
Protokół Nr LX/2022 
z LX Sesji Rady Miasta 

z dnia 28 marca 2022 roku 

Ad. pkt 1 Otwarcie sesji (godzina 10:00). 

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 - 14 radnych, w tym radna 
Patrycja Wojewoda-Sieklicka spóźniła się, nieobecna radna Ewa Grzęda. 

LISTA RADNYCH OBECNYCH NA SESJI 

lp nazwisko imie status 

1 Chochowski Waldemar obecny 

2 Cydejko Maria obecna 

3 Czarnecka Urszula obecna 

4 Grobel Mieczysław obecny 

5 Grzęda Ewa nieobecna 

6 Jakubik Maciej obecny 

7 Krygrowski Maciej obecny 

8 Kurowski Andrzej obecny 

9 Marzysz Artur obecny 

10 Papis Edyta obecna 

11 Pasek Robert obecny 

12 Przerwa Ewa obecna 

13 Świetliński Leopold obecny 
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14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja obecna 

15 Wojtyś Jarosław obecny 

obecni 13 

Wszyscy 15 

Procent 86,67 % 

Kworum zostało osiągnięte 

Ad. pkt 3 Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Miasta - Maciej Krygrowski poinformował, że radni otrzymali 
porządek obrad wraz z projektami uchwał. 
Burmistrz Miast Beata Siedlecka - zgłosiła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad, 
jako punktu 91) projektu uchwały w sprawie nadania uprawnień w zakresie wykonywania 
budżetu w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. 

głosowanie 

jednostka 

Wynik 

Wniosek Burmistrza Miasta o wprowadzenie do porządku obrad, jako punktu 91) projektu 
uchwały w sprawie nadania uprawnień w zakresie wykonywania budżetu w związki 
z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy 

Rada Miasta Dęblin 

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

Data 28 marca 2022 r. 

Typ głosowanie jawne imienne 

Podsumowanie 

większość 

10:15:38-10:17:18 

zwykła 

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 ZA 

2 Cydejko Maria ZA 

Czarnecka Urszula ZA 

Protokół Nr LX/2022 z LX Sesji Rady Miasta z dnia 28 marca 2022 roku 
2 



4 Grobel Mieczysław ZA 

5 Grzęda Ewa nieobecna 

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 nie głosował 

14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja nieobecna 

15 Wojtyś Jarosław ZA 

Następnie Rada Miasta przyjęła porządek obrad LX sesji w następującym brzmieniu: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Sprawdzenie obecności. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Informacja o pracach Przewodniczącego Rady i Burmistrza Miasta w okresie między 
sesjami. 
5. Sprawy różne, wolne wnioski oraz złożenie pisemnych interpelacji i zapytań. 
6. Omówienie stanu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w mieście 
w 2021 roku. 
7. Informacja Burmistrza Miasta Dęblin dotycząca realizacji art. 37 ust. 8 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 
503) za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 
8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2017-2020. 
9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 

a) przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Dęblin na lata 2021-
2024"; 

b) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2022 r.; 
c) zmian w wieloletniej prognozie finansowej; 
d) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego strażakowi ratownikowi 

Ochotniczej Straży Pożarnej, za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji 
ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu; 

e) przejęcia przez Miasto Dęblin zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego 
utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Miasta Dęblin w 2022 roku; 

f) nabycia nieruchomości przy ul. Podchorążych; 
g) wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 4230/15, obręb 0001 Dęblin, stanowiącej 

własność miasta Dęblin; 
h) wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr 2668/6, 2063/2, 2065/2, 2065/4, obręb 0001 

Dęblin oraz nr 732/4, obręb 0005 Mierzwiączka, stanowiących własność miasta Dęblin; 
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i) wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku wielorodzinnym 
ul. Staszica 2A; 

j) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy działek położonych 
w Dęblinie; 

k) uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Dęblin w roku 2022". 

1) nadania uprawnień w zakresie wykonywania budżetu w związku z konfliktem zbrojnym 
na terytorium Ukrainy 

10. Zatwierdzenie protokołu z LVI sesji Rady Miasta. 
11. Zatwierdzenie protokołu z LVII (XVIII nadzwyczajnej) sesji Rady Miasta. 
12. Zatwierdzenie protokołu z LVIII (XIX nadzwyczajnej) sesji Rady Miasta. 
13. Zamknięcie sesji. 

głosowanie Przyjęcie porządku obrad 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 28 marca 2022 r. czas 10:20:59 -10:21:46 

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 14 100 % pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0% oddanych głosów 14 93.33 % 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0% nieoddanych głosów 1 6.67 % 

