
Protokół Nr XLVII/2021 
z Sesji Rady Miasta 

z dnia 18 czerwca 2021 r. 

Ad. pkt 1 otwarcie Sesji (godz. 9.00 - 15.25) 

Miejsce posiedzenia - Sala konferencyjna Ratusza Miasta 
Protokołowano - zgodnie z porządkiem obrad 
Sesję prowadził Pan Macij Krygrowski - Przewodniczący 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 14 radnych, w tym 3 radnych uczestniczyło 
w sesji zdalnie. 

Ad. Pkt. 3 Przyjęcie porządku obrad. 

Porządek 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. Przedstawienie Raportu o stanie miasta Dęblin za 2020 rok i debata nad nim. 
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 

a) udzielenia Burmistrzowi Miasta Dęblin wotum zaufania, 
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem Burmistrza Miasta Dęblin z wykonania budżetu w 2020 roku, 
c) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu w 

2020 roku, 
d) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2021 rok; 
e) zmian w wieloletniej prognozie finansowej; 
f) w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia. 

8. Zamknięcie sesji. 

Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad: 

głosowanie Przyjęcie porządku obrad. 
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jednostka 

wynik 

data 18 czerwca 2021 r. 

typ głosowanie jawne imienne 

Podsumowanie 

Rada Miasta Dęblin 

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

czas 09:39:50-09:41:41 

większość zwykła 

status ilość procent status ilość 

ZA 13 100 % pula głosów 15 

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 13 

WSTRZYMAŁO 
SIĘ 

0 0 % nieoddanych 
głosów 

2 

Wyniki imienne 

lp nazwisko imię głos 

1 Chochowski Waldemar ZA 

2 Cydejko Maria ZA 

3 Czarnecka Urszula ZA 

4 Grobel Mieczysław ZA 

5 Grzyb Leszek nieobecny 

6 Jakubik Maciej ZA 

7 Krygrowski Maciej ZA 

8 Kurowski Andrzej ZA 

9 Marzysz Artur ZA 

10 Papis Edyta ZA 

11 Pasek Robert ZA 

12 Przerwa Ewa ZA 

13 Swietliński Leopold ZA 

14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja nieobecna 

15 Woj tyś Jarosław ZA 

procent 

86.67 % 

13.33 % 
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Ad. 4 Informacja o pracach Przewodniczącego Rady Miasta i Burmistrza Miasta 
w okresie między sesjami. 

Przewodniczący RM Maciej Krygrowski poinformował, że: 

- w dniu 16 czerwca uczestniczył w powitaniu nowego Komendanta Komisariatu Policji 
w Dęblinie oraz, że 16 czerwca na placu pod Pomnikiem odbyło się święto LAW 
z okazji 96 rocznicy powstania uczelni; 

- 17 czerwca uczestniczył we wspólnym posiedzeniu komisji RM. 

Burmistrz Miasta Beata Siedlecka poinformowała, że: 

- w dniu 28 maja brała udział w spotkaniu z pracownikami MDK z okazji „Dnia Kultury"; 

- 30 maja brałam udział w „Dniu Dziecka" organizowanym przez Koło Wędkarskie PZW nr 4 
oraz Koło Wędkarskie „Start"; 

- 1 czerwca odbyło się spotkanie z właścicielami komórek położony przy ulicy 15 P.P. 
„Wilków" tak zwany „frygiel" celem uregulowanie udziału w gruncie tzw. Wspólnoty 
komórkowej; 

- 2 czerwca brała udział w zebraniu sprawozdawczym Zarządu os. Wiślana; 

- 6 czerwca spotkała się z dęblińskimi harcerzami harcówce w Rykach, gdzie przebywali na 
corocznym zgrupowaniu; 

- 8 czerwca brała udział w zebraniu sprawozdawczym Zarządu os. Lotnisko; 

- 9 czerwca uczestniczyła w spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Rykach w sprawie 
remontu nawierzchni bocznicy kolejowej 3-torowej w obrębie skrzyżowania z drogą 
powiatową tj. ul. Składowa w Dęblinie; 

- 10 czerwca brała udział w zebraniu sprawozdawczym Zarządu os. Mierwziączka; 

15 czerwca uczestniczyłam w uroczystych obchodach święta LAW wraz 
z przewodniczącym Rady Miasta 

- braliśmy udział w spotkaniu z nowym komendantem Komisariatu w Dęblinie; 

- 18 czerwca brałam udział w pikniku organizowanym co roku w Żłobku Miejskim miałam 
okazję obejrzeć nowe sale żłobkowe i prace remontowe wykonane w ramach projektu 
„Maluch Plus". W pikniku brali udział radni pan Mieczysław Grobel, pani Maria Cydejko, 
pani Edyta Papis oraz Naczelnik Wydziału OS Agnieszka Chlaściak-Pietruszewska, a także 
inspektor pan Kamil Krypski); 

- 17 czerwca uczestniczyłam w posiedzeniu wszystkich Komisji Rady Miasta, które zebrały 
się w celu zaopiniowani materiałów na dzisiejszą sesję. 

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

Radny Artur Marzysz - zadał pytanie czy jest szansa, aby w tym roku podczas pory letniej 
uruchomić fontannę? 

Dyrektor Miejskiego Żłobka - złożyła podziękowania w imieniu własnym oraz rodziców 
dzieci Radzie Miasta oraz Burmistrz za okazane wsparcie oraz uczestnictwo podczas 
organizacji corocznego pikniku rodzinnego. 
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Przewodniczący RM Maciej Krygrowski - zwrócił się z prośba aby zainterweniować 
i zgłosić sprawę do Wydziału Infrastruktury Kolei w sprawie dołów przy blokach na 
ul. Dworcowej, które powstają po trwających remontach. 

Burmistrz Miasta odpowiedziała na pytania: 

- Radnego Artura Marzysza 

W tamtym roku fontanna była nieczynna z powodu COVID-19 zalecano, aby tego typu 
miejsc zgromadzeń nie tworzyć. Ponadto w 2019 roku w wyniku uderzenia pioruna cała 
elektronika sterująca fontanną uległa awarii. Szacunkowa wartość budowy fontanny to jest 
około 700 tys. zł, a roczny koszt utrzymania naszej fontanny to około 30-40 tys. zł rocznie. 
Na dzień dzisiejszy wiadomo, że uruchomienie wymaga naprawy urządzenia do dozowania 
wody ,uszczelnienia zbiornika wyrównawczego, wymiany dwóch pompek do dozowania 
środków uzdatniania wody, przegląd i konserwacja instalacji wodnej, wymiana sąd do 
sprawdzania jakości wody, naprawa oświetlenia w rzekach, przegląd i konserwacja pomp 
zasilających dysze oraz oczyszczania i impregnacje płyty fontanny. Ponadto jeśli chodzi o tą 
fontannę to rokrocznie trzeba naprawiać notorycznie niszczone oświetlenie ledowe fontanny, 
szacunkowe koszty uruchomienia i eksploatacji fontanny to około 60-80 tys. zł. jest to spora 
inwestycja więc w tym roku w budżecie inwestycji nie przewidzieliśmy, ale przygotujemy ją 
do uruchomienia w przyszłym sezonie. W tym roku rozważamy zakup kurtyny wodnej, która 
zastąpiłaby letnie chłodzenie i byłaby bezpieczniejsza zarówno dla dzieci i dorosłych. Nie 
wiem czy przy budowie fontanny przemyślano koszty eksploatacji, ponieważ jest to duży 
obiekt, posiadający dużo elektroniki i co roku coś się psuje. Rozważaliśmy już przebudowę 
fontanny na bardziej przyjazną, ale koszt byłby taki sam jak jej wybudowanie. Uważam, że 
potrzeby mieszkańców są zdecydowanie większe. Mieszkańcy potrzebują dróg, kanalizacji, 
wodociągów, a nie koniecznie przebudowy fontanny także postanowiliśmy, że wprowadzimy 
tą inwestycje do budżetu na przyszły rok i uruchomimy fontannę. 

