
Protokół nr XLIX/2021 
z przebiegu XLIX sesji Rady Miasta Dęblin 

z dnia 30-08-2021 r. 

Ad. pkt 1 Otwarcie sesji (godzina 14:00). 

Miejsce posiedzenia - sala konferencyjna Ratusza Miasta. 

Protokołowano - zgodnie z porządkiem obrad. 

Sesję prowadził Przewodniczący Rady Miasta - Maciej Krygrowski. Listy obecności 
radnych, przewodniczących zarządów osiedlowych oraz zaproszonych gości stanowią 
załączniki 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 zmiany do przedstawianych projektów uchwał. Protokołowano zgodnie 
z porządkiem obrad. 

Ad. pkt 2 Sprawdzenie obecności. 

Ustawowy skład Rady Miasta - 15 radnych. 
W sesji uczestniczyło - 13 radnych, w tym 1 radny uczestniczył w sesji zdalnie. Nieobecni 
radni: Leszek Grzyb oraz Patrycja Wojewoda-Sieklicka. 

LISTA RADNYCH OBECNYCH NA SESJI 

Ip nazwisko imie status 

1 Chochowski Waldemar obecny 

2 Cyd ej ko Maria obecna 

3 Czarnecka Urszula obecna 

4 Grobel Mieczysław obecny 

5 Grzyb Leszek nieobecny 

6 Jakubik Maciej obecny 

7 Krygrowski Maciej obecny 

8 Kurowski Andrzej obecny 

9 Marzysz Artur obecny 

10 Papis Edyta obecna 

11 Pasek Robert obecny 
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12 Przerwa Ewa obecna 

13 Świetliński Leopold obecny 

14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja nieobecna 

15 Wojtyś Jarosław obecny 

obecni  13 

wszyscy  15 

procent  86,67 % 

Kworum zos ta ło  os iągnię te  

Ad. pkt 3 Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Miasta - Maciej Krygrowski poinformował, że radni otrzymali 
porządek obrad wraz z projektami uchwał. 

Następnie Rada Miasta przyjęła porządek obrad XLIX sesji w następującym brzmieniu: 
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. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 

a) nadania imienia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 
w Dęblinie oraz wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dęblinie; 

b) wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego o zniesienie urzędowych nazw 
miejscowości Nowy Dęblin i Podlipie na obszarze miasta Dęblin; 

c) przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
na terenie Miasta Dęblin w celu przekazania do zaopiniowania organowi 
regulacyjnemu; 

d) zmiany uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących 
dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich 
przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów 
i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz 
ich zatwierdzania. 

7. Zatwierdzenie protokołu z XLVI sesji Rady Miasta Dęblin z dnia 27 maja 2021 r. 
8. Zatwierdzenie protokołu z XLVII sesji Rady Miasta Dęblin z dnia 18 czerwca 2021 r. 
9. Zatwierdzenie protokołu z XLVIII sesji Rady Miasta Dęblin z dnia 29 czerwca 2021 r. 
10. Zamknięcie sesji. 
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Przyjęcie porządku obrad 

głosowanie Przyjęcie porządku obrad, 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 30 sierpnia 2021 r. 

typ głosowanie jawne imienne 

Podsumowanie  

status ilość 

ZA 13 

PRZECIW 0 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 

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 

procent 

100 % 

0 %  

0 %  

czas 

większość 

status 

pula głosów 

oddanych głosów 

nieoddanych głosów 

imię 

Waldemar 

Maria 

Urszula 

Mieczysław 

Leszek 

Maciej 

Maciej 

Andrzej 

Artur 

Edyta 

Robert 

Ewa 

Leopold 

Patrycja 

Jarosław 

14:10:42-14:11:17 

zwykła 

ilość 

15 

13 

2 

głos 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

nieobecny 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

nieobecna 

ZA 

procent 

86.67 % 

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

Przewodniczący Rady Miasta poinformował o swojej pracy od ostatniej sesji, która odbyła 
się w dniu 29 czerwca 2021 r.: 
• 30 czerwca - wraz z Panią Burmistrz, pracownikami Urzędu Miasta i dużą grupą radnych 

wzięliśmy udział w uroczystym otwarciu oczyszczalni ścieków po zakończeniu zadania 
„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dęblinie" realizowanego w ramach 
projektu pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz 
zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin etap II"; 

• 24 lipca - brałem udział w uroczystej przysiędze Legii Akademickiej w Centrum 
Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego. W uroczystości brała udział także Pani 
Wiceburmistrz Beata Amarowicz. Uroczystość odbyła się pod pomnikiem „Bohaterskim 
Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt"; 

• 25 lipca - uczestniczyłem w zakończeniu VII „Międzynarodowych spotkań z muzyką 
organową Dęblin 2021" w kościele Piusa V w Dęblinie; 

• 29 lipca - wraz z Panią Burmistrz udaliśmy się do komisariatu w Dęblinie złożyć 
życzenia policjantom z okazji święta policji; 

• 8 sierpnia - odbyły się zawody wędkarskie o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta. 
Zawody odbyły się na zbiorniku wodnym w Matygach, gdzie wręczałem zwycięzcom 
puchary; 

