 

7 Krygrowski Maciej nieobecny 

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 nieobecna 

15 Wojtyś Jarosław ZA 

Rada Miasta przyjęła Uchwałę Nr XLVI/263/2021 w sprawie wprowadzenia zmian 
w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2021 r. (Uchwała stanowi załącznik do 
protokołu). 

Ad. lO.b. zmian w wieloletniej prognozie finansowej 

Skarbnik Miasta - Agata Zaręba - przedstawiła projekt uchwały wraz 
z uzasadnieniem (stanowi załącznik do protokołu). 
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Gospodarki Przestrzennej 
i Budżetu. 

W związku z brakiem dyskusji przystąpiono do głosowania 

głosowanie zmian w wieloletniej prognozie finansowej 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 
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data 27 maja 2021 r. czas 12:47:41 - 12:48:38 

typ 

Podsumowanie: 

status 

ZA 

PRZECIW 

WSTRZYMAŁO 
SIĘ 

Wyniki imienne: 

lp nazwisko 

1 Chochowski 

głosowanie jawne imienne większość zwykła 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Cydejko 

Czarnecka 

Grobel 

Grzyb 

Jakubik 

Krygrowski 

Kurowski 

Marzysz 

Papis 

Pasek 

ilość procent 

12 

status 

100 % pula głosów 

ilość procent 

15 

0 % oddanych głosów 12 

0 %  nieoddanych 
głosów 

imię 

Waldemar 

Maria 

Urszula 

Mieczysław 

Leszek 

Maciej 

Maciej 

Andrzej 

Artur 

Edyta 

Robert 

głos 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

nieobecny 

ZA 

nieobecny 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

8 0 %  

2 0 %  
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12 Przerwa Ewa ZA 

13 Świetliński Leopold ZA 

14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja nieobecna 

15 Woj tyś Jarosław ZA 

Rada Miasta przyjęła Uchwałę Nr XLVI/264/2021 w sprawie zmian w wieloletniej 
prognozie finansowej (Uchwała stanowi załącznik do protokołu). 

Ad. lO.c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dęblinie za 2020 rok 

Naczelnik O A - Justyna Ochota - przedstawiła projekt uchwały (stanowi załącznik do 
protokołu). 
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Gospodarki Przestrzennej 
i Budżetu. 

Księgowa SPZOZ Anna Krygrowska przedstawiła oraz szczegółowo omówiła 
sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Dęblinie za 2020 rok 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta - Leopold Świetliński przekazał gratulację 
i życzenia dalszych sukcesów. 

Dyrektor SPZOZ poinformowała o stanie oraz możliwościach dziennych szczepień 
w placówce. 

Burmistrz Miasta - Beata Siedlecka złożyła podziękowania i gratulacje za miniony rok. 

W związku z brakiem dyskusji przystąpiono do głosowania. 

głosowanie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dęblinie za 2020 rok 

Rada Miasta Dęblin 

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

27 maja 2021 r. czas 13:02:39- 13:03:30 

głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie: 

status ilość procent status ilość procent 

jednostka 

wynik 

data 

typ 
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ZA 11 

PRZECIW O 

WSTRZYMAŁO 0 
SIĘ 

Wyniki imienne: 

lp nazwisko 

1 Chochowski 

2 Cydejko 

3 Czarnecka 

4 Grobel 

5 Grzyb 

6 Jakubik 

7 Krygrowski 

8 Kurowski 

9 Marzysz 

10 Papis 

11 Pasek 

12 Przerwa 

13 Świetliński 

14 Wojewoda - Sieklicka 

15 Wojtyś 

100% pula głosów 15 

0% oddanych głosów 11 73.33 % 

0 % nieoddanych 4 26.67 % 
głosów 

imię głos 

Waldemar ZA 

Maria ZA 

Urszula ZA 

Mieczysław ZA 

Leszek nieobecny 

Maciej nieobecny 

Maciej nieobecny 

Andrzej ZA 

Artur ZA 

Edyta ZA 

Robert ZA 

Ewa ZA 

Leopold ZA 

Patrycja nieobecna 

Jarosław ZA 
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Rada Miasta przyjęła Uchwałę Nr XLVI/265/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Dęblinie za 2020 rok. 

Ad. lO.d. przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta 
Dęblina za lata 2019-2020 

Naczelnik GKP - Marcin Daniel przedstawił raport z realizacji Programu Ochrony 
Środowiska dla Miasta Dęblin za lata 2019-2020 (stanowi załącznik do protokołu). 
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Gospodarki Przestrzennej 
i Budżetu oraz przez Komisję Gospodarki Komunalnej Samorządu i Porządku 
Publicznego. 