- Przewodniczącego RM Macieja Krygrowskiego: 

Bloki przy ul. Dworcowej zlokalizowane są na działkach należących do PKP nieruchomości. 
Zawsze pojawia się problem kto ma być inwestorem na tej drodze i powinien utrzymywać ją 
w należytym stanie. Jeśli chodzi o doły lub nierówności, które powstały prawdopodobnie nie 
w wyniku remontu drogi kolejowej E7, tylko obecnych prac jakie trwają przy podłączeniu 
gazu do poszczególnych obiektów, zwrócimy się do zarządców wspólnot aby zwrócili się do 
wykonawców o naprawę tych dróg, lub do PKP Nieruchomości do Wydziału Infrastruktury 
aby dokonali napraw. 

Burmistrz Miasta Beata Siedlecka podziękowała Dyrektor Miejskiego Żłobka za 
zorganizowanie pikniku rodzinnego, który w tym roku był bardzo ważny ponieważ te 
zamierzenia które razem podjęliśmy o rozszerzeniu działalności żłobka zostały wykonane. 
Środki z dotacji „Maluch Plus" zostały bardzo dobrze spożytkowane na wykonanie pięknych 
dobrze wyposażonych sal. 

Ad. 6 Przedstawienie Raportu o stanie miasta Dęblin za 2020 rok i debata nad nim. 

Burmistrz Miasta Beata Siedlecka przedstawiła Raport o stanie miasta Dęblin za 2020 rok 
(stanowi załącznik do protokołu), oraz szczegółowo omówiła stan zadłużenia miasta. 
Zwróciła uwagę, iż rozpropagowywana jest informacja wśród mieszkańców, że burmistrz 
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zadłuża miasto do stanu krytycznego. Burmistrz poinformowała, że miasto Dęblin jest 
zadłużone od dawna. Długi za burmistrza Wojdata spłacał burmistrz Włodarczyk, a za 
Włodarczyka spłacam ja i po mnie spłacać będą kolejni burmistrzowie. Obejmując funkcję 
burmistrza zaczynałam od długu 21 200 000 zł. i do niego musieliśmy dostosować nasze 
potrzeby i nasze możliwości realizacji zadań inwestycyjnych. Wielką inwestycją była 
modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej 
z przyłączami na os. Rycice i Michalinów, a także modernizacja sieci wodociągowych 
rozdzielczych na os. Michalinów. Inwestycja planowana była na 60 min. zł. z czego wkład 
własny ok. 20 min. zł pochodził z budżetu miasta. Inwestorem tego zadania jest MZGK w 
Dęblinie. Zadanie to musiało być zrealizowane dla dobra mieszkańców musieliśmy podjąć 
kroki w celu zabezpieczenia wkładu własnego do tej inwestycji. Ponadto wykonaliśmy szereg 
zadań inwestycyjnych zaciągając kredyty ale nie tylko one były wkładem własnym, stanowiły 
je również środki własne miasta. Do roku 2020 z kredytem zaciągniętym przez burmistrza 
Włodarczyka i naszym zadłużenie wynosiło 47 600 000 zł., czyli od tego czasu miasto 
zaciągnęło kredyt ok. 26 min. zł. więc informacje podawane na banerach wprowadzają 
mieszkańców w błąd. Do 2020 roku zaciągnęliśmy 26 245 000 zł. kredytu. Planowany dług 
z długiem początkowym 21 200 000 zł na koniec roku 2021 wynosić będzie ok. 51 min. zł., 
czyli przez prawie dwie kadencje zaciągniemy kredyt w wysokości ok. 31 min. zł ale 
wykonaliśmy zadania za prawie 110 min. zł. i pozostało to w mieście w wielkich zadaniach 
inwestycyjnych, nie zostało przejedzone i wydane na kiełbasy prezesów, skórzane torebki i na 
nic co wiązało by się z bieżącym wydatkowaniem środków budżetowych. Jeżeli widzimy 
takie transparenty na terenie miasta powinniśmy zastanowić się jaka jest przyczyna takich 
działań. Ostatniej soboty transparent wywieszony był na przyczepie z numerem 
rejestracyjnym i okazało się, że takie wieści głosi były pracownik wydziału GKP, który 
zajmował się administracją Cmentarza Komunalnego. Zadziwia to, że pracownik ten do 
dzisiaj nie rozliczył się z administrowania cmentarzem, a już rozlicza burmistrza na 
transparentach przed mieszkańcami miasta. Skąd w ludziach tyle zaciekłości, że wyrażają ją 
w taki sposób nie informując społeczności lokalnej solidnie i starając się oczernić moją osobę 
pisząc na banerach nazwisko Siedlecka. Wykonaliśmy dużo dobrej pracy ponieważ za środki 
własne w wysokości ponad 24 min. zł i ok. 31 min. z kredytu wykonaliśmy zadania 
inwestycyjne za prawie 110 min. zł Z budżetu wydaliśmy prawie 55 min. zł reszta to środki 
zewnętrzne (pozyskane z programów). Myślę, że jest to wynik, którym należy się chwalić. 
Tak dużych inwestycji już nie planujemy, będą realizowane mniejsze zadania inwestycyjne na 
które będziemy starać się pozyskiwać środki zewnętrzne i z własnych dochodów. Na razie nie 
planujemy zaciągać większych kredytów natomiast to co planujemy to sprowadzenie innych 
inwestorów na teren miasta, którzy będą zostawiać swoje środki w mieście. W tej chwili trwa 
budowa drogi 801, Zarząd Dróg Wojewódzkich pozostawi tu ok. 40 min. zł. przez co miasto 
stanie się piękniejsze, dobrze skomunikowane, co sprawi też, że inwestorzy zatrzymają się w 
naszym mieście. Za ok. 2 lata wejdzie kolejny inwestor Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych, 
która zainwestuje w drogę nr 48 poszerzając pas drogowy od Moszczanki do Dęblina wraz ze 
ścieżką rowerową, a także zmodernizuje drogę nr 48 wraz z wiaduktem w stronę mostu na 
Kozienice. Te działania mają na celu pojawienie się w przyszłości inwestorów oraz poprawę 
życia mieszkańców. W tym czasie musimy czekać na środki zewnętrzne, aby zrealizować 
kolejne zadania. Przez dwa lata będziemy oczekiwać na różne programy i środki z UE 
z których będziemy mogli korzystać. Inwestycja drogowa, którą realizujemy obecnie to 
„Szybciej i bezpieczniej z Dęblina do Ryk" łącząca Dęblin z Rykami przez Stawy 
realizowany odcinek to droga od Jednostki Wojskowej do Ronda Nauczycieli Tajnego 
Nauczania, ul. Jagiellońska, Staromiejska zwieńczona ścieżką rowerową i chodnikiem aż do 
drogi krajowej nr 48. Droga ta zakończy modernizację głównych dróg na terenie miasta 
Dęblin. Tak wielkich inwestycji o których mówiłam wcześniej niestety nie da się wykonać 
bez kredytów. 
- Burmistrz odniosła się również do sprawy terenu tymczasowego targowiska miejskiego. 
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Wyjaśniła, że w dawnym studium przed zmianą w 2015 roku był on oznaczony jako tereny 
sportowe nie handlowe, poprzedni burmistrz p. Cenkiel chciał zbudować na nim halę 
sportową z basenem. Inwestycja nie doszła do skutku i po zmianie burmistrza nastąpiła 
zmiana koncepcji zagospodarowania terenu. Po wyrażeniu zgody przez Radę Miasta w 2012 
roku burmistrz pracując nad studium przeznaczył ten teren na teren aktywności gospodarczej 
(1UC pod budowę budynku handlowego powyżej 2000m2). Nie wiadomo co ówczesna rada i 
burmistrz mieli na myśli przeznaczając ten teren nie pod targowisko miejskie, ani treny 
sportowe tylko na zagospodarowanie go pod wielkopowierzchniowy budynek handlowy. 
Pomysł ten kosztował poprzednią Radę i burmistrza oraz mnie i naszą radę ok. 80 tys. zł. 
samo studium. Zmiana studium która musiałaby nastąpić aby zmienić przeznaczenie działki 
również wiązałaby się z długą procedurą również kosztowałby tą samą kwotę. Wychodzę z 
założenia, że cokolwiek przyświecało poprzednikom to nie będę marnowała ani jednej 
publicznej „złotówki" i dlatego będę kontynuowała ich działania. Często było tak, że 
pieniądze i pomyły poprzedników były marnowane przez to, że następcy mieli inne plany i 
pieniądze dotychczas wydane na projekty i umowy przepadały. Działka pod tereny sportowe 
została podzielona. Część na której są dwie płyty boiska i wybudowany budynek szatniowo 
sportowy pozostała sportowa, a część została wydzielona pod usługi 1UC - zabudowa 
obiektem powyżej 2000m2. Po podziale działka ta została umieszczona w wykazie działek do 
zbycia. Aby ktoś działkę zagospodarował to trzeba ją zbyć ponieważ miasto nie buduje 
pawilonów handlowych. Wykaz pokazuje tylko, że na terenie miasta jest działka do 
zagospodarowania w taki sposób jak zakłada studium i plan zagospodarowania. Jeśli 
znalazłby się nabywca to najpierw Rada Miasta musi wyrazić zgodę na zbycie, później 
następuje wycena i dopiero organizuje się przetarg na jej sprzedaż. Jeżeli nastąpiłoby zbycie 
tej działki to została opracowana koncepcja, że na targowisko tymczasowe zostanie 
przeznaczony teren obecnego parkingu przy ul. Krzywej. Przygotujemy tam 118 miejsc na 
handel. Targowisko w tym miejscu jest potrzebne mieszkańcom. Mimo, iż przy ul. 
Niepodległości jest przygotowany piękny plac targowy, to nie cieszy się tak dużym 
powodzeniem. Stoły, które znajdowały się na nim zostały zabrane na prośbę handlujących z 
samochodu i będą służyły w MDK przy organizacji np. wystaw. 
Odnośnie zmian w oświacie burmistrz wyjaśniła, że aby zoptymalizować rosnące wciąż 
wydatki, w latach 2016-2021 na oświatę dokonujemy reformy oświaty przenosząc siedzibę 
MP nr 3 do SP nr 3 tworząc Zespół Szkolno-Przedszkolny, a nie tak jak mówią napisy na 
banereże likwidujemy przedszkola. Planujemy zmniejszyć wydatki do ok. 4 min. zł dopłata 
do oświaty pozostanie i zawsze będzie to zadanie, do którego trzeba dołożyć środki z budżetu 
(w 2016 roku dopłacaliśmy 8,5 min. zł, a już w 2021 planujemy dotować oświatę na poziomie 
16 min. zł). Są to ogromne wydatki na które żaden samorząd nie może sobie pozwolić. Poza 
tym musimy dokonywać wydatków inwestycyjnych na oświatę tj. na termomodernizację 
i inne drobne remonty. Dlatego rozpoczęliśmy reformę i miejmy nadzieję, że pomimo 
chwilowej niedogodności dla rodziców i kadry ustabilizuje się poziom wydatków na oświatę 
w przyszłych łatach, bez szkody dla uczniów. Nie ma również masowych zwolnień. 
Zwolnienia dotyczą małej liczby etatów w większości administracyjnych oraz obsługi. 
Dotyczy osób, które mają uprawnienia emerytalne. Wzrost kosztów utrzymania placówek 
oświatowych spowodował drastyczny spadek liczby uczniów, a etatów nauczycielskich nam 
nie ubyło. Były również podwyżki nauczycielskie oraz dwukrotne podwyżki płac 
minimalnych, które pokryte były w całości z naszego budżetu. Musimy mieć również na 
względzie, aby racjonalizować wydatki, a jednocześnie utrzymywać szkoły na odpowiednim 
poziomie. 