• 8 sierpnia - wraz z Panią Burmistrz i radnymi braliśmy udział w „Pikniku pszczelarskim", 
który odbył się na dęblińskim stadionie. Podziękowania dla organizatorów, szczególnie 
dla Pana Jarosława Wojtysia. Impreza bardzo fajna, udała się; 

• 16 sierpnia - brałem udział wraz z Panią Burmistrz w uroczystej zbiórce z okazji Święta 
Wojska Polskiego, która odbyła się pod pomnikiem „Bohaterskich Lotników Dęblińskiej 
Szkoły Orląt"; 

• 19 sierpnia - byłem na spotkaniu z Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Rykach 
w sprawie wydania opinii na temat zainstalowania fotoradaru na drodze krajowej nr 48 
na wysokości Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz Przedszkola 
Miejskiego w Dęblinie. W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy z Komendy Powiatowej opinię 
pozytywną. Jak najbardziej zasadne jest zamontowanie tego fotoradaru, dlatego zwrócimy 
się do Pani Burmistrz, żeby dalej wystąpić do Inspektora Transportu Drogowego. Może 
tym razem uda się zainstalować radar. Dodatkowo poprosiłem Panie Dyrektorki 
specjalnego ośrodka i przedszkola o opinie, które zostaną dołączone do wniosku. Komplet 
dokumentów przekażemy Pani Burmistrz i może uda się sprawę załatwić w tym roku; 

• 20 sierpnia - wraz z Panią Burmistrz braliśmy udział w nagraniu audycji radiowej w radiu 
„Impuls" w Puławach, podczas której poruszaliśmy kwestie wydarzeń kulturalnych oraz 
inwestycji na terenie miasta Dęblin; 

• 24 sierpnia - wraz z Panią Burmistrz brałem udział w uroczystości z okazji 55. rocznicy 
lotu w „Ugrupowaniu 1000", który odbył się podczas defdady na tysiąclecie państwa 
Polskiego 22 lipca 1966 roku w Warszawie. Organizatorem rocznicy był Dębliński 
Oddział Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP. Uroczystość miała miejsce 
w sali balowej Pałacu Jabłonowskich na Lotnisku. Uroczystość była poprzedzona 
złożeniem wieńców pod pomnikiem „Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt; 

• 26 sierpnia - wraz z Panią Burmistrz oraz radnymi: Panią Cydejko, Panią Czarnecką, 
Panią Papis i Panem Jakubikiem uczestniczyliśmy w uroczystej gali z okazji 10. rocznicy 
utworzenia Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie; 

• 28 sierpnia - brałem udział w pikniku „Pożegnanie lata", który odbył się na targowisku 
miejskim w Dęblinie; 
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• 30 sieipnia - o godz. 10:00 uczestniczyłem w posiedzeniu stałych Komisji Rady Miasta; 
• dzisiaj pozwoliłem sobie jeszcze między posiedzeniem komisji a sesją przejechać 

z Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej do Szkoły Podstawowej 
nr 4 i nr 3, by zobaczyć jak wyglądają szkoły po przygotowaniach do roku szkolnego. 
Szczególnie w Szkole Podstawowej nr 3 był duży zakres robót inwestycyjnych i naprawdę 
polecam zobaczyć, gdyż robi to wrażenie. Myślę, że wszelakie wątpliwości odnośnie 
dostosowania szkół do zmian, które zatwierdzaliśmy na sesjach, będą rozwiane 
po wizycie w tych placówkach. Ukłony dla wszystkich, którzy byli zaangażowani 
w to niełatwe przedsięwzięcie z uwagi na krótki czas. 

Burmistrz Miasta przedłożyła informację o swojej pracy między sesjami: 
1. W dniu 30 czerwca wraz z Przewodniczącym Rady Miasta otworzyliśmy uroczyście 

oczyszczalnię ścieków w Dęblinie. Obiekt na miarę XXI wieku, oczyszczalnia została 
w każdym calu zmodernizowana, jest ładna, przestronna, czysta. Teraz sterowanie 
odbywa się w formie elektronicznej, więc będziemy mieli do czynienia z kolejnymi 
kosztami na utrzymanie tego obiektu, ale mam nadzieję, że wspólnie z Prezesem Zarządu 
MZGK pomyślimy w jaki sposób oszczędnie go eksploatować. 

2. W dniu 5 lipca odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Samorządu 
i Porządku Publicznego, która zatwierdziła aktualną listę osób zakwalifikowanych 
do przydziału lokali komunalnych. 

3. W dniu 8 lipca przewodniczyłam Radzie Społecznej SP ZOZ w Dęblinie. 
4. W dniu 9 lipca brałam udział w uroczystej przysiędze żołnierzy służby przygotowawczej. 

Uroczystość odbyła się na Twierdzy. 
5. W dniu 10 lipca uczestniczyłam w wydarzeniach sportowo-kulturalnych wręczając 

puchary uczestnikom turnieju tenisa dla dzieci i młodzieży szkolnej, który odbywał się 
na kompleksie sportowym ZSO. Następnie wręczałam nagrody dla zdobywców trzech 
pierwszych miejsc w turnieju FIFA 2021 na konsoli Playstation na dużym ekranie, który 
zorganizowany był przez Miejski Dom Kultury i zakończony był kinem plenerowym nad 
Wisłą. 