W związku z brakiem dyskusji przystąpiono do głosowania. 

głosowanie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla 
Miasta Dęblina za lata 2019-2020 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 27 maja 2021 r. czas 13:48:25 - 13:49:46 

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie: 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 10 100 % pula głosów 15 

PRZECIW 0 % oddanych głosów 10 66.67% 

WSTRZYMAŁO 
SIĘ 

0 %  nieoddanych 
głosów 

33.33 % 

Wyniki imienne: 

lp nazwisko 

1 Chochowski 

2 Cydejko 

imię 

Waldemar 

Maria 

głos 

nieobecny 

ZA 
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3 Czarnecka Urszula ZA 

4 Grobel Mieczysław ZA 

5 Grzyb Leszek nieobecny 

6 Jakubik Maciej nieobecny 

7 Krygrowski Maciej nieobecny 

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 nieobecna 

15 Wojtyś Jarosław ZA 

Rada Miasta przyjęła Uchwałę Nr XLVI/266/2021 w sprawie przyjęcia Raportu 
z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Dęblina za lata 2019-2020 
(Uchwała stanowi załącznik do protokołu). 

Ad. lO.e. pozbawienia statusu pomnika przyrody 

Naczelnik GKP - Marcin Daniel przedstawił projekt uchwały z uzasadnieniem 
(stanowi załącznik do protokołu). 
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Gospodarki Przestrzennej 
i Budżetu oraz przez Komisje Gospodarki Komunalnej Samorządu i Porządku 
Publicznego. 

Dyskusja: 

Radny Artur Marzysz - zaproponował aby zorganizować spotkanie z Zarządem Dróg 
Wojewódzkich, żeby zweryfikować kilka lip, które zostały aby załatwić to za jednym 
razem. 

Burmistrz Miasta Dęblin - taką wycinkę poprzedza opinia Wojewódzkiego Dyrektora 
Środowiska i musi być stwierdzone, że ta lipa w danym momencie stanowi stan 
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zagrożenia. To są pomniki przyrody i myślę, że nie dostaniemy zezwolenia na hurtową 
wycinkę. W tej chwili wszystkie karpy drzew, które zalegały na ul. Stężyckiej zostały 
usunięte, a pnie zostały wyfrezowane. 

Radny Artur Marzysz - ta wycinka, która była robiona ostatnio to było hurtowe 
usunięcie, bo tam zostało usunięte około 20 drzew i teraz znowu wracamy do uchwały nad 
jednym drzewem. 

Naczelnik GKP - Marcin Daniel - przez około 2 lata nie było wycinki, a drogowcy mieli 
wydaną decyzję. Tych drzew trochę się skumulowało do wycinki i w ostatnich dniach 
lutego nastąpiła wycinka. 

W związku z brakiem dalszej dyskusji przystąpiono do głosowania. 

głosowanie pozbawienia statusu pomnika przyrody 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 27 maja 2021 r. czas 13:57:32 - 13:58:06 

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie: 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 10 100 % pula głosów 15 

PRZECIW 0 % oddanych głosów 10 66.67 % 

WSTRZYMAŁO 
SIĘ 

0 % nieoddanych 
głosów 

33.33 % 

Wyniki imienne: 

lp nazwisko 

1 Chochowski 

2 Cydejko 

3 Czarnecka 

imię 

Waldemar 

Maria 

Urszula 

głos 

nieobecny 

ZA 

ZA 
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4 Grobel Mieczysław ZA 

5 Grzyb Leszek nieobecny 

6 Jakubik Maciej nieobecny 

7 Krygrowski Maciej nieobecny 

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 nieobecna 

15 Woj tyś Jarosław ZA 

Rada Miasta przyjęła Uchwałę Nr XLVI/267/2021 w sprawie pozbawienia statusu 
pomnika przyrody (Uchwała stanowi załącznik do protokołu). 

Ad. lO.f. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy działek położonych w 
Dęblinie przy ulicy Słonecznej 

Naczelnik GKP - Marcin Daniel przedstawił projekt uchwały z uzasadnieniem 
(stanowi załącznik do protokołu). 
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Gospodarki Przestrzennej 
i Budżetu oraz przez Komisje Gospodarki Komunalnej Samorządu i Porządku 
Publicznego. 

Dyskusja: 

Radny Andrzej Kurowski - czy ten teren będzie tylko i wyłącznie dla wspólnoty nr 3, 
tak? 

Naczelnik GKP - Marcin Daniel - z wnioskiem wystąpił tylko zarząd bloku nr 3. 