Wyniki imienne 

lp nazwisko imię głos 

1 Chochowski Waldemar ZA 

2 Cydejko Maria ZA 

3 Czarnecka Urszula ZA 

4 Grobel Mieczysław ZA 

5 Grzęda Ewa nieobecna 

6 Jakubik Maciej ZA 

7 Krygrowski Maciej ZA 

8 Kurowski Andrzej ZA 
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9 Marzysz Artur ZA 

10 Papis Edyta ZA 

11 Pasek Robert ZA 

12 Przerwa Ewa ZA 

13 Świetliński Leopold ZA 

14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja ZA 

15 Wojtyś Jarosław ZA 

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: 
- 28 stycznia - brałem udział wraz z panią Burmistrz w uroczystej zbiórce 
z okazji przekazania dowodzenia w Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego; 
- 7 lutego - udział w nadzwyczajnej sesji Rady Miasta; 
- 11 lutego - udział w uroczystej przysiędze Wojskowej Służby Przygotowawczej Lotniczej 
Akademii Wojskowej; 
- 28 lutego - brałem udział w nadzwyczajnej sesji rady miasta; 
- 12 marca - wraz z Panią Burmistrz braliśmy udział w uroczystej przysiędze wojskowej 
kandydatów na żołnierzy zawodowych w Szkole Podoficerskiej Sił Powietrznych 
w Dęblinie; 
- 21 marca - brałem udział w nadzwyczajnej sesji Miasta; 
- 24 marca - wraz z Panią Burmistrz i Radnymi braliśmy udział w uroczystościach odsłonięcia 
pomnika „Alei Rodzin Dębińskich niosących pomoc Żydom w czasach Holokaustu", 
uroczystość odbyła się przy cmentarzu na ul. Balonnej; 
- 25 marca - brałem udział w posiedzeniu komisji w sprawie nadania medalu „Za zasługi dla 
miasta Dęblin"; 
- 25 marca - brałem udział wraz z radnymi we wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miasta 
w celu zaopiniowania materiałów na dzisiejszą sesję. 

Burmistrz Miasta przedłożyła informację o swojej pracy między sesjami: 