6. W dniu 11 lipca uczestniczyłam w zawodach wędkarskich organizowanych przez Koło 
Wędkarskie nr 4 na Matygach. 

7. W dniu 18 lipca odbyły się zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza zorganizowane przez 
Koło Wędkarskie „Start" na oczku wodnym przy forcie Mierzwiączka. W wydarzeniu 
wzięła udział Zastępca Burmistrza Miasta - Beata Amarowicz. 

8. W dniach 23, 24, 25 lipca nad Wisłą przy Miejskim Domu Kultury oraz przy Pałacu 
Jabłonowskich organizowane było kino plenerowe, gdzie można było obejrzeć filmy 
wybrane przez mieszkańców w ogłoszonym wcześniej plebiscycie. 

9. W każdą niedzielę lipca w kościele pod wezwaniem Piusa V odbywały się 
Międzynarodowe Koncerty Organowe, w których uczestniczyła bardzo duża liczba 
mieszkańców Dęblina, jak i okolicznych miejscowości. Koncerty cieszą się coraz 
większą popularnością. W tym roku otwierałam koncerty w pierwszą niedzielę lipca 
i miałam przyjemność uczestniczyć w jednym z koncertów w trakcie miesiąca lipca. 

10. W dniu 6 sierpnia uczestniczyłam w spotkaniu z wykonawcą, który będzie realizował 
zadanie polegające na skablowaniu linii energetycznej napowietrznej w osiedlu Wiślana. 
Celem spotkania było uzgodnienie zakresu prac, które możemy wykonać wspólnie 
w ramach zadania pod nazwą „Budowa prawostronnych zatok parkingowych i budowa 
oświetlenia ulicznego". Ogłosiliśmy już przetarg i zadanie będziemy realizować w tym 
roku. 
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11. W dniu 8 sierpnia uczestniczyłam w festynie pod nazwą „III Powiatowy Piknik 
Pszczelarski", zorganizowanym na stadionie miejskim przez Koło Pszczelarskie 
w Dęblinie, któremu przewodzi nasz radny Pan Jarosław Wojtyś i któremu dziękujemy 
za zorganizowanie tak wspaniałej imprezy. Miasto Dęblin było współorganizatorem 
wydarzenia. Bardzo chętnie przyjmujemy zaproszenia do współorganizowania tego typu 
imprez. 

12. W dniu 10 sierpnia brałam udział w przekazaniu i objęciu obowiązków przez nowego 
Dowódcę 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego pułkownika pilota Pawła Marcinkowskiego, 
które odbyło się na placu przed pomnikiem „Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły 
Orląt". 

13. W dniu 13 sierpnia uczestniczyłam w zakończeniu projektu pod nazwą „Aktywna jesień" 
realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie w lokalu po starej bibliotece 
miejskiej przy ulicy Okólnej, który był dedykowany dla osób starszych. Trwałość projektu 
wynosi jeszcze 3 lata, dlatego obiekt ten nadal będzie wykorzystywany dla potrzeb 
seniorów. 

14. W dniu 16 sierpnia przed pomnikiem „Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt" 
Dowódca Garnizonu Dęblin oraz Rektor-Komendant Lotniczej Akademii Wojskowej 
zorganizowali Święto Wojska Polskiego i rocznicę Bitwy Warszawskiej, w którym brałam 
udział wraz z Przewodniczącym Rady Miasta Panem Maciejem Krygrowskim. 

15. W dniu 19 sierpnia odbyła się Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej, na której opiniowaliśmy zmiany do statutu oraz regulaminu 
organizacyjnego placówki zdrowia. 

16. W dniu 22 sierpnia brałam udział w dożynkach organizowanych przez gminę Kłoczew. 
17. W dniu 24 sierpnia uczestniczyłam w 55. rocznicy lotu „Ugrupowania 1000" w Pałacu 

Jabłonowskich. Wydarzenie organizowane było przez Dębiński Oddział Stowarzyszenia 
Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczpospolitej Polskiej i miało na celu upamiętnienie 
jubileuszu defilady lotniczej nad Warszawą w dniu 22 lipca 1966 roku wykonanej przez 
dęblińskich pilotów na tysiąclecie państwa polskiego. 

18. W dniu 26 sierpnia brałam udział w uroczystych obchodach Święta Lotnictwa oraz Święta 
41. Bazy Lotnictwa Szkolnego organizowanych przez Dowódcę Garnizonu Dęblin oraz 
Dowódcę 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego. 

19. W tym samym dniu odbył się Jubileusz 10-lecia powstania Muzeum Sił Powietrznych 
w Dęblinie, w którym wraz z Przewodniczącym Rady Miasta oraz radnymi Rady Miasta 
czynnie braliśmy udział. 

20. W dniu 28 sierpnia brałam udział w uroczystym otwarciu nowej siedziby Miejskiego 
Przedszkola nr 3 w bocznym skrzydle Szkoły Podstawowej nr 3 oraz w dniach otwartych 
przedszkola. Obiekt został wyremontowany i przygotowany dla 81 przedszkolaków. Jest 
to piękny obiekt, czysty, przestronny, duży, świeży. Przy każdej z sal na rodziców czekali 
wychowawcy i nauczyciele. Myślę, że wrażenia rodziców będą pozytywne biorąc pod 
uwagę fakt, że sama decyzja przeniesienia wzbudzała kontrowersje. Mam nadzieję, 
że rodzice będą zadowoleni z faktu, że ich pociechy będą pod opieką wspaniałej kadry 
w tak pięknym obiekcie. 