Radny Andrzej Kurowski - dopóki nie będzie wykonanego parkingu, bo Zakład 
Energetyczny przeciąga się z wykonaniem nowej linii energetycznej to nie ma parkingu 
dla mieszkańców. Wspólnoty mieszkaniowe nie mają miejsca parkingowego. Nie jestem 
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zadowolony z wydzielenia parkingu dla jednej wspólnoty. 

Naczelnik GKP - Marcin Daniel - do tej pory żadna ze wspólnot mieszkaniowych nie 
występowała. Tylko jedna wspólnota wystąpiła wnioskiem i miała zawartą umowę 
dzierżawy, którą chcą kontynuować. 

Radny Andrzej Kurowski - czy wspólnota nr 3 ponosi koszty dzierżawy za ten teren? 

Naczelnik GKP - Marcin Daniel - tak. 

W związku z brakiem dalszej dyskusji przystąpiono do głosowania. 

głosowanie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy działek 
położonych w Dęblinie przy ulicy Słonecznej 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 27 maja 2021 r. czas 14:00:18 - 14:02:53 

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie: 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 10 100% pula głosów 15 

PRZECIW 0 % oddanych głosów 10 66.67 % 

WSTRZYMAŁO 
SIĘ 

0 %  nieoddanych 
głosów 

33.33 % 

Wyniki imienne: 

łp nazwisko 

1 Chochowski 

2 Cydejko 

3 Czarnecka 

imię 

Waldemar 

Maria 

Urszula 

głos 

nieobecny 

ZA 

ZA 

Grobel Mieczysław ZA 
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5 Grzyb Leszek nieobecny 

6 Jakubik Maciej nieobecny 

7 Krygrowski Maciej nieobecny 

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 nieobecna 

15 Wojtyś Jarosław ZA 

Rada Miasta przyjęła Uchwałę Nr XLVI/268/2021 w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie umowy dzierżawy działek położonych w Dęblinie przy ulicy Słonecznej 
(Uchwała stanowi załącznik do protokołu). 

Ad. lO.g. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych 

Naczelnik GKP - Marcin Daniel przedstawił projekt uchwały z uzasadnieniem 
(stanowi załącznik do protokołu). 
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Gospodarki Przestrzennej 
i Budżetu oraz przez Komisje Gospodarki Komunalnej Samorządu i Porządku Publicznego 

W związku z brakiem dyskusji przystąpiono do głosowania. 

głosowanie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych 
niezabudowanych 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 27maja2021 r. czas 14:06:31 - 14:07:07 
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typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie: 

status 

ZA 

PRZECIW 

WSTRZYMAŁO 
SIĘ 

Wyniki imienne: 

lp nazwisko 

1 Chochowski 

2 Cydejko 

3 Czarnecka 

ilość procent status 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Grobel 

Grzyb 

Jakubik 

Krygrowski 

Kurowski 

Marzysz 

Papis 

Pasek 

10 100 % pula głosów 

ilość procent 

15 

0% oddanych głosów 10 66.67% 

0 % nieoddanych 
głosów 

imię 

Waldemar 

Maria 

Urszula 

Mieczysław 

Leszek 

Maciej 

Maciej 

Andrzej 

Artur 

Edyta 

Robert 

głos 

nieobecny 

ZA 

ZA 

ZA 

nieobecny 

nieobecny 

nieobecny 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

33.33 % 

12 Przerwa Ewa ZA 
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13 Świetliński Leopold ZA 

14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja nieobecna 

15 Wojtyś Jarosław ZA 

Rada Miasta przyjęła Uchwałę Nr XLVI/269/2021 w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych (Uchwała stanowi załącznik do 
protokołu). 

Ad. lO.h. wyrażenia zgody na sprzedaż działek, stanowiących własność miasta Dęblin 

Naczelnik GKP - Marcin Daniel przedstawił projekt uchwały z uzasadnieniem 
(stanowi załącznik do protokołu). 
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Gospodarki Przestrzennej 
i Budżetu oraz przez Komisje Gospodarki Komunalnej Samorządu i Porządku 
Publicznego. 