- 24 stycznia - uczestniczyłam w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w sprawie skargi 
na czynności inkasentów z targowisk miejskich; 
- 25 stycznia - w urzędzie odbyło się spotkanie przedstawicieli LAW, MDK i urzędu 
w sprawie organizacji pikniku Lotniczego i dni Dęblina w 2022 roku; 
- 28 stycznia - brałam udział w przekazaniu obowiązków nowemu dowódcy 
CESIL przed pomnikiem Bohaterskich Lotników Dęblińskiej Szkoły Orląt, z Dęblinem 
pożegnał się dowódca CSIL płk. Waldemar Wiśniewski; 
- 31 stycznia odbyło się w UM spotkanie przedstawicieli nadleśnictwa Puławy 
oraz Dowódcy JW w Stawach w sprawie utwardzenia ul. Leśnej w Dębinie na odcinku od 
skrzyżowania z ul. Stawską i wzmocnienia w tym miejscu mostu na rzece Irenka. Miasto 
reprezentowała Zastępca Burmistrza Pani Beata Amarowicz; 
- 3 lutego - zorganizowałam w UM spotkanie z mieszkańcami ul. Okrzei, którzy 
nie wyrazili zgody na podział ich działek zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego 
i z przeznaczeniem wydzielonych działek pod poszerzenie pasa drogi ul. Okrzei; 
- 7 lutego - uczestniczyłam nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Dęblin w sprawie wyrażenia 
stanowiska Rady odnośnie wojny w Ukrainie; 
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- 11 lutego - odbyła się uroczysta przysięga wojskowa służby przygotowawczej LAW przed 
Pomnikiem Bohaterskich Lotników Dęblińskiej Szkoły Orląt, miasto reprezentował 
Przewodniczący Rady Miasta Maciej Krygrowski; 
- 15 lutego wraz z pracownikami UM uczestniczyłam w wideokonferencji z przedstawicielem 
Banku Gospodarstwa Krajowego poświęconej nowym zasadom naboru wniosków w ramach 
rządowego programu Polski Ład. Miasto złożyło wnioski o dofinansowanie zadania budowa 
kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów i ul. Środkowej na os. Żdżary. Zadanie miałoby 
polegać na wykonaniu kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na tych ulicach, mają one długość 
ok. 870 m ul. Partyzantów (droga powiatowa) oraz ok. 950 m ul. Środkowa droga gminna. 
Ze względu na istniejącą nawierzchnię asfaltową tych ulic zadanie będzie obejmowało budowę 
przyłączy kanalizacyjnych do granicy pasa drogowego oraz odtworzenia nawierzchni dróg całą 
ich szerokością. Inwestycja ta będzie realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj", więc 
dokładny zakres zostanie określony w opracowaniu programu funkcjonałno-użytkowego. 
Dopiero po udzieleniu zamówienia będziemy wiedzieli jak będzie się przedstawiała sytuacja. 
Wniosek opiewa na kwotę 4 min zł, wkład własny miasta to jest 5% czyli 200 tys. zł. Drugi 
złożony wniosek dotyczy budowy ul. Matejki i ul. Reja, zadanie będzie polegało na budowie 
dwóch dróg gminnych na os. Wiślana-Żywica w Dęblinie, obecnie są to drogi gruntowe o 
długości od 300 m. i 90 m. usytuowane na os. o zabudowie jednorodzinnej. Inwestycja 
obejmowała budowę dróg o długości 390 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz 
z chodnikami i zjazdami oraz wykonaniem odwodnienia w postaci kanałów oraz skrzynek 
drenażowych. Zadanie będzie realizowane w formie „zaprojektuj i wybuduj" 
na podstawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Koszt tego wniosku 
i pieniążków, jaki się ubiegamy, co jest 3 min. zł, z czego wkład własny to 5% czyli 150 tys. zł. 
Trzeci wniosek dotyczy budowa kanalizacji sanitarnej i dróg w os. Michalinów 
w Dęblinie. Zadanie będzie polegało na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz 
z przyłączami w ul. Księżycowej, Akacjowej, Brzozowej na odcinku ulicy Słonecznej na 
długości około 235 m, ul. Okrzei od ul. Słonecznej do Stężyckiej i Bursztynowej do kolektora 
sanitarnego wraz z przyłączami do granicy pasów drogowych. Zadanie przewiduje także po 
zakończeniu robót sanitarnych budowę dróg ul. Okrzei na całej długości, ul. Słonecznej na 
dł. 235 m, Księżycowej, Akacjowej, Brzozowej wraz z chodnikami zjazdami i odwodnieniem 
w postaci kanałów i skrzynek drenażowych. Zadanie również będzie realizowane w formule 
również „zaprojektuj i wybuduj". Szacowana długość sieci kanalizacji sanitarnej to ok. 1,5 km 
i szacowana długość wybudowanych ciągów drogowych to również ok. 1,5 km. Złożyliśmy 
o dofinansowanie tego wniosku, oszacowaliśmy go na kwotę 17 min. zł, z czego wkład własny 
5% jest to 850 tys. zł. Oczekujemy oceny wniosków myślę, że nastąpi to pod koniec kwietnia, 
jeżeli się nic nie wydarzy tego roku będziemy widzieć, który z wniosków uzyskał akceptację 
rządową; 
- 17 lutego - uczestniczyłam wraz z pracownikiem UM w spotkaniu konsultacyjnym 
w sprawie wykorzystanie środków zewnętrznych w ramach ZIT i MOF w Urzędzie 
Marszałkowskim w Lublinie; 
- 24 lutego - wraz z dowódcą 1 Batalionu Drogowo-Mostowego płk. Zaniewskim brałam udział 
w spotkaniu w Urzędzie Wojewódzkim u Wicewojewody w sprawie remontu ul. Saperów oraz 
Funduszy Europejskich dla województwa Lubelskiego 2021-27 odnośnie pozyskania środków 
na renowację Twierdzy Dęblin. Miasto Dęblin występowało już o wyremontowanie 
ul. Saperów ze środków rządowych przeznaczonych na remont i budowę dróg militarnych. 
Wówczas wniosek nie został rozpatrzony, dlatego ponawiamy całą procedurę i już ponownie 
wystąpiłam o przyznanie środków na remont tej drogi. 
- 3 marca uczestniczyłam w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w sprawie skargi na 
inkasentów opłaty Targowej na targowiskach Miejskich; 
- 4 marca brałam udział w rozstrzygnięciu konkursu „Dębińskie zdjęcie roku" w Miejskim 
Domu Kultury nad Wisłą; 
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- 5 marca uczestniczyłam w degustacyjnej kolacji charytatywnej w „Gościńcu pod 
lasem" w centrum rekreacyjno-biznesowym, gdzie licytowano przedmioty z prze zaznaczeniem 
środków z licytacji na pomoc w leczeniu chorych dzieci. Samorządowcy z powiatu ryckiego 
oraz poseł na sejm RP Sławomir Skwarek wylicytowali na ten cel voucher na zwiedzanie 
41 Bazy Lotnictwa Szkolnego za 4 tys. zł, po czym voucher wrócił do ponownej licytacji; 
- 14 marca brałam wraz z pracownikami UM w Starostwie Powiatowym w Rykach udział w 
warsztatach diagnostycznych realizowanych w ramach zadania opracowanie założeń strategii 
rozwoju ponad lokalnego powiatu ryckiego; 
- 21 marca - uczestniczyłam w nadzwyczajnej sesji Rady Miasta gdzie została podjęta uchwała 
w sprawie zakresu pomocy obywatelem Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie 
tego państwa; 
- 24 marca - Towarzystwo Przyjaciół Dębina oraz Miasto Dęblin zorganizowali wydarzenie 
otwarcie „Alei Rodzin Dębińskich niosących pomoc Żydom" zlokalizowane przy drodze 
prowadzącej na cmentarz Balonna, tym samym symbolicznie uczcili pamięć rodzin Dębińskich 
niosących pomoc Żydom podczas okupacji hitlerowskiej. Wzdłuż drogi nasadzono lipy 
i ułożono 23 oszlifowane granitowe oflisy z wyrytym na górze krzyżem i gwiazdą Dawida oraz 
nazwiskami sprawiedliwych. 
Burmistrz podziękowała osobom, które przyczyniły się do powstania tej Alei, Towarzystwu 
Przyjaciół Dęblina oraz osobom, które zaangażowały się bardzo mocno przy tej inwestycji. 
Inicjatorem tego przedsięwzięcia 8 lat temu był Tadeusz Opieka obecnie członek 
i wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Dęblina, a w ostatnich miesiącach inwestycji pracowali 
czynnie usuwając krzewy członkowie TPD. Miasto rozpoczęło prace 2 lata temu karczowanie 
drzew przy tej Alei, przy współpracy w 1 Batalionem Drogowo-Mostowym utwardziliśmy 
aleje, natomiast reszty dzieła dokonali członkowie TPD. Aleja teraz wygląda pięknie i może 
pretendować do miana Parku Pokoju, o którym mówi się od lat, upamiętniając ludzką 
życzliwość dla innych. Burmistrz odczytała podziękowania od Prezesa TPD: 
„W imieniu zarządu i członków Towarzystwa Przyjaciół Dęblina pragnę serdecznie 
podziękować Pani oraz pracownikom UM za pomoc w organizacji uroczystości otwarcia 
pomnika, Alei rodzin niosących pomoc Żydom w czasach Holokaustu. Dziękuję pracownikom 
za profesjonalizm zaangażowanie oraz sumienne przygotowanie oprawy całej uroczystości. 
Dzięki państwa pracy powstały zaproszenia i plakaty informujące 
o uroczystościach, które następnie dotarły do zaproszonych gości i do miejskiego 
społeczeństwa. Dzięki miejskiej dotacji przybyli goście mogli otrzymać bezpłatnie 
egzemplarze książki „Dęblińscy Sprawiedliwi" Małgorzaty Iwaniec, a tym samym poznać 
bohaterskie postawy dębińskich rodzin podczas II wojny Światowej". 
- 25 marca brałam udział w posiedzeniu wszystkich komisji stałych Rady Miasta celem 
zaopiniowania materiałów na dzisiejszą sesję. 