21. W dniu 28 sierpnia brałam również udział w festynie „Zakończenie lata", który 
tradycyjnie odbył się na placu targowiska miejskiego przy ulicy Niepodległości. 
Wcześniej odwiedziłam nowy klub piłkarski „Czarni Dęblin 1947" na Stadionie Miejskim 
przed pierwszym meczem ligowym z Abramowem, który zakończył się wynikiem 10:0. 
Życzymy powodzenia, niech dalej reprezentuje miasto Dęblin. Cieszymy się, że piłka 
nożna u nas odżyła. W tym miejscu trzeba dodać, że 26 lipca br. nasze boiska sportowe 
do gry w piłkę nożną zostały pozytywnie zweryfikowane przez PZPN Oddział w Lublinie. 
Informuję też, że zakończyliśmy remont środkowej części trybun na Stadionie Miejskim. 
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Warto dodać, że koszt tylko samych środkowych trybun wraz z zakupem siedzisk 
to 52.500 zł. Pamiętamy, iż 5 lat temu za 45.000 zł mogliśmy wyremontować wszystkie 
trybuny. 

22. W dniu 30 sierpnia uczestniczyłam w posiedzeniu stałych Komisji Rady Miasta, które 
zebrały się w celu zaopiniowania materiałów na dzisiejszą sesję. 

23. Chciałam poinformować, że wzorem innych gmin złożyliśmy wnioski o przyznanie 
środków finansowych w ramach programu "Polski ład". Złożyliśmy trzy wnioski, 
w każdej kategorii. Miejmy nadzieję, że któryś z nich zostanie przychylnie rozpatrzony. 
Pierwszy wniosek złożyliśmy na wymianę oraz modernizację urządzeń wodociągowo-
kanalizacyjnych w osiedlu Lotnisko opiewający niemal na 30.000.000 zł. Złożyliśmy 
wniosek o remont i budowę ulic: Śląskiej, Starej i Niecałej na kwotę około 5.000.000 zł. 
Natomiast w trzeciej kategorii wniosków złożyliśmy wniosek o termomodernizację 
Miejskiego Przedszkola nr 1, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Szkoły 
Podstawowej nr 3 i Szkoły Podstawowej nr 4 - II etap na około 12.000.000 zł. 

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

• Radna Urszula Czarnecka zwróciła się z prośbą do Burmistrza Miasta o udostępnienie 
mieszkańcom na tablicach ogłoszeń informacji, o której godzinie i gdzie będzie 
przestawał autobus dowożący dzieci od 1 września do Przedszkola nr 3 w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym. 

• Radny Waldemar Chochowski - w związku z prowadzoną inwestycją budowy 
obwodnicy, złożyło się, że została rozkopana i zabrana (bo w sumie nie była na terenie 
Miasta) górka, którą miały dzieci na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących na osiedlu 
Staszica. Górka ta była tak bezpieczna, że zjeżdżali się na nią mieszkańcy z terenu całego 
miasta. Widzę, że wykonawca inwestycji ma teraz dużo ziemi, która pozostaje z różnych 
prac ziemnych. Czy można byłoby porozmawiać, albo czy może już rozmowy 
są prowadzone odnośnie odtworzenia tej górki na terenie szkolnym. Mieszkańcy zwracają 
się do mnie, żeby już usypać ją tak, jak wyglądała kiedyś w kierunku tak zwanego dołka 
i żeby ona była i funkcjonowała dalej. Zimą odbywały się tam zajęcia wf-u dla dzieci 
i mieszkańcy korzystali do późnych godzin wieczornych z tego obiektu. Wydaje mi się, 
że drugiego takiego obiektu na terenie miasta, w takiej skali, po prostu nie ma i warto 
byłoby tę tradycję kontynuować. 

• Radna Powiatu Ryckiego - Teresa Rayska podziękowała w imieniu swoim 
i mieszkańców za całe lato, podczas którego odbywały się różne festyny, organizowane 
były imprezy dla rodziców, dzieci i młodzieży, by można było spędzać wakacje 
w mieście. Następnie podziękowała za powstały Miejski Klub Sportowy i zapytała, 
czy byłaby możliwość powstania w ramach tego klubu sekcji szachowej, której zajęcia 
mogłyby się odbywać w szkole, ponieważ w dawnych czasach gra w szachy była 
w każdej szkole. Zastanawia się, czy nie warto wrócić do tej tradycji w dobie, kiedy ta gra 
odzyskuje swój blask i również rozwija intelektualnie dzieci, podczas gdy dzieci wciąga 
internet i różne inne zagrożenia. 
Radna bardzo pozytywnie odebrała sprawę nadania SPZOZ-ozowi imienia, które jest 
bardzo silnie związane z korzeniami w naszym mieście. Teraz radni powiatowi również 
będą myśleć o jakimś imieniu związanym naszą lokalną ziemią, tutaj dęblińską, 
tam rycką. Podziękowała za to, co robią władze dla wszystkich mieszkańców. 