W związku z brakiem dyskusji przystąpiono do głosowania. 

głosowanie wyrażenia zgody na sprzedaż działek, stanowiących własność 
miasta Dęblin 

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

14:11:15 - 14:12:31 

zwykła 

ilość procent 

15 

jednostka 

wynik 

data 

typ 

Podsumowanie: 

status 

ZA 

PRZECIW 

WSTRZYMAŁO 
SIĘ 

Wyniki imienne: 

Rada Miasta Dęblin 

ilość procent 

9 100 % 

0  0 %  

0  0 %  

czas 

większość 

status 

pula głosów 

oddanych głosów 

nieoddanych 
głosów 

9 60 % 

6 40 % 

27 maja 2021 r. 

głosowanie jawne imienne 
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lp nazwisko imię głos 

1 Chochowski Waldemar nieobecny 

2 Cydejko Maria ZA 

3 Czarnecka Urszula ZA 

4 Grobel Mieczysław ZA 

5 Grzyb Leszek nieobecny 

6 Jakubik Maciej nieobecny 

7 Krygrowski Maciej nieobecny 

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 nieobecna 

15 Wojtyś Jarosław nie głosował 

Rada Miasta przyjęła Uchwale Nr XLVI/270/2021 w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż działek, stanowiących własność miasta Dęblin (Uchwała stanowi załącznik do 
protokołu). 

Ad lO.i. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku 
wielorodzinnym os. Wiślana 15 

Naczelnik GKP - Marcin Daniel przedstawił projekt uchwały z uzasadnieniem. 
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Gospodarki Przestrzennej 
i Budżetu oraz przez Komisje Gospodarki Komunalnej Samorządu i Porządku Publicznego 
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W związku z brakiem dyskusji przystąpiono do głosowania, 

głosowanie 

jednostka 

wynik 

data 

typ 

wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku 
wielorodzinnym os. Wiślana 15 

Rada Miasta Dęblin 

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

27 maja 2021 r. czas 14:14:46-14:15:25 

głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie: 

status 

ZA 

PRZECIW 

WSTRZYMAŁO 
SIĘ 

Wyniki imienne: 

lp nazwisko 

1 Chochowski 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Cydejko 

Czarnecka 

Grobel 

Grzyb 

Jakubik 

Krygrowski 

ilość procent status 

10 100 % pula głosów 

0 0 % oddanych głosów 

0 0 % nieoddanych 
głosów 

ilość procent 

15 

10 66.67 % 

33.33 % 

imię 

Waldemar 

Maria 

Urszula 

Mieczysław 

Leszek 

Maciej 

Maciej 

głos 

nieobecny 

ZA 

ZA 

ZA 

nieobecny 

nieobecny 

nieobecny 
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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 nieobecna 

15 Wojtyś Jarosław ZA 

Rada Miasta przyjęła Uchwałę Nr XLVI/271/2021 w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku wielorodzinnym os. Wiślana 15 (Uchwała 
stanowi załącznik do protokołu). 

Ad.lO.i. określenia wzoru wniosku o przyznane dodatku mieszkalnego oraz wzoru 
deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 

Naczelnik GKP - Marcin Daniel przedstawił projekt uchwały z uzasadnieniem 
(stanowi załącznik do protokołu). 
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Gospodarki Przestrzennej 
i Budżetu oraz przez Komisje Gospodarki Komunalnej Samorządu i Porządku 
Publicznego. 

Radna Urszula Czarnecka - mam wykaz, jaki jest prób procentowy dopłat do mieszkań 
w stosunku do wydatków poniesionych przez jedną osobę. Czy w związku z tym, że 
inflacja rośnie i wiadomo, że wydatki na jedną osobę będą ustalane i będzie tych osób nam 
przybywać. Czy urząd liczy to, że ta liczebność będzie wzrastała. Proszę żeby umieszczać 
informacje na stronie Dęblina żebyśmy my, jako radni mogli udostępniać to mieszkańcom 
Dęblina. 

Naczelnik GKP - Marcin Daniel - w przypadku osoby samotnie mieszkających dochód 
nie może przekroczyć 2189,04 zł brutto. Dochód jest badany na 3 miesiące przed 
złożeniem wniosku. Jeżeli chodzi o rodziny gdzie jest więcej osób to dochód miesięczny 
nie może przekroczyć na osobę 1563,60 zł brutto. Jeżeli zostanie on przekroczony to osoba 
nie dostanie dodatku mieszkaniowego. O dodatek ubiega się określona grupa osób, które 
już wcześniej miały przyznany dodatek. Część występuje również o dodatki energetyczne. 
Trudno mi powiedzieć jak będzie ze zmianą przepisów. Jeżeli dojdzie do zmiany 
przepisów postaramy się umieścić informację. Ci ludzie przychodzą do nas i jeżeli wiemy 
o jakichś planowanych zmianach to staramy się ich o tym informować. 