Burmistrz poinformowała, że zostały ogłoszone dwa przetargi. Jeden przetarg to postępowanie 
0 udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą 
„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie etap II". 
Na ten cel zabezpieczyliśmy środki z Rządowego programu „Polski Ład" w wysokości 12 min. 
zł, w zakresie zadań mamy zamiar zmodernizować drugą część SP nr 4, SP nr 3, MP nr 1 
1 SOSW. Zgłosiło się siedmiu wykonawców, prawie wszyscy mieszczą się w kwocie 
przeznaczonej na ten cel, teraz trwa weryfikacja ofert. Po podpisaniu umowy będę Państwa 
informowała, z kim została podpisana. Ogłosiliśmy drugi przetarg na postępowanie 
0 udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci wodociągowej w ul. Towarowej 
1 Wiślanej. Zgłosiło się przedsiębiorstwo budowlano-usługowe TEKAM spółka z.o.o. z Puław, 
za kwotę 263 481 zł 99 gr, ta kwota mieści się w zaplanowanej na ten cel, w budżecie miasta. 
W ten piątek będzie składanie ofert na budowę wodociągów ul. Asnyka o jego efektach będę na 
bieżąco informować. 
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Przewodniczący RM Maciej Krygrowski, przypomniał radnym o składaniu oświadczeń 
majątkowych za rok 2021 terminie do 30 kwietnia. 