Przewodniczący RM Maciej Krygrowski poinformował, że do dnia wczorajszego nie 
wpłynęło żadne pisemne zgłoszenie mieszkańców miasta (warunek z ustawy o samorządzie 
gminnym z 8 marca 1990 roku art. 28aa ust. 7 pkt. 1) dotyczące wzięcia udziału w debacie. 
Dyskusja: 
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Rady Waldemar Chochowski - powiedział: tak jak mówiłem już w tamtym roku to 
spotkanie powinno być bardziej dla mieszkańców. Ponieważ każdy mieszkaniec styka się 
z problemami, które przedstawione są w Raporcie. Dlatego każdy powinien przyjść zapoznać 
się i wypowiedzieć co należałoby poprawić. Jako radni omawiamy te sprawy cały rok na 
bieżąco. Dziwię się, ze mieszkańcy nie przychodzą być może przez pandemię lub jeszcze nie 
nauczyli się, ze raport jest dla nich i powinni zabrać głos. Staram się cały rok przekazywać 
burmistrz i radzie swoje uwagi i wnioski, ale w tym miejscu również powiem co należałoby 
zrobić w naszym mieście. 
Pani Burmistrz przy omawianiu kompetencji rady zapomniał o jednej rzeczy, że rada jest 
organem stanowiącym oraz kontrolnym nie jest to tylko Komisja Rewizyjna, ale wszyscy 
radni są od kontroli tego co się dzieje w mieście oraz władzy wykonawczej czyli burmistrz. 
Bardzo szybko ubywa nam mieszkańców (w ciągu 5 lat ubyło nam ok. 1000 mieszkańców) są 
to osoby zameldowane, a jest duża ilość osób, które nie mieszkają w Dęblinie, a są 
zameldowane. Osoby uczące pewnie już tu nie wrócą ponieważ nie ma tu perspektyw. Jeżeli 
ktoś nie ma ochoty na karierę wojskową to nie ma możliwości zatrudnienia. Patrząc co dzieje 
się w palcówkach oświatowych to szkoły też nie będą nikogo zatrudniały. Mimo, że w 
oświacie poprawiają się zarobki to miejsc pracy nie będzie, ponieważ tymi działaniami raczej 
będziemy redukować miejsca pracy, a nie stwarzać. Dzieci nie ma bo nie ma pracy i to 
wszystko się ze sobą wiąże. Pani Burmistrz nie może ściągnąć inwestora przez te lata, bo jest 
to ciężkie zadanie, poprzedni włodarze również mieli podobne problemy. Ale niestety nie 
posiadając zakładów pracy nie mamy w mieście młodzieży, młodych małżeństw i dzieci. 
Wszystko to odbija się na poszczególnych wskaźnikach. Martwię się i uważam, że budowa 
drogi 801 nam nie pomoże, powinien tu być stworzony klimat, może wykorzystując potencjał 
wojska, bo dzięki niemu miasto funkcjonuje. Może jest to droga, żebyśmy pomóc szkole oraz 
może starać się aby powstawały nowe jednostki wojskowe. W Raporcie pojawia się 
informacja o wskaźniku zadłużenia tj. 58,9% niestety nie jest wymienione jaki jest nasz 
indywidualny wskaźnik maksymalny. Powinna być informacja dla mieszkańców ile wynosi 
wskaźnik na dzień dzisiejszy do którego możemy dojść, bo jest ten który funkcjonuje, a 
wiadomo, że każda gmina ma swój indywidualny. Patrząc na deficyt za poprzedni rok 6,2 
min. I obsługa długu kosztował już 900 tys. zł. także prawie milion zł. płacimy za obsługę, 
żeby spłacać poprzednie długi. Można powiedzieć, że długi są od początku samorządu, tylko 
że samorząd od 1990 roku inwestował z pożyczonych pieniędzy to wychodzi na to, że do 
2017 roku długu było 22 min. zł. a w tym roku planowany jest 51,6 min. zł. dlatego pojawiają 
się te transparenty. Widać, że dotarły skoro mówi się o nich na sesji i takie jest ich zadani, 
przyznaję się do ich współautorstwa. Nie trzeba dochodzić czyja jest to przyczepka tylko 
trzeba skupić się co jest tam napisane. A napisane jest tam to co widzimy jako mieszkańcy, 
jak oceniamy i jakie wyciągamy wnioski dlaczego jest gorzej w różnych sferach działalności 
miasta przez to, że nie ma pieniędzy. Powinno starać się, żeby znaleźć te pieniądze we 
własnym budżecie. Nie wypracowujemy tylko nadwyżek finansowych, żeby przeznaczyć je 
na inwestycje tylko co uzbieramy na wydatki bieżące. Jedyne pieniądze, które zostały to ze 
sprzedaży nieruchomości albo realizowane są inwestycje, które są prolongowane zapłaty za 
faktury na następny rok. Niepokoi to, że miasto nie ma pieniędzy ponieważ bez nich nasz 
przyszłość jest czarna. Ludzi, którzy do mnie przychodzą pytają kiedy będzie zrealizowana 
kanalizacja w pozostałych częściach miasta czy inne większe inwestycje z jakich pieniędzy 
bo patrząc na budżet i WPF to nie będziemy mieć żadnych pieniędzy. Jeżeli będą programy 
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ze środków jakie pozyskało państwo z UE na działania pocovidowe to jeśli dostaniemy 
będziemy mogli inwestować te pieniądze, ale jeżeli warunkiem będzie wkład własny to wtedy 
nie będziemy mieć możliwości bo nie będziemy w stanie bardziej się zadłużyć. Jeżeli 
powstanie program niekorzystny dla Dęblina to nawet nie skorzystamy z tych funduszy. A 
dzisiaj Pani powiedziała, że już dużych inwestycyji nie będzie, czyli wszystkie nie 
doinwestowane osiedla będą czekaćO, ale do kiedy? Patrząc na wpf tych pieniędzy nie widać. 
Jako mieszkańcy chcielibyśmy, aby nasze osiedla zaczęły wyglądać jak np. os. Jagiellońskie. 
Uważam równie, ze duża część zadłużenia miasta jest spowodowana dużą inwestycją na os. 
Jagiellońskim, która jak była przedstawiana przez panią burmistrz to była mowa o 
dofinansowaniu 85%, środki rządowe 50 %, a jak popatrzy się teraz to 17,8 min. zł to 6 min. 
są to to pozyskane środki. Trzeba to było zrobić, ale może nie w tak szerokim aspekcie, wiem 
żeby złożyć projekt trzeba mieć wykonany super projekt ale uważam, że chodnik po obu 
stronach ulicy jest niepotrzebny i jest w tej chwili niewykorzystywany. Wystarczyłyby tam 
tylko ciągi pieszo-jezdne spełniłyby swoje zadanie a nie kosztowały tyle. Powodujemy tym, 
że inne osiedla inwestycji na taką skalę nigdy nie zobaczą. 