• Radny Maciej Krygrowski przekazał pytanie mieszkańca, czy remont parkingu przy 
cmentarzu parafialnym był dofinansowany z budżetu Miasta, skoro w budżecie nie było 
przewidzianych żadnych remontów związanych z cmentarzem parafialnym. 
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Burmistrz Miasta odniosła się do wniosków i zapytań: 
• radnej U. Czarneckiej - prośba o informację, o której godzinie będzie przyjeżdżał autobus 

szkolny na osiedle 15 Pułku Piechoty Wilków - przekażemy taką informację, ponieważ 
zakończyliśmy przetarg na dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej nr 3 ze Staw 
i z Miejskiego Przedszkole nr 3 zlokalizowanego dawniej na osiedlu 15 Pułku Piechoty 
Wilków. Przetarg został rozstrzygnięty, autobus został zamówiony i godziny odjazdu będą 
znane; 

• radnego W. Chochowskiego - rozebrana górka na osiedlu Staszica - ostatnio widziałam 
górkę w dosyć złym stanie, była zarośnięta i w zasadzie nikt z niej nie korzystał. 
Wolałabym ten teren przeznaczyć na inne atrakcje dla osiedla i dla całego miasta, 
ale jeżeli nie będziemy mogli zrealizować, na przykład jakiegoś sketeparku albo innej 
rozrywki dla młodzieży na tym terenie, to pomyślimy o górce. Zawsze łatwiej jest 
nasypać górkę z ziemi, która w tej chwili jest dostępna przy remoncie drogi 801 niż 
realizować większą inwestycję. Rozważymy na pewno taką możliwość już 
po zakończeniu inwestycji budowy obwodnicy. Mamy jeszcze do ogrodzenia ten teren, 
bo jak pamiętamy ogrodzenie zostało zdjęte przez wykonawcę. Przy liceum i szkole 
podstawowej jest jeszcze sporo rzeczy do zrobienia; 

• radnego M. Krygowskiego - czytałam różne wpisy, że samorząd angażował się w jakiś 
sposób w cmentarz parafialny. Żadne środki finansowe nie zostały przez nas 
wyasygnowane na ten cel, bo nie mogły być wyasygnowane. Rada miasta zarządza 
publicznym pieniądzem i daje zezwolenie na wydatkowanie środków burmistrzowi, 
ale nie możemy tego robić na terenach prywatnych. Cmentarz parafialny należy 
do Kościoła Rzymskokatolickiego pod wezwaniem Piusa V i wszystkie prace, jakie 
zostały wykonane na parkingu przy cmentarzu parafialnym, zostały wykonane przez 
nowego proboszcza tej parafii. Samorząd nie brał udziału w tym przedsięwzięciu. 
Natomiast bardzo jesteśmy wdzięczni, że każdorazowy proboszcz tej parafii udostępnia 
nam parking, kiedy idąc z wieńcami chcemy uczcić trzy miejsca Pamięci Narodowej 
na cmentarzu podczas świat narodowych. Nic nie jest mi wiadomo, aby radni albo 
ktokolwiek z samorządu finansował remont, chyba że ktoś z państwa radnych 
indywidualnie pomagał, to wtedy może. Natomiast jako samorząd nie możemy. 

Ad. pkt 6 Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 

Ad. 6a) nadania imienia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 
w Dęblinie oraz wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Dęblinie 

Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego - Justyna Ochota przedstawiła 
projekt uchwały z uzasadnieniem (stanowi załącznik do protokołu) oraz autopoprawka: 
- w tytule uchwały wykreśla się słowa: „nadania imienia Samodzielnemu Publicznemu 

Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Dęblinie oraz"; 
- wykreśla się § 1; 
- z § 2, który staje się § 1 wykreśla się pkt 1), natomiast punkt 2) i 3) stają się odpowiednio 

punktami 1) i 2); 
- § 3 i 4 ulegają przesunięciu na pozycję § 2 i 3. 

Projekt uchwały po autopoprawce (w związku z uwagami zaistniałymi na posiedzeniu 
Komisji Rady w dniu 30 sierpnia 2021 r.) stanowi załącznik do protokołu. 

Burmistrz Miasta - projekt nie wymienia mojego stanowiska odnośnie autopoprawki. 
W związku z wystąpieniem radnej powiatowej - Pani Teresy Rayskiej, która nie uczestniczyła 
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w dzisiejszym posiedzeniu komisji, chciałam wyjaśnić, że na posiedzeniu o godz. 10.00 
wysłuchaliśmy radnego W. Chochowskiego i radnej U. Czarneckiej, którzy są za nadaniem 
nazwy SPZOZ-ozowi lecz zaproponowali: Augusta Sochackiego i Irenę Haase. Ponieważ 
kontrowersyjna stała się propozycja nazwania SPZOZ-u imieniem „Lotników Polskich" 
rozważymy oczywiście pojawiające się jeszcze propozycje imienia dla naszego Zakładu, 
być może zasięgniemy opinii mieszkańców zanim ten obiekt użyteczności publicznej otrzyma 
nazwę. Pani Dyrektor uzasadni, dlaczego nazwa dla SPZOZ-u jest ważna i dlaczego wystąpiła 
do nas z wnioskiem o nadanie nazwy Lotników Polskich. Placówka różniłaby się od innych 
chociażby nazwą, bo w zakresie usług zarówno publiczne jak i niepubliczne placówki 
świadczą podobne usługi. 