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

głosowanie Udzielenie głosu Panu Janowi Prządce Przewodniczącemu Komitetu Organizacyjnego nadania 
patronatu Miastu Dęblin o nazwie „Święty Jan Paweł II patronem Miasta Dęblin" 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 28 marca 2022 r. czas 10:38:02 -10:38:25 

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 14 100 % pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0% oddanych głosów 14 93.33 % 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0% nieoddanych głosów 1 6.67 % 

Wyniki imienne 

IP nazwisko imię głos 

1 Chochowski Waldemar ZA 

2 Cydejko Maria ZA 

3 Czarnecka Urszula ZA 

4 Grobel Mieczysław ZA 

5 Grzęda Ewa nieobecna 

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 
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14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja ZA 

15 Wojtyś Jarosław ZA 

Pan Jan Prządka - Przewodniczącemu Komitetu Organizacyjnego nadania patronatu 
Miastu Dęblin o nazwie „Święty Jan Paweł II patronem Miasta Dęblin" - komitet nadania 
patronatu miasto Dęblin Święty Jan Paweł II patronem miasta Dęblin zwraca się do władz 
samorządowo administracyjnych o wsparcie finansowe na wzniesienie pamiątkowego pomnika 
popiersia patronowi miasta. Patronat jest zrealizowaną wolą mieszkańców Dęblina i został 
zatwierdzony dekretem kongregacji do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów 
w stolicy apostolskiej o patronach protokół 406/19 z dnia 10 lipca 2020 roku. Ogłoszenie 
patronatu w Dęblinie odbyło się 16 maja 2021 roku w tym dniu ksiądz biskup Kazimierz Gurda 
ordynariusz Diecezji Siedleckiej dokonał umiejscowienia relikwii Świętego Jana Pawła II 
w parafii Świętego Piusa V Papieża i oficjalnie ogłosił patronat miasta. Do kart historii Miasta 
Dęblin wpisano nową ponadczasową kartę. Jako organizatorzy tak ważnego dla mieszkańców 
i miasta wydarzenia lokalizacyjne zaproponował, aby upamiętnić patrona Wielkiego Polaka 
Świętego Jana Pawła II Papieża wzniesieniem pomnika popiersia w centrum miasta. 
Realizacja celu to finanse, o które bardzo trudno komitet działający pod patronatem 
stowarzyszenia Civitas Christiana oddział Okręgowego w Lublinie i rady oddziału w Dęblinie 
skorzystał z pomocy finansowej w postaci ufundowania cegiełek okolicznościowych 
0 nominałach 20, 50, 100 i 500 zł, które są rozprowadzane wśród ofiarodawców przez 
upoważnione osoby identyfikujące się identyfikatorem z imieniem i nazwiskiem. Otworzono 
subkonto w lubelskim w Banku Spółdzielczym, na które można dokonywać wpłat z adnotacją 
„wpłata na pomnik", jest to konto założone przy koncie Polskiego Związku Emerytów jest to 
subkonto i są osoby przy nim upoważnione. Z dotychczasowej zbiórki oraz za pożyczoną 
kwotę 4 tys. zł zakupiono odlew z brązu, który zdeponowany jest w Urzędzie Miasta. 
Postument pod popiersie z granitu i symbole to orientacyjny koszt około 35 tys. zł zwracamy 
się do wysokiej Rady i Burmistrz o finansową pomoc i zaangażowanie się w zbiórkę pieniędzy. 
Mamy nadzieję, że przy wspólnym działaniu zdołamy zrealizować ten wzniosły cel. Ponadto 
poinformował, że zarząd okręgu Stowarzyszenia Civitas Christiana w Lublinie oddział w 
Dęblinie ufundowali popiersie Świętego Jana Pawła II (odlew z gipsu), jako pamiątkę nadania 
1 wyróżnienia władz samorządowo administracyjnych i mieszkańców Dęblina. 
Dodatkowo zachęcił do kupowania cegiełek wspierających ten cel oraz zwrócił się 
o popularyzowanie wśród społeczności tej inicjatywy. Powiedział, że prośbę tą również 
skierował do lokalnych przedsiębiorców. Dodał, że pomnik zostanie umiejscowiony na 
skwerze po drugiej stronie ulicy przed UM obok dębu Jana Pawła. Następnie wręczył gipsowe 
popiersie Świętego Jana Pawła II. 
Burmistrz Miasta podziękowała Stowarzyszeniu Civitas Christiana oraz zapewniła, 
że popiersie zostanie umiejscowione w godnym miejscu w budynku Urzędu Miasta, wraz 
z informacją w języku polskim i łacińskim o całej historii nadania patronatu. 
Następnie głos zabrali: 
Radna Urszula Czarnecka - złożyła wniosek dotyczący wykonania tablicy informacyjnej 
przy cmentarzu wojennym na ul. Bałonna dotyczącej obozu pracy w Dęblinie działającego w 
czasie II Wojny Światowej, który znajdował się w pobliżu cmentarza. Poprosiła też o 
zaznaczenie na mapie Dęblina tego historycznego miejsca. Zaroponowała, aby tablicę 
wykonało Towarzystwo Przyjaciół Dęblina we współpracy z wydziałem Oświaty Urzędu 
Miasta Dęblin. W związku z ostatnimi uroczystościami na cmentarzu Balonna Radna 
dowiedziała się o obozie pracy, o którym niestety jest brak informacji w miejscowych 
periodykach dębińskich. Na tablicy, o której mowa można opisać umiejscowienie, prace 
wykonane przez więźniów, liczby przetrzymywanych, i ich narodowość. Taka tablica byłoby 
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dobrym dopełnieniem informacji o tym znanym już powszechnie miejscu zwłaszcza dla 
młodych mieszkańców, którzy mogliby pogłębić swoją wiedzę zarówno o tym miejscu, jaki 
o samym mieście Dęblin w czasie II Wojny Światowej. 
Radny Waldemar Chochowski - mieszkańcy ul. Spokojnej zwrócili się do mnie, 
żebym zainterweniował w sprawie nawierzchni drogi. Ponieważ było obiecane, że po 
zakończeniu prac związanych z budową wodociągów i kanalizacji na tej ulicy będzie 
odtworzony stan nawierzchni, kiedyś była ta droga utwardzana z tłucznia. Po wykonanych 
robotach został nawieziony destrukt asfaltowy jedna warstwa i utwardzone. Mieszkańcy mieli 
informację, że taka czynność wykonywana będzie 2 razy. Już po tej zimnej ulica wyglądała 
gorzej niż wcześniej po utwardzeniu tłuczniem, są liczne wykopy i zagłębienia. Mieszkańcy 
starają się sami z tych materiałów, które tam są zgromadzone na budowę łatają część tych 
dziur, ale wydaje mi się, że inwestor powinienem dopilnować, a wykonawca zrobić tak jak to 
powinno być zrobione, żeby droga się nie rozpuszczała. Na razie wiosna jest sucha, ale dołów 
jest bardzo dużo. 