Mamy plan remontu budynków komunalnych, napisane w nim jest co zrobić w danym 
roku, na 2020 rok zaplanowana była wymiana okien i drzwi a nie ma tego w sprawozdaniu, 
nie ma wymiany instalacji elektrycznej na klatce przy ul. Grunwaldzkiej, a było zagrożenie 
pożarowe i mieszkańcy nie mogli korzystać z prądu. Także zapisane rzeczy nie zostały 
zrealizowane, jeżeli nie były wykonane w tamtym roku to znowu przejdą na ten rok, te z tego 
roku na kolejny itd. Kiedy uchwalaliśmy ten plan mówiłem, że nie jest pewne, że np. 
wymiana dachu przy ul. 15 P.P. Wilków będzie w roku 2022, na który jest zapisana, 
ponieważ poprzednie lata nie są zrealizowane. W Raporcie powinien być zapić, że plan nie 
został zrealizowany. 

Dalej mamy nie załatwioną sprawę wywozu gałęzi, ponieważ mieszkańcy posiadający 
kompostowniki dalej mają z tym problem, nie mogą ich spalić, ani wywieźć na PSZOK. 
Uważam, że musimy poprawić nasz regulamin. 

Mówiła pani, że za pani kadencji w SP nr 5 nigdy nie było dwóch oddziałów 
przedszkolnych, a patrząc na str. 35 raportu jest zapis, ze w roku 2019-2020 były 2 oddziały 
20 osób, czy w oddziale po 10 dzieci? Coś tu się nie zgadza albo to jest błąd tylko, że jak jest 
taki błąd to jak wierzyć temu całemu raportowi, czy jest on uczciwie napisany i nikt tego nie 
przeanalizował. 

Składałam również wniosek abyśmy przyjrzeli się obwodom szkolnym. Do tego roku 
nie była przestrzegana rejonizacja i rodzice zapisywali dzieci tam gdzie chcą. W tym roku 
zostało wprowadzone to, że ma być ściśle przestrzegane i okazało się, że SP nr 3 ma 
większość osiedli z tej części miasta, a SP nr 5 tylko dwa osiedla. W obwodzie SP nr 3 
mieszka prawie 5 tys. osób, a na Staszica i 15 P.P. Wilków tylko 2 tys. pojawia się pytanie 
czy nie będzie następowała degradacja SP nr 5? Według mnie będzie. Przez taki podział 
będzie jeden oddział, a nie dwa, będzie się to wiązało z następnym oddziałami i pracą dla 
nauczycieli. Wychodzi na to, że SP nr 3 będzie sztucznie pompowana, a SP nr 5 będzie 
przymierała. Już jest brak dzieci do LO, co też będzie konsekwencją tego, że dzieci chodzące 
do SP nr 5 korzystały by i chodziły do LO. Mówiła pani, że nowej dyrektor LO będzie 
udzielana wszelka pomoc i będzie tak jak trzeba, a wcale nie jest. Mimo tego, że szkoła 
utrzymuje poziom brązowej tarczy w ogólnopolskim rankingu to dzieje się coś złego. Wydaje 
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mi się, że stworzony przez panią klimat wokół szkoły tj. z łączeniem klas i zerówkami. 
Mieszkańcy pytają się czy szkoła będzie zlikwidowana. Patrząc na sytuację z „zerówką" czyli 
miały być dwie, a jest jedna to pewnie tak, po pewnym czasie w pustej szkole będzie 
przepełnione kilka klas po jednej klasie z każdego rocznika, a reszta szkoły będzie pusta. Stad 
pojawiają się hasła, że w pustych szkołach będą przepełnione klasy, co jest dziwne bo można 
stworzyć warunki i takie klasy aby dotrzeć do dzieci. Rodzice chcą dla dzieci dobrego 
poziomu kształcenia, a przepełnione klasy tego nie gwarantują przez co rodzice są 
rozczarowani i pojawiają się hasła, są to problemy mieszkańców i staram się je przedstawić. 
Kiedy przedstawi się problem na forum, a nie w zaciszu pani gabinetu pojawia się 
zainteresowanie problemem i pytania. Dlatego transparenty ewoluują i pojawiają się pytania 
mieszkańców. Po wszystkich wykonanych ruchach w oświacie nie dostaliśmy informacji jaka 
będzie skala zwolnień. Ponieważ jest to bardzo ciężki okres dla tych ludzi, trafiają oni 
również do mnie i są ta sytuacją załamani ponieważ nie mają perspektywy zatrudnienia 

Na końcu Raportu pojawia się stwierdzenie, że Dęblin jest miastem zamożnym mi 
natomiast kojarzy się inne słowo miasto zadłużone. Ponieważ zamożność jest wtedy kiedy 
mam pieniądze, nie mam długów i na wszystko mnie stać. W tej chwili jest tak, że my 
realizujemy inwestycje za pożyczone pieniądze, nie wypracowujemy żadnych dochodów 
własnych, które pozwalałyby na inwestycje. 