Dyrektor SPZOZ - Urszula Pielacka-Chodoła - zwróciłam się w imieniu własnym 
i pracowników o nadanie imienia SPZOZ-owi, ponieważ chcemy budować nowy wizerunek 
i nową markę, stąd wybór tej nazwy a nie innej. Spróbuję przytoczyć nasze argumenty. 
Przede wszystkim SPZOZ w Dęblinie chce budować nową tożsamość, wzbudzać zaufanie 
i przyjazny klimat odbiorcy. Nadanie patrona jest twórczym, docelowym wyobrażeniem 
0 miejscu. Wspólnie się angażując, chcemy kształtować kulturę bycia, zasługującą na uznanie 
1 szacunek, wydobywać dobre emocje. Mamy tu możliwość opierać się na dziedzictwie 
kulturowym, z którym to miasto Dęblin jest jednoznacznie kojarzone, a my jako SPZOZ 
jesteśmy przecież częścią tego miasta. Chcemy być nowocześni, zauważalni, pozaterytorialni, 
chcemy identyfikować się z lotniczym Dęblinem. Teraz rozwija się w bardzo szybkim tempie 
telemedycyna a telemedycyna to jest przyszłość bez granic. 

Burmistrz Miasta - myślałam, że Pani Dyrektor wyartykułuje, iż nie musi to być koniecznie 
ta nazwa. To było uzasadnienie do wystąpienia o nazwę, która kojarzy się z lotnictwem, 
ponieważ wiadomo Dęblin kojarzy się z lotnictwem. Natomiast po dyskusji, którą podjęliśmy 
na komisjach, uznaliśmy, że być może trzy bądź cztery nazwy poddamy dyskusji społecznej 
i zobaczymy, która nazwa otrzyma akceptację mieszkańców. Wtedy wrócimy do tematu 
i nadamy nazwę SPZOZ w taki sposób, aby to wszystko o czym powiedziała Pani Dyrektor 
było podkreśleniem rangi naszego Zakładu Opieki Zdrowotnej a jednocześnie, żeby 
mieszkańcom kojarzyła się z częścią historii tego miasta, bądź z osobami, które dla rozwoju 
miasta lub w zakresie medycyny dużo zrobiły. Być może pozostanie nazwa, o którą 
wnioskowała Pani Dyrektor, bo uzyska ona akceptację naszych mieszkańców. Na ten 
moment, ponieważ budzi to kontrowersje, postanowiłam, że zmienię projekt uchwały 
przedkładany na dzisiejszą sesję w ten sposób, aby uwzględnić państwa uwagi i wyjść 
naprzeciw mieszkańcom. 

Radny Kurowski poprosił Panią Dyrektor o rozszerzenie informacji o nowej jednostce 
organizacyjnej w strukturze zakładu leczniczego AMBULATORIUM: Przychodnia 
ul. Michalinowska la, w związku z tym, że było wiele kontrowersji na temat wykorzystania 
tego budynku po byłym przedszkolu. Mieszkańcy są bardzo zainteresowani sposobem 
wykorzystania tego budynku. 

Dyrektor SPZOZ - jednostkę przy ulicy Michalinowskiej la planujemy przeznaczyć 
na drugi poziom referencyjny zdrowia psychicznego. W chwili obecnej otrzymaliśmy 
możliwość realizacji usług pierwszego poziomu referencyjnego zdrowia dla dzieci 
i młodzieży, czyli lecznictwa zdrowia psychicznego. Narodowy Fundusz Zdrowia 
poinformował nas, że za chwilę będą ogłoszone nowe konkursy dotyczące drugiego poziomu 
referencyjnego. Chcemy być po prostu gotowi do realizacji tej usługi. Jest to bardzo trudne 
i duże wyzwanie, żeby otrzymać drugi poziom referencyjny. Żeby móc w ogóle wystąpić 
o te świadczenia, trzeba dysponować infrastrukturą. W tej sytuacji budynek, dzięki 
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przychylności wszystkich państwa, mógł być wykorzystany w tym zakresie. Chcielibyśmy 
właśnie tam ulokować nasze usługi. Jeszcze raz podkreślę wagę utworzenia ośrodka zdrowia 
psychicznego, centrum zdrowia psychicznego dedykowanego dla dzieci i młodzieży drugiego 
poziomu referencyjnego. 

Radny Kurowski - w związku z tym, że w komórce organizacyjnej przy ul. Michalinowskiej 
jest poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, poradnia położnej podstawowej opieki 
zdrowotnej, gabinet diagnostyczno-zabiegowy, punkt szczepień i poradnia gabinet 
pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, rozumiem, że dodatkowy gabinet będzie 
wykorzystywany tak, jak filia na Lotnisku (oprócz oczywiście poradni zdrowia psychicznego 
dla dzieci) i będzie to filia na ulicy Michalinowskiej. 