Następnie radny powiedział, że starsi mieszkańcy Dęblina zwracają się z prośbą żeby 
poprawić dostępności rejestracji telefonicznej w SP ZOZ-ie, ponieważ mają problemy 
z dodzwonieniem się. Mówią, że linia jest zajęta albo w poprostu nikt nie odbiera. Proponuję, 
aby zamontować automat kolejkowy, coś takiego działa w szpitalu oraz przychodni na ul. 
Stężyckiej, wtedy osoba, która oczekuje wie, jakie ma szanse na dodzwonienie się do 
rejestracji. Teraz osoby muszę specjalnie udawać się do rejestracji, a często są to osoby 
w podeszłym wieku i jest to dla nich wyprawa na cały dzień, żeby tylko zarejestrować się do 
specjalisty. 

W piątek na komisjach Pani Burmistrz powiedziała, że nie będziemy sprzątać terenów, 
które nie należą do miasta. Po sobotnim bazarze z uwagi na silny wiatr wszystkie śmieci, 
których nie pozbierali pracownicy zostały rozwiane z bazaru większość jest na terenach 
bocznicy kolejowej wojskowej, na osiedlach do dzisiaj pracownicy je zbierają, Spółdzielnia 
Mieszkaniowa Południe też ma problem. Pracownik się starał to, co mógł to starał się 
posprzątać, ale wiatr tak szybko to roznosił i tak jak mówiłem to są śmieci nasze, jak się znajdą 
na terenie wojskowym to będą posprzątane raz do roku albo i wcale nie będą. Niedługo są 
święta, tereny osiedli są posprzątane i systematycznie są zaśmiecane przez warunki pogodowe, 
przez lokalizację bazaru i brak zabezpieczeń, aby śmiecie się nie przemieszczały. Proszę mieć 
to na uwadze i zrealizować moje wnioski. 
Radny Robert Pasek - odczytał stanowisko Komisji Rewizyjnej po przeprowadzonej kontroli 
w zakresie pobierania opłaty Targowej (stanowi załącznik do protokołu). 
Ponadto podziękował za spowodowanie podcięcie i usunięcia gałęzi drzew rosnących 
blisko jezdni na ul. Pułaskiego od ul. Chabrowej. Poprosił o usunięcie frezowanie wystającej 
karpy po ściętym drzewie przy posesji nr 38 w pasie drogi ul. Lipowej oraz o wymianę 
zniszczonego lustra u zbiegu ul. Zacisznej, Lipowej i Konopnickiej. Poprosił również 
0 wyrównanie równiarką ul. Chabrowej, ponieważ droga po zimie jest w bardzo złym stanie 
1 przejechanie nią jest bardzo uciążliwe dla mieszkańców. 
Radny Jarosław Wojtyś - w 2018 pięcioro mieszkańców os. Mierzwiączka złożyło wniosek 
z prośbą o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego w naszej dzielnicy. Dostali 
odpowiedź, że jeżeli będą podejmowane rozmowy w stosunku do tego planu zostaną 
z wyprzedzeniem 7 dni poinformowani o tym żeby w nich uczestniczyć i wnieść swoje uwagi. 
W tym miesiącu 12 osób złożyło takie wnioski o zmianę planu zagospodarowania tego samego 
osiedla i dostali identyczną odpowiedź. Natomiast od 4 lat nikt nie dostał powiadomienie 
o takich rozmowach. Czyli mam rozumieć, że nic się z tym planem zagospodarowania przez 
4 lata nie działo? Radny powiedział jeszcze, że pół roku temu zadał pytanie Pani Burmistrz 
odnośnie drogi łączącej Dęblin z miejscowościami Plebanka Krukówka, tam Stężyca zmieniła 
plan zagospodarowania przestrzennego części działek, zmienili je z rolnych na budowlane. Jest 
ogromne zainteresowanie tymi działkami, część już jest wykupionych, powstają tam budynki, 
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w tym roku będzie robiony wodociąg. Co raz więcej osób pyta mnie, co się dzieje dalej z tą 
drogą. W dniu 27 stycznia 2019 roku odbyło się zebranie wspólnoty gruntowej, na którym 14 
głosami „za", a 3 „przeciw" zapadła uchwała o przeznaczeniu gruntu pod istniejącą drogę dla 
miasta Dęblin i nadanie numeru tej drodze. Dlatego jestem ciekawy czy protokół z tego 
walnego zgromadzenia, który jest najwyższą formą władzy w takich stowarzyszeniach czy 
dotarło do Urzędu Miasta i czy przez te pół roku od zadanego pytania cokolwiek tej sprawie się 
ruszyło, bo dostałem odpowiedź, że sprawa jest rozwojowa. 
Radny Artur Marzysz - poinformował, że w dniu 1 marca KGKSiPP dokonała podziału 
środków finansowych dla zarządów osiedli na 2022 rok (stanowi załącznik do protokołu). 