Jestem radnym, społecznikiem, mieszkańcem i zależy mi na tym mieście. Chciałbym 
aby moje dzieci tu wróciły, ale na dzień dzisiejszy nie ma do czego wracać ponieważ nie ma 
pracy oraz perspektyw rozwoju. Jeżeli nie zatrzymamy mieszkańców ani nie ściągniemy tych, 
którzy już wyjechali to powolutku będziemy zamykać kolejne instytucje. Nie rozwijamy się 
tylko się zwijamy. 

Burmistrz Miasta Beata Siedlecka - odniosła się do wypowiedzi radnego Waldemara 
Chochowskiego. 

Sprawa wyludniania mieszkańców jest problemem od wielu lat. Od 1999 roku nie ma 
zwyżkowych tendencji i liczba ludności spada. Od 1990 do 2013 roku wyjechało z Dąblina 
1615 mieszkańców. W latach 2014-2020 ubyło 1226 mieszkańców. Nie tylko nam nie udaje 
się zatrzymać młodzieży, nie udawało się to samorządowcom na przestrzeni 20 lat. Dęblin był 
miastem gdzie nikt nie inwestował poza drobnymi przedsiębiorcami. Inwestorzy nie inwestują 
tu z różnych powodów, dlatego uważam, że budowa drogi 801 przy której, jeśli 
przeanalizujemy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, znajdować się będą 
tereny pod aktywność gospodarczą. Spowodować to może w przyszłości pojawienie się 
inwestorów, ponieważ Dęblin będzie dobrze skomunikowany z każdym miejscem w Polsce. 
Robimy wszystko aby sprowadzić tu inwestorów i uczynić Dęblin atrakcyjnym miastem. 
Większość miast w Polsce tak jak Dęblin wyludnia się mimo naszych starań. 

Burmistrz odniosła się do zadłużenia - chodzi o inwestycje. Wkład własny głównie 
pokrywaliśmy z kredytów i ze środków własnych gdyż w ostatnich trzech latach 
realizowaliśmy bardzo duże inwestycje. Nasz wkład własny na inwestycje ze środków 
własnych wyniósł ok.24 min. zł, zaś z kredytów ok. 31 min. zł. Szykuje się nowy program -
„Polski Ład", który zakłada między innymi podwyższenie progów podatkowych dla osób 
fizycznych co oznacza, że emeryci i osoby zarabiające troszkę mniej będą zwolnione z 
podatku, co z kolei oznacza brak w budżecie gminy wpływów z tytułu udziałów w podatkach 
należnych Skarbowi Państwa. Musimy myśleć o tym aby zaoszczędzić środki z wydatków 
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bieżących w sferach gdzie wydatkowane są w sposób nadmierny. Taką sferą jest oświata. 
Analizując budżety od 2014 roku kiedy objęłam funkcję burmistrza, wydatki bieżące na 
działalność z zakresu usług komunalnych nie zmieniają się, utrzymujemy drogi, zieleń, itp. 
ponosząc te same koszty, jedynie drastyczny wzrost wydatków odnotowaliśmy w oświacie. 
Dlatego zrobiliśmy na razie wszytko, żeby nie likwidować placówek co wiąże się z 
masowymi zwolnieniami. W tej chwili nie mamy masowych zwolnień, ponieważ tylko 
przenosimy placówki oświatowe aby zminimalizować koszty ich utrzymania. Staramy się tak 
ulokować dzieci aby żadna ze szkół nie ucierpiała. Mówił pan o sztucznym zaludnianiu SP nr 
3, kosztem SP nr 5. W SP nr 5 nie ma problemu odnośnie liczby uczniów. W LO za czasów 
dyrektora Bytniwskiego zaczął się exodus naszych dzieci do szkół średnich ościennych, 
dlatego problem tkwi może nie w ilości, a w jakości świadczonych usług przez placówkę 
oświatową. Jeżeli młodzież wybierała inne szkoły średnie to może trzeba zapytać młodzieży 
dlaczego tak się działo i dlaczego nie stworzyliśmy atrakcyjnej oferty oświatowej przez tyle 
lat. Nowy dyrektor przez rok nie jest w stanie stworzyć atrakcyjnej oferty dla młodzieży 
zwłaszcza, że ostatni rok to nauka zdalna. Szkoła średnia jest zadaniem powiatu, przyjęliśmy 
to zadanie kilkadziesiąt lat temu ale nie udało się zachęcić młodzieży do nauki w LO mimo, 
że mieliśmy wcześniej dużo lepsze możliwości. Będziemy robić wszystko aby ZSO nie tracił 
uczniów. 