Dyrektor SPZOZ - musimy zabezpieczyć się w naszych działaniach i mieć możliwość 
takich wszechstronności. Myślę, że to jest racjonalne posunięcie, żeby nie zamykać się tylko 
do jednego zakresu, ponieważ wiąże się to oczywiście z całą procedurą zgód na przyszłość, 
m.in. Rady Społecznej SPZOZ, Rady Miasta i po prostu wiąże się też z czasem. Na chwilę 
obecną stwarzamy sobie możliwość rozszerzenia oferty, licząc że nadarzy się w najbliższym 
czasie sytuacja, by ją wykorzystać. Z utęsknieniem oczekujemy już zgody Ministerstwa 
Zdrowia na realizację programu "dostępność plus POZ". Wiąże to się z remontami. Remonty 
żeby odbywały się, musimy mieć zaplecze. Po prostu patrzymy w przyszłość. 

Projekt uchwały nie był opiniowany przez Komisje Rady Miasta. 

Przystąpiono do głosowania projektu uchwały z autopoprawką. 

głosowanie 

jednostka 

wynik 

nadania imienia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Dęblinie oraz 
wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Dęblinie z autopoprawką 

Rada Miasta Dęblin 

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 30 sierpnia 2021 r. 

typ głosowanie jawne imienne 

Podsumowanie  

czas 

większość 

14:52:22-14:53:09 

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 ZA 
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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 

15 Wojtyś Jarosław ZA 

Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr XLIX/288/2021 w sprawie wprowadzenia zmian 
w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dęblinie. Uchwała 
stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 6b) wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego o zniesienie urzędowych nazw miejscowości 
Nowy Dęblin i Podlipie na obszarze miasta Dęblin 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej - Marcin Daniel 
przedstawił projekt uchwały z uzasadnieniem (stanowi załącznik do protokołu). 

W związku z wnioskiem Burmistrza Miasta Dęblin, Starosta Rycki pismem znak: 
GK.6641.50.2021 z dnia 29 lipca 2021 r. (stanowi załącznik do protokołu) przekazał 
pozytywną opinię odnośnie zniesienia nazw miejscowości Nowy Dęblin i Podlipie jako części 
miasta Dęblin, ponieważ nie doszukał się w swoich archiwach występowania ww. nazw 
miejscowości na terenie miasta Dęblin. 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Gospodarki Komunalnej, 
Samorządu i Porządku Publicznego. 

Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania projektu uchwały. 

głosowanie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem 
Wojewody Lubelskiego o zniesienie urzędowych nazw miejscowości Nowy Dęblin i Podlipie 

na obszarze miasta Dęblin 

jednostka Rada Miasta Dęblin 
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wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 30 sierpnia 2021 r. czas 15:01:19 -15:02:35 

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 SIĘ 0 0 %  nieoddanych głosów 2 13.33 % 

Wyniki  imienne  

ip nazwisko imię głos 

i Chochowski Waldemar ZA 

2 Cydejko Maria ZA 

3 Czarnecka Urszula ZA 

4 Grobel Mieczysław ZA 

5 Grzyb Leszek nieobecny 

6 Jakubik Maciej ZA 

7 Krygrowski Maciej ZA 

8 Kurowski Andrzej ZA 

9 Marzysz Artur ZA 

10 Papis Edyta ZA 

11 Pasek Robert ZA 

12 Przerwa Ewa ZA 

13 Świetliński Leopold ZA 

14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja nieobecna 

15 Woj tyś Jarosław ZA 

Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr XLIX/289/2021 w sprawie wystąpienia z wnioskiem 
do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego 
o zniesienie urzędowych nazw miejscowości Nowy Dęblin i Podlipie na obszarze miasta 
Dęblin. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 6c) przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
na terenie Miasta Dęblin w celu przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej - Marcin Daniel 
przedstawił projekt uchwały z uzasadnieniem (stanowi załącznik do protokołu). 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Gospodarki Komunalnej, 
Samorządu i Porządku Publicznego. 

W dyskusji głos zabrali: 

Radny Andrzej Kurowski poprosił o udzielenie informacji, czy wprowadzenie nowego 
regulaminu będzie generowało dodatkowe koszty eksploatacji dla mieszkańców Dęblina 
w porównaniu do poprzednich regulacji prawnych. 

Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. - Tomasz 
Bobrowski odpowiedział, iż ta nowelizacja w żaden sposób nie wpłynie na podniesienie 
kosztów lub opłat, które uiszczają mieszkańcy za usługi dostarczane przez Spółkę. 
Jest to swego rodzaju zabieg kosmetyczny, który ma usystematyzować relację pomiędzy 
przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług, czyli potencjalnym 
mieszkańcem gminy Miasto Dęblin. Regulacja zawarta w tym regulaminie dotyczy głównie 
kwestii związanych z wydawaniem warunków technicznych przyłączenia do sieci 
wodociągowej bądź sieci kanalizacyjnej, między innymi określenia terminu ważności tychże 
warunków. Do tej pory takiego wymogu nie było. W tej chwili ważność wydanych przez 
Spółkę warunków technicznych będzie wynosiła 24 miesiące. 