Burmistrz Miasta odniosła się do wniosków i zapytań: 
Poinformowała, że na część wniosków i zapytań, które padły zostanie udzielona odpowiedź 
na piśmie. 
Radnego Jarosława Wojtysia: 
- poinformowała, że co do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w okolicach 
ul. Lipowej, że nie zapadła żadna decyzja. Plan będzie dopiero oczekiwał na zmianę 
w najbliższych latach w tym roku mamy pieniążki tylko na zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego na os. Michalinów, jest to duży plan, skończymy jeszcze 
os. Żdżary. Myślę, że w najbliższych latach podejmiemy kroki odnośnie zmiany planu po 
wcześniejszym zasięgnięciu opinii komisji urbanistycznej, na którą zostaną zaproszeni 
wnioskodawcy. 
- odnośnie drogi na Krukówce szeroko wyjaśniłam ten temat na sesji grudniowej, nic od tamtej 
pory się nie zmieniło. Mamy część drogi, wydzieloną działkę od strony w Stężycy do przejazdu 
kolejowego, przejazd nie będzie zamknięty. Oczekujemy tylko na rozwiązania przebiegu 
dwóch dróg. Jedna propozycja została skierowana do gminy Stężyca do dziś na nią czekamy i 
nie mamy informacji czy nasz projekt zostanie zaakceptowany. Jest nieco inny niż projekt 
drogi przebiegającej przez tereny Wspólnoty Gruntowej, bo teren Wspólnoty Gruntowej 
przeznaczone są pod aktywność gospodarczą, jako ładny duży teren. Zaproponowaliśmy 
przebieg tej drogi wzdłuż torów zaraz po przekroczeniu przejazdu wzdłuż torów po prawej 
stronie tak, aby umożliwić też mieszkańcom Gminy Stężyca zamieszkującym przy Rycicach 
dostęp do drogi publicznej. Do tej pory nie mamy informacji lub gmina Stężyca nie jest 
zainteresowana, żeby własnych mieszkańców udrożnić po stronie miasta Dęblin. Napewno nie 
będziemy ustawać i wraz ze wspólnotą gruntową ponownie wystąpimy o stanowisko Gminy 
Stężyca w tym temacie. 
Ad. pkt 6 omówienie stanu Bezpieczeństwa Publicznego i ochrony przeciwpożarowej 
w 2021 roku. 
Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Powiatowej Policji 
w Rykach i Komendant Komisariatu Policji w Dęblinie, Komendant Placówki Żandarmerii 
Wojskowej w Dęblinie, Komendant Posterunku Straży Ochrony Kolei w Dęblinie 
szczegółowo przedstawili informacje dotyczącą stanu bezpieczeństwa publicznego i ochrony 
p.poż. w mieście Dęblin w 2021 roku (stanowią załącznik do protokołu). 