Jeśli chodzi o klasy dzieci 6 letnich to mieliśmy zapisanych do SP nr 5 - 27 dzieci, 
a klasa nie może liczyć więcej jak 25 dzieci, dlatego dzieląc ją na pół mielibyśmy dwa 
oddziały po 13 i 14 uczniów, które byłyby bardzo drogie w utrzymaniu ponieważ 
generowałyby koszty etatów, dodatkowych nauczycieli. Musimy myśleć szerzej 
i przekonywać rodziców o słuszności naszych działań i rozmawiać z nimi na ten temat. 
Rozmawiałam już z rodzicami, ale widać w nich zawzięcie, bo są podburzani. Przyznaje się 
pan, że stał Pan na czele protestujących rodziców, a pan jako radny powinien podchodzić do 
tego bardziej pragmatycznie i z pozycji radnego, wiedząc o tym, że niczego złego nie robimy, 
tylko staramy się nasz budżet przygotować na przyszłą perspektywę. Próbować tłumaczyć 
rodzicom dlaczego podejmujemy takie działania, a pan robił wszystko żeby zbuntować 
rodziców trzymając i malując transparenty. Przyznał się pan do tego, ponadto byli 
świadkowie, którzy widzieli jak pan ciężko pracował nad banerem próbując nie zwrócić 
uwagi na problem tylko na Siedlecką, jaka jest niedobra. Działałam razem z panem 
poprzednią moją kadencję, ukierunkowywaliście jako Rada Miasta moje działania, mając 
większość. Uważam, że jest szkoda czasu na takie zachowania, ponieważ jest pan bardziej 
potrzebny tutaj aby przekazywać swoje uwagi, nie w zajadłości i złości tylko rozsądnie, 
ponieważ tylko wspólne działanie i przekonywanie co jest lepsze może nam dać w przyszłości 
dobre rozwiązanie. Mieszkańcy oczywiście mogą protestować i wyrażać swoje uwagi i 
niezadowolenie, tylko pod warunkiem, że to co manifestują jest prawdziwe, nikogo nie obraża 
i nie jest oszczerstwem. Ostatni baner zawierał napis dotyczący zadłużenia miasta. Z treści 
napisu wynika sugestia, że Siedlecka zadłużyła miasto na 23 min. zł. jak objęła funkcję, a 
obecnie zadłużenie będzie wynosiło do 50 min. zł. Jest to oszczerstwo i fatalne działanie nie 
tylko dla mnie ale i dla samorządu. Moim celem nie jest zadłużanie miasta. Ten kredyt został 
wykorzystany na zadania z których będą korzystać wszyscy mieszkańcy. Zadłużenie nie jest 
też „katastrofalne" tak jak sugerują banery, bo gdyby tak było Regionalna Izba 
Obrachunkowa nigdy nie udzieliłaby nam pozytywnych opinii. Poprzednia rada, ani obecna 
nie dawałyby burmistrzowi możliwości zaciągania takiego kredytu gdyby nie rozumiały tego, 
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że jest on konieczny do wykonania dużych zadań inwestycyjnych realizowanych dla miasta. 
Burmistrz sam nie podejmuje decyzji o kredycie jest do tego upoważniony przez Radę 
Miasta, a także czuwa nad tym RIO. Żadna do tej pory opinia nie mówiła 
o tym, że mamy katastrofalne zadłużenie. Kłamliwe są również informacje dotyczące 
likwidacji placówek, których nie likwidujemy tylko przenosimy MP nr 3 do SP nr 3. Nie 
mamy wpływu na wielkość sal ponieważ nikt z nas nie budował tych szkół, nie mamy 
wpływu również na zmniejszającą się ilość dzieci. Dlatego po co sugerować coś co jest 
nieprawdą. Takie hasła nie budują możliwości współpracy i jedności, nie dają możliwości aby 
pana wysłuchać i realizować pana pomysły. Robi pan wszystko aby nie doprowadzić do 
zgody, tylko obrazić Siedlecką, a nie zwrócić uwagę na problem. Pana rolą jako radnego jest 
dyskutować przekonywać do swoich racji na sesjach i komisjach, a nie malować banery. 

W 2020 roku w SP nr 5 był jeden oddział 20 osobowy w raporcie pojawił się błąd. 
Być może przez 7 lat zdarzyło się, że były dwa oddziały aleja tego nie pamiętam. 

Na banerach pojawia się również zapis o drastycznych zwolnieniach, otóż w SOS W 
likwidowany jest 1/3 etatu bibliotekarza i obsługa pozostaje bez zmian, SP nr 2 administracja, 
obsługa, kadra pedagogiczna pozostają bez zmian, w SP nr 3 w roku 2020 będzie 11,5 etatu 
administracji i obsługi, a w 2021/2022 będzie 10,5 etatu, w SP nr 4 będą 4 etaty do 
zlikwidowania w przyszłym roku oraz 2,5 etatu administracji i obsługi, w LO jest w tej chwili 
55,31 w przeliczeniu na pełen etat i od 1 września zostanie zlikwidowanych 5 etatów 
administracji i obsługi również 5 etatów. Ciężko jest tu mówić o masowych zwolnieniach, 
ponieważ dzieje się tak wtedy gdy 10% załogi zostaje zwolniona. Tutaj takich przypadków 
nie ma, a większość zwolnionych będzie miało prawo do emerytury lub innych świadczeń. 
Także takie hasło również wprowadza mieszkańców w błąd. Uważam, że mieszkańcy 
powinni być teraz z nami i dyskutować, a nie czytać banery które wprowadzają ich w błąd. 

Kanalizacja na innych osiedlach. Podczas tamtej kadencji nie realizowaliśmy dużych 
zadań wod-kan., tak jak w tej za 60 min. zł. i takich zadań w najbliższym czasie już nie 
będziemy realizować ponieważ aglomeracja I i II zakończyły się. Nie możemy poszerzać 
aglomeracji ponieważ nasze miasto do tego się nie kwalifikuje. Pozostałe zadania, z 
dofinansowaniem unijnym mogą być realizowane w postaci budowy sieci kanalizacyjnej i 
wodociągowej lub jej wymiany na terenie miasta. Tworząc teraz wieloletni program rozwoju 
urządzeń wodno-kanalizacyjnych myślimy o projektowaniu sieci na Żdzarach, Michalinowie, 
Młynkach, Masowie i w innych niezbędnych miejscach. Będziemy realizować zadania 
ponieważ są potrzebne mieszkańcom. Reformy państwowe, które są planowane do 
wprowadzania tj. podwyższenie minimalnego wynagrodzenia, podwyżki dla nauczycieli, 
przymiarka do zmniejszenia nam wpływów z podatku od osób fizycznych są niezależne od 
nas i zmniejszy wpływy do budżetu co spowoduje, iż na inwestycje będziemy mieli mniejsze 
środki finansowe. 

Z planem na remonty lokali mieszkalnych czasami jest tak, że zrealizujemy coś ponad 
plan ponieważ zdarza się, że lokator umiera, pozostawiając lokal w stanie, który nie nadaje się 
do użytkowania, a następny lokator już czeka na przydzielenie mieszkania. Bardziej 
ekonomiczne jest wyremontowanie, wymiana okien oraz drzwi, a nie czekanie latami, aż 
będzie to w programie. Dlatego czasami zdarza się remont poza zadaniami przewidzianymi w 
programie aby zasiedlić lokal. W roku 2020 trochę było więcej przydziałów w lokalach 
socjalnych. Odkąd jestem włodarzem przez 7 lat najwięcej przydziałów było dla osób 
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oczekujących na lokale socjalne, a komunalne uwalniają się rzadko. Lokale socjalne częściej 
się zwalniają ale też często ulegają dewastacji, stąd wynikają różnice zadań zaplanowanych w 
programie, a tym co robimy. 

Problem gałęzi nie został rozwiązany w przepisach ogólnie obowiązujących. Dlatego 
my nie wprowadzimy do regulaminu utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta 
zapisu, który jest sprzeczny z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa. Gałęzie 
zdefiniowane są jako bioodpad, Jeżeli jest to bioodpad, a mieszkaniec zadeklarował, że 
będzie kompostował to wówczas musi też kompostować i utylizować gałęzie. Jeżeli 
mieszkaniec chce aby gałęzie były zabrane wystawia je w odpowiednich pojemnikach lub 
może je zawieźć na PSZOK. Można również liczyć na pomoc międzysąsiedzką zakupując 
lub pożyczając rozdrabniarkę do gałęzi lub wspomagać osoby, które potrzebują gałęzi na 
opał. 

Sprawą obwodów szkół może zająć się Komisja Oświaty, z tym że w tej chwili nie są 
one aż tak potrzebne ponieważ jeżeli rodzic potrzebuje zapisać dziecko w innym obwodzie do 
szkoły to nie ma przeszkód aby to zrobił. Jeżeli zmiana obwodów pozwoli nam na racjonalne 
gospodarowanie oświatą, a konkretnie korzystnie wpłynie na liczbę uczniów w szkołach to 
warto byłoby się temu przyjrzeć. 

Co do „rozbudowania" wojska to nie jesteśmy władni aby podejmować takie decyzje, 
ale wiemy że, 1 Batalion Drogowo Mostowy ma szanse na rozbudowanie swojej struktury 
1 w takiej sytuacji dojdzie kilkaset nowych mieszkańców. 