Przystąpiono do głosowania projektu uchwały. 

głosowanie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta 
Dęblin w celu przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 30 sierpnia 2021 r. 

typ głosowanie jawne imienne 

Podsumowanie  

czas 

status 

ZA 

PRZECIW 

WSTRZYMAŁO SIĘ 

ilość 

13 

0 

0 

większość 

procent status 

100 % pula głosów 

0% oddanych głosów 

0 % nieoddanych głosów 

15:09:13- 15:09:47 

zwykła 

ilość procent 

15 

13 86.67 % 

2 13.33 % 
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Wyniki  imienne  

Ip nazwisko imię głos 

1 Chochowski Waldemar ZA 

2 Cyd ej ko 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 

15 Wojtyś Jarosław ZA 

Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr XLIX/290/2021 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Dęblin w celu przekazania 
do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 6d) zmiany uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących 
dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich 
przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów 
i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz 
ich zatwierdzania 

Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych - Agnieszka Chlaściak-Pietruszewska 
przedstawiła projekt uchwały z uzasadnieniem (stanowi załącznik do protokołu). 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Oświaty, Kultury i Kultury 
Fizycznej oraz Komisję Gospodarki Przestrzennej i Budżetu. 

Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania. 
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głosowanie zmiany uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na 
wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i 

trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, 
dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 30 sierpnia 2021 r. 

typ głosowanie jawne imienne 

Podsumowanie  

status ilość 

ZA 12 

PRZECIW 0 

WSTRZYMAŁO SIĘ 1 

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 

procent 

92.31 % 

0 %  

7.69 % 

większość 

status 

pula głosów 

oddanych głosów 

nieoddanych głosów 

15:13:14-15:14:00 

zwykła 

ilość procent 

15 

13 86.67 % 

2 13.33 % 

imię 

Waldemar 

Maria 

Urszula 

Mieczysław 

Leszek 

Maciej 

Maciej 

Andrzej 

Artur 

Edyta 

Robert 

Ewa 

Leopold 

Patrycja 

Jarosław 

głos 

WSTRZYMAŁ SIĘ 

ZA 

ZA 

ZA 

nieobecny 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

nieobecna 

ZA 
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Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr XLIX/291/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku 
bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania 
planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym 
planie oraz ich zatwierdzania. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 7. Zatwierdzenie protokołu z XLVI sesji Rady Miasta Dęblin z dnia 
27 maja 2021 r. 

Ponieważ nie wpłynęły uwagi do protokołu z XLVI sesji Rady Miasta przystąpiono do jego 
zatwierdzenia. 

głosowanie Zatwierdzenie protokołu z XLVI sesji Rady Miasta Dęblin z dnia 27 maja 2021 r. 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 30 sierpnia 2021 r. czas 15:14:38 -15:15:17 

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie  

status ilość procent status ilość procent 

ZA 12 100% pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0% oddanych głosów 12 80% 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0% nieoddanych głosów 3 20% 

Wyniki  imienne  

ip nazwisko imię głos 

i Chochowski Waldemar nieobecny 

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 
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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 protokół z XLVI sesji Rady Miasta. 

Ad. pkt 8. Zatwierdzenie protokołu z XLVII sesji Rady Miasta Dęblin z dnia 
18 czerwca 2021 r. 

Ponieważ nie wpłynęły uwagi do protokołu z XLVII sesji Rady Miasta przystąpiono do jego 
zatwierdzenia. 

głosowanie Zatwierdzenie protokołu z XLVII sesji Rady Miasta Dęblin z dnia 18 czerwca 2021 r. 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 30 sierpnia 2021 r. czas 15:15:43 -15:16:15 

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie  

status ilość procent status ilość procent 

ZA 12 100 % pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0% oddanych głosów 12 80% 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0% nieoddanych głosów 3 20% 

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 nieobecny 
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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 Wojtyś Jarosław ZA 

Rada Miasta przyjęła protokół z XLVII sesji Rady Miasta. 

Ad. pkt 9. Zatwierdzenie protokołu z XLVIII sesji Rady Miasta Dęblin z dnia 
29 czerwca 2021 r. 

Ponieważ nie wpłynęły uwagi do protokołu z XLVIII sesji Rady Miasta przystąpiono do jego 
zatwierdzenia. 

głosowanie Zatwierdzenie protokołu z XLVIII sesji Rady Miasta Dęblin z dnia 29 czerwca 2021 r. 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 30 sierpnia 2021 r. 

typ głosowanie jawne imienne 

Podsumowanie  

czas 

status ilość 

ZA 12 

PRZECIW 0 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 

Wyniki  imienne  

lp nazwisko 

1 Chochowski 

procent 

100 % 

0 %  

0 %  

większość 

status 

pula głosów 

oddanych głosów 

nieoddanych głosów 

15:16:35-15:17:12 

zwykła 

ilość procent 

15 

12 80 % 

3 20% 

imię 

Waldemar 

głos 

nieobecny 
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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 

15 Wojtyś Jarosław ZA 

Rada Miasta przyjęła protokół z XLVIII sesji Rady Miasta. 

Ad. pkt 10. Zamkniecie sesji. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady - Maciej Krygrowski 
zamknął XLIXsesję rady Miasta. 

Zamknięcie sesji - godz. 15.20 

Na tym zakończono protokół. 

PRZEWODZĄCY RADY 

Mac ie j  Kryg rowsk i  

Protokołowała: 
JpuPeszlza ćśĵ dre (i -

Agnieszka Ogórek-Ostrach 
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