W związku z brakiem dalszej dyskusji przystąpiono do głosowania. 
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głosowanie 

jednostka 

wynik 

data 

typ 

określenia wzoru wniosku o przyznane dodatku mieszkalnego oraz 
wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 

Rada Miasta Dęblin 

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

27 maja 2021 r. czas 14:23:37 - 14:24:15 

głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie: 

status 

ZA 

PRZECIW 

WSTRZYMAŁO 
SIĘ 

Wyniki imienne: 

lp nazwisko 

1 Chochowski 

2 Cydejko 

3 Czarnecka 

4 

5 

6 

7 

Grobel 

Grzyb 

Jakubik 

Krygrowski 

ilość procent 

10 

status 

100 % pula głosów 

ilość procent 

15 

0 % oddanych głosów 10 

0 %  nieoddanych 
głosów 

66.67 % 

33.33 % 

imię 

Waldemar 

Maria 

Urszula 

Mieczysław 

Leszek 

Maciej 

Maciej 

głos 

nieobecny 

ZA 

ZA 

ZA 

nieobecny 

nieobecny 

nieobecny 
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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 Swietliński Leopold ZA 

14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja nieobecna 

15 Wojtyś Jarosław ZA 

Rada Miasta przyjęła Uchwałę Nr XLVI/272/2021 w sprawie określenia wzoru wniosku 
o przyznane dodatku mieszkalnego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa 
domowego (Uchwała stanowi załącznik do protokołu). 

Ad. 11. Zatwierdzenie protokołu z XLIV-XV nadzwyczajnej sesji Rady Miasta z dnia 
22 marca 2021 roku. 
Ponieważ nie wpłynęły uwagi do protokołu z XLIV-XV sesji. Rada Miasta przystąpiła 
do jego zatwierdzenia. 

głosowanie Zatwierdzenie protokołu z XLIV-XV nadzwyczajnej sesji Rady 
Miasta z dnia 22 marca 2021 roku. 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 27 maja 2021 r. czas 14:24:55 - 14:25:40 

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie: 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 9 100 % pula głosów 15 
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PRZECIW O 

WSTRZYMAŁO 0 
SIĘ 

Wyniki imienne: 

lp nazwisko 

1 Chochowski 

2 Cydejko 

3 Czarnecka 

4 Grobel 

5 Grzyb 

6 Jakubik 

7 Krygrowski 

8 Kurowski 

9 Marzysz 

10 Papis 

11 Pasek 

12 Przerwa 

13 Ś wietliński 

14 Wojewoda - Sieklicka 

15 Wojtyś 

0 % oddanych głosów 

0 % nieoddanych 
głosów 

6 0 %  

4 0 %  

imię 

Waldemar 

Maria 

Urszula 

Mieczysław 

Leszek 

Maciej 

Maciej 

Andrzej 

Artur 

Edyta 

Robert 

Ewa 

Leopold 

Patrycja 

Jarosław 

głos 

nieobecny 

ZA 

ZA 

ZA 

nieobecny 

nieobecny 

nieobecny 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

nieobecna 

nie głosował 

12. Zatwierdzenie protokołu z XLV sesji Rady Miasta z dnia 30 marca 2021 roku 
Ponieważ nie wpłynęły uwagi do protokołu z XLV sesji. Rada Miasta przystąpiła do jego 
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zatwierdzenia, 

głosowanie 

jednostka 

wynik 

data 

Zatwierdzenie protokołu z XLV sesji Rady Miasta z dnia 30 marca 
2021 roku 

Rada Miasta Dęblin 

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

27 maja 2021 r. czas 14:25:52- 14:26:26 

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie: 

status 

ZA 

PRZECIW 

WSTRZYMAŁO 
SIĘ 

Wyniki imienne: 

lp nazwisko 

1 Chochowski 

2 Cydejko 

3 Czarnecka 

4 Grobel 

5 Grzyb 

6 Jakubik 

7 Krygrowski 

ilość procent status 

100 % pula głosów 

0 % oddanych głosów 

ilość procent 

15 

0 %  nieoddanych 
głosów 

60% 

4 0 %  

imię 

Waldemar 

Maria 

Urszula 

Mieczysław 

Leszek 

Maciej 

Maciej 

głos 

nieobecny 

ZA 

ZA 

ZA 

nieobecny 

nieobecny 

nieobecny 
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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 nieobecna 

15 Wojtyś Jarosław nie głosował 

Ad. 13 Zamknięcie sesji 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodniczący Rady Miasta Maciej 
Krygrowski zamknął XLVI sesję Rady Miasta. 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

Protokołował: Mac^j Krygrowski 
Michał Swiderski 
Magdalena Piątek 
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