Jesteśmy specyficznym miastem, ponieważ liczba mieszkańców zameldowanych 
zmniejsza się, ale przyjeżdżają do nas kursanci, studenci, budowlańcy. Jest zatem sporo osób 
rozwijających koniunkturę handlu i usług ale nie mamy ich zaewidencjonowanych i nie 
pozostawiają u nas podatków, co też jest problemem. Robimy wszystko by temu problemowi 
zaradzić. Miejmy nadzieję, że infrastruktura drogowa, która się rozwija spowoduje, że za ok. 
2 lata Dęblin będzie pięknym i skomunikowanym miastem. Mam nadzieje, że będzie dobrze, 
a o problemach społecznych będziemy rozmawiać bezpośrednio, a nie przez banery i hasła, 
które niekoniecznie są prawdziwe. Spotykam się z mieszkańcami przez ostatnie 1,5 miesiąca, 
na zebraniach osiedlowych ale martwię się tym, że uczestniczy w nich niewielka liczba 
mieszkańców. Jest problem zainteresowanie mieszkańców sprawami społecznymi i wciągania 
ich w dyskusję. Rolą radnych jest organizowanie zebrań na osiedlach i namawianie 
mieszkańców do rozmów, abyśmy mogli wysłuchać ich argumentów i potrzeb. 

Przewodniczący RM Maciej Krygrowski stwierdził, że Rada Miasta zapoznała się z raportem. 
Zgodnie z art. 28 aa ust. 9 ustawy o samorządzie gminnym po zakończeniu debaty nad 
raportem o stanie gminy, Rada Miasta przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi, 
wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania Rada podejmuje 
bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady. Co niniejszym Rada uczyni 
w następnym punkcie. 

Ad pkt. 7 Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 

a) udzielenia Burmistrzowi Miasta Dęblin wotum zaufania, 

Przewodniczący RM Maciej Krygrowski przedstawił projekt uchwały wraz 
z uzasadnieniem (stanowi załącznik do protokołu). 
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W związku z brakiem głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania, 

głosowanie udzielenia Burmistrzowi Miasta wotum zaufania; 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 18 czerwca 2021 r. 

typ głosowanie jawne imienne 

Podsumowanie 

czas 13:23:17- 13:24:07 

większość bezwzględna 

status ilość procent status ilość 

ZA 12 92.31% pula głosów 15 

PRZECIW 1 7.69 % oddanych głosów 13 

WSTRZYMAŁO 
SIĘ 

0 0 % nieoddanych 
głosów 

2 

Wyniki imienne 

lp nazwisko imię głos 

1 Chochowski Waldemar PRZECIW 

2 Cydejko Maria ZA 

3 Czarnecka Urszula ZA 

4 Grobel Mieczysław ZA 

5 Grzyb Leszek nieobecny 

6 Jakubik Maciej ZA 

7 Krygrowski Maciej ZA 

8 Kurowski Andrzej ZA 

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 

procent 

86.67 % 

13.33 % 
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15 Wojtyś Jarosław ZA 

Rada Miasta przyjęła uchwała Nr XLVII/273/2021 w sprawie udzielenia Burmistrzowi 
Miasta wotum zaufania (Uchwała stanowi załącznik do protokołu). 

b) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem Burmistrza Miasta Dęblin z wykonania budżetu w 2020 roku 

Skarbnik Miasta Agata Zaręba przedstawiła prezentację na temat sprawozdania finansowego 
z wykonani budżetu za 2020 rok. (sprawozdania stanowią załącznik do protokołu oraz są 
zamieszczone na bip) 

Naczelnik Wydziały RMI Henryk Rozenbajgier szczegółowo przedstawił prezentację na 
temat inwestycji wykonanych w 2020 roku. 

Naczelnik wydziału GKP Marcin Daniel przedstawił informację o stanie mienia komunalnego 
na dzień 31 grudnia 2020 roku. 

Skarbnik Agata Zaręba poinformował, że sprawozdanie zostało przedłożone Regionalnej 
Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania. W 14 kwietnia 2021 roku Skład Orzekający 
Regionalnej Izby Obrachunkowej podjął uchwałę w sprawie sprawozdania finansowego z 
wykonania budżetu miasta Dęblin za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia 
komunalnego (uchwała stanowi załącznik do protokołu) w uzasadnieniu zaznaczono, że 
sprawozdanie zawiera rzetelne i szczegółowe informacje o dokonanych dochodach i 
wydatkach, zmianach dokonanych w 2020 roku w planie na wydatki fmasowanie z udziałem 
środków z budżetu Unii Europejskiej oraz stopniu zaawansowania prognozy wieloletniej. 
Sprawozdanie wykonano prawidłowo pod względem formalno-rachunkowym w ocenianiu 
sprawozdania z wykonania budżetu skład orzekający RIO nie stwierdził przypadku 
naruszenia obowiązujących przepisów prawa. 

Przewodniczący Rady Miasta Maciej Krygrowski poinformował, że Komisje Rady Miasta 
opiniowały sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta Dęblin z 
wykonania budżetu w 2020 roku. Opinia ta brana była pod uwagę przez Komisję Gospodarki 
Przestrzennej i Budżetu oraz Komisję Rewizyjną. Poprosił przewodniczących Komisji Rady 
Miasta o przedstawienie opinii: 

- Komisja Gospodarki Komunalnej, Samorządu i Porządku Publicznego - opinia pozytywna, 
- Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej - opinia pozytywna, 
- Komisji Zdrowia i Problematyki Socjalnej - opinia pozytywna, 
- Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - opinia pozytywna, 
- Komisji Gospodarki Przestrzennej i Budżetu - opinia pozytywna, 

Przewodniczący poprosił przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie opinii 
Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu w 2020 roku wraz z uzasadnieniem. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Robert Pasek - opinia pozytywna. Przewodniczący 
odczytał uzasadnienie do uchwały Komisji rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie 
Burmistrzowi Miasta absolutorium za 2020 rok. 

Dyskusja: 

Przewodniczący RM Maciej Krygrowski - analizując sprawozdania z wykonania budżetu 
za 2019 i 2020 rok to w 2020 roku widać efekty działań Pani Burmistrz oraz urzędników np. 
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na oświetlenie miasta w 2019 roku wydaliśmy ok. 1 min. zł, a w 2020 to kwota już ok. 600 
tys. zł. czyli pojawiają się już oszczędności. Pojawiają się też niepokojące sytuacje po stronie 
dochodu z podatku od osób fizycznych. Przewodniczący złożył podziękowania za wzorowe 
wykonanie budżetu Burmistrzowi oraz pracownikom UM. 

Przewodniczący RM Maciej Krygrowski odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 
(stanowi załącznik do protokołu). 

głosowanie 

jednostka 

wynik 

data 

typ 

Podsumowanie 

udzielenia Burmistrzowi Miasta wotum zaufania; 

Rada Miasta Dęblin 

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

18 czerwca 2021 r. czas 13:23:17- 13:24:07 

głosowanie jawne imienne większość bezwzględna 

status ilość procent status ilość 

ZA 12 92.31% pula głosów 15 

PRZECIW 1 7.69 % oddanych głosów 13 

WSTRZYMAŁO 
SIĘ 

0 0 % nieoddanych 
głosów 

2 

Wyniki imienne 

lp nazwisko imię głos 

1 Chochowski Waldemar PRZECIW 

2 Cydejko Maria ZA 

3 Czarnecka Urszula ZA 

4 Grobel Mieczysław ZA 

5 Grzyb Leszek nieobecny 

6 Jakubik Maciej ZA 

7 Krygrowski Maciej ZA 

8 Kurowski Andrzej ZA 

9 Marzysz Artur ZA 

10 Papis Edyta ZA 

11 Pasek Robert ZA 

procent 

86.67 % 

13.33 % 
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12 Przerwa Ewa ZA 

13 Świetliński 

14 Wojewoda - Sieklicka 

15 Wojtyś 

Leopold 

Patrycja 

Jarosław 

ZA 

nieobecna 

ZA 

Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr XLVII/274/2021 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta Dęblin z wykonania 
budżetu w 2020 roku (Uchwała stanowi załącznik do protokołu). 

Ad. pkt c udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu 
w 2020 roku. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Robert Pasek odczytał treść uchwały Komisji 
Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Dęblin 
z tytułu wykonania budżetu za 2020 r. oraz uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii wniosku Komisji Rewizyjnej (stanowią 
załącznik do protokołu). 

Przewodniczący Rady Miasta Maciej Krygrowski odczytał projekt uchwały wraz 
z uzasadnieniem (stanowi załącznik do protokołu). 

Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania projektu uchwały. 

głosowanie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Dęblin z tytułu 
wykonania budżetu w 2020 roku; 

jednostka 

wynik 

data 18 czerwca 2021 r. 

typ głosowanie jawne imienne 

Podsumowanie 

Rada Miasta Dęblin 

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

czas 14:49:32 - 14:57:54 

większość zwykła 

status 

ZA 

PRZECIW 

WSTRZYMAŁO 
SIĘ 

Wyniki imienne 

lp nazwisko 

1 Chochowski 

2 Cydejko 

ilość 

12 

1 

0 

procent 

92.31 % 

7.69 % 

0 %  

status 

pula głosów 

oddanych głosów 

nieoddanych 
głosów 

ilość 

15 

13 

2 

procent 

86.67 % 

13.33 % 

imię 

Waldemar 

Maria 

głos 

PRZECIW 

ZA 
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3 Czarnecka Urszula ZA 

4 Grobel Mieczysław ZA 

5 Grzyb Leszek ZA 

6 Jakubik Maciej nieobecny 

7 Krygrowski Maciej ZA 

8 Kurowski Andrzej ZA 

9 Marzysz Artur ZA 

10 Papis Edyta ZA 

11 Pasek Robert ZA 

12 Przerwa Ewa ZA 

13 Świetliński Leopold ZA 

14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja nieobecna 

15 Wojtyś Jarosław ZA 

Rada Miasta przyjęła uchwała Nr XLVII/275/2021 w sprawie udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Miasta Dęblin z tytułu wykonania budżetu w 2020 roku (Uchwała stanowi 
załącznik do protokołu). 

Burmistrz Miasta Beata Siedlecka - złożyła podziękowania za udzielenie absolutorium oraz 
za ciężką pracę całego Urzędu Miasta. Skarbnikowi, Naczelnikom Wydziałów, Dyrektorom 
jednostek organizacyjnych, Radnym Rady Miasta, Zarządom Osiedli. Podziękował również 
za wsparcie rady, fachową ciężką prace mając nadzieje, że ten sukces będzie miał realne 
przełożenie dla dobra naszych mieszkańców. 

Ad. pkt d wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2021 rok. 

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

Komisja Gospodarki Przestrzennej i Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

W związku z brakiem dyskusji przystąpiono do głosowania. 

głosowanie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2021 
rok; 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 18 czerwca 2021 r. czas 15:10:19-15:11:04 
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typ gło sowani e j awne imienne 

Podsumowanie 

większość zwykła 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 13 100 % pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 13 86.67 % 

WSTRZYMAŁO 
SIĘ 

0 0 % nieoddanych 
głosów 

2 13.33 % 

Wyniki imienne 

lp nazwisko imię głos 

1 Chochowski Waldemar nieobecny 

2 Cydejko Maria ZA 

3 Czarnecka Urszula ZA 

4 Grobel Mieczysław ZA 

5 Grzyb Leszek ZA 

6 Jakubik Maciej ZA 

7 Krygrowski Maciej ZA 

8 Kurowski Andrzej ZA 

9 Marzysz Artur ZA 

10 Papis Edyta ZA 

11 Pasek Robert ZA 

12 Przerwa Ewa ZA 

13 Świetliński Leopold ZA 

14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja nieobecna 

15 Woj tyś Jarosław ZA 

Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr XLVII/276/2021 w sprawie wprowadzenia zmian 
w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2021 rok (Uchwała stanowi załącznik do protokołu). 

Ad. pkt e w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej. 

Skarbnik Agata Zaręba - przedstawiła projekt uchwały z autopoprawką wraz 
z uzasadnieniem (stanowi załącznik do protokołu). 
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Komisja Gospodarki Przestrzennej i Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

W związku z brakiem dyskusji przystąpiono do głosowania. 

głosowanie 

jednostka 

wynik 

zmian w wieloletniej prognozie finansowej; 

Rada Miasta Dęblin 

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 18 czerwca 2021 r. 

typ głosowanie jawne imienne 

Podsumowanie 

czas 15:12:38-15:13:19 

większość zwykła 

status ilość procent status ilość 

ZA 13 100 % pula głosów 15 

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 13 

WSTRZYMAŁO 
SIĘ 

0 0 % nieoddanych 
głosów 

2 

Wyniki imienne 

lp nazwisko imię głos 

1 Chochowski Waldemar nieobecny 

2 Cydejko Maria ZA 

3 Czarnecka Urszula ZA 

4 Grobel Mieczysław ZA 

5 Grzyb Leszek ZA 

6 Jakubik Maciej ZA 

7 Krygrowski Maciej ZA 

8 Kurowski Andrzej ZA 

9 Marzysz Artur ZA 

10 Papis Edyta ZA 

11 Pasek Robert ZA 

12 Przerwa Ewa ZA 

13 Świetliński Leopold ZA 

procent 

86.67 % 

13.33 % 
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14 Wojewoda - Sieklicka 

15 Wojtyś 

Patrycja 

Jarosław 

nieobecna 

ZA 

Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr XLVII/277/2021 w sprawie zmian w wieloletniej 
prognozie finansowej (Uchwała stanowi załącznik do protokołu). 

Ad. pkt f w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia. 

Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji przedstawiłą projekt uchwały wraz 
z uzasadnieniem (stanowi załącznik do protokołu). 

W związku z brakiem dyskusji przystąpiono do głosowania. 

głosowanie 

jednostka 

wynik 

pozostawienia petycji bez rozpatrzenia. 

Rada Miasta Dęblin 

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 18 czerwca 2021 r. 

typ głosowanie jawne imienne 

Podsumowanie 

czas 15:20:49 - 15:21:28 

większość zwykła 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 13 100 % pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0% oddanych głosów 13 86.67 % 

WSTRZYMAŁO 
SIĘ 

0 0% nieoddanych 
głosów 

2 13.33 % 

Wyniki i imienne 

lp nazwisko imię głos 

1 Chochowski Waldemar nieobecny 

2 Cydejko Maria ZA 

3 Czarnecka Urszula ZA 

4 Grobel Mieczysław ZA 

5 Grzyb Leszek ZA 

6 Jakubik Maciej ZA 

7 Krygrowski Maciej ZA 
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8 Kurowski Andrzej ZA 

9 Marzysz Artur ZA 

10 Papis Edyta ZA 

11 Pasek Robert ZA 

12 Przerwa Ewa ZA 

13 Świetliński Leopold ZA 

14 Wojewoda - Siekłicka Patrycja nieobecna 

15 Wojtyś Jarosław ZA 

Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr XLVII/278/2021 w sprawie pozostawienia petycji bez 
rozpatrzenia (Uchwała stanowi załącznik do protokołu). 

Ad. pkt 8 zamkniecie sesji. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący RM Maciej Krygrowski 
zamknął XLVII sesję Rady Miasta. 

Protokołowała PRZEWODZĄCY RADY 

Magdalena Piątek Maciej Krygrowski 
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