Dyskusja: 
Radna Urszula Czarnecka - podziękowała policji za rozwiązanie problemu narkotyków na 
osiedlu 15 P.P. Wilków przy nowych blokach, dzięki współpracy udało się wyeliminować ten 
problem. Jednak na starym osiedlu jeszcze jest ten problem, mieszkańcy informują mnie, że 
przy garażach i sklepie spożywczym od strony dawnego przedszkola zdarzają się 
podejrzane sytuacje. Dlatego proszę o częstsze wizyty na osiedlu zawłaszcza w godzinach 
popołudniowych. 
Przewodniczący RM Maciej Krygrowski - poinformował, że, mimo iż dostał pozytywną 
opinię od komendanta, co do usytuowania fotoradaru koło SOSW, to niestety nie udało się tego 
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zrobić. Natomiast na pewno ponowimy naszą prośbę, poprzedzając ją osobistą wizytą 
w Inspekcji Ruchu Drogowego. 
Radny Artur Marzysz - zwrócił się do Komendanta Komisariatu Policji w Dęblinie 
z pytaniem oraz prośbą, aby przybliżyć dzielnicowych, których mamy na terenie naszego 
miasta, ponieważ spotykam się wieloma z mieszkańcami, którzy tego nie wiedzą. 
Komendant Komisariatu Policji w Dęblinie - odpowiedział, że informacje takie znajdują się 
w inetrnecie. Natomiast, jeśli ktoś nie może do nich dotrzeć to skieruje dzielnicowych 
do zarządów spółdzielni i być może zostanie wypracowany jakiś sposób, aby dotrzeć 
do mieszkańców z taką informacją, aby Internet nie był jedynym źródłem. 
Przewodniczący RM Maciej Krygrowski - w tamtym roku był omawiany problem odnośnie 
obsady posterunku, czy coś się zmieniło w tym roku? 
Komendant Komisariatu Policji w Dęblinie - poinformował, że stan osobowy jest faktycznie 
zmniejszony. Brakuje nam jednego policjanta w zespole patrolowo-interwencyjnym. Mamy 
pomoc z jednostki nadrzędnej z Ryk. Jeden patrol na Dęblin i gminę Stężyca to jest mało, 
kiedyś były to 2-3 patrole, akurat na tak duży teren i oczekiwania społeczne. 
Radny Robert Pasek - zwrócił uwagę na boisko przy LO, ponieważ zaobserwował, że 
młodzież spożywa tam alkohol i pozostawia po sobie puste często potłuczone butelki. Radny 
poprosił, aby w związku z takimi sytuacjami wysłać tam patrol policji. 
Komendant Komisariatu Policji w Dęblinie - odpowiedział, że oczywiście patrol policji 
zostanie tam wysłany. 
Przewodniczący RM Maciej Krygrowski - zadał pytanie Komendantowi Żandarmerii czy 
w środowisku kadry wojskowej występuje problem przemocy? 
Komendanta Placówki Żandarmerii Wojskowej w Dęblinie - odpowiedział, że jest problem 
przemocy. Z reguły jest tak, że jeżeli żołnierz dopuszcza się przestępstwa to rezygnuje 
ze służby. Uczestniczymy w komisjach i grupach roboczych oznacza to, że są tam żołnierze, 
problem przestępczości rodzinnej nie jest duży, ale się zdarza. 

Burmistrz Miasta Beata Siedlecka wraz z Przewodniczącym RM Maciejem Krygrowski złożyli 
podziękowania Komendantom za oddanie i zaangażowanie w wykonywanie swojej pracy, 
która służy bezpieczeństwu mieszkańców miasta. 

Przewodniczący RM Maciej Krygrowski ogłosił 20 minut przerwy. 

Ad. pkt 7 Informacja Burmistrza Miasta Dęblin dotycząca realizacji art. 37 ust. 8 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 

Naczelnik Wydziału GKP Marcin Daniel - przedstawił Informacja Burmistrza Miasta Dęblin 
dotycząca realizacji art. 37 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) za okres od 01.01.2021 r. 
do 31.12.2021 r. (stanowi załącznik do protokołu). 

Ad. pkt 8 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami 
na lata 2017-2020 

Naczelnik Wydziału OS Agnieszka Chlaściak - Pietruszewska - przedstawiła sprawozdanie 
z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2017-2020 (stanowi załącznik 
do protokołu). 

KOKiKF pozytywnie zaopiniowała przedstawione sprawozdanie. 
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Ad. pkt 9 rozpatrzenie projektów uchwal w sprawach: 

Ad 9 a przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Dęblin na lata 
2021-2024"; 

Naczelnik OS Agnieszka Chlaściak - Pietruszewska - przedstawiła projekt uchwały wraz 
z uzasadnieniem (stanowi załącznik do protokołu). 

KOKiKF pozytywnie zaopiniował przedstawione projekt uchwały. 

Dyskusja: 

Radny Waldemar Chochowski - powiedział, że przy okazji uchwalenia tego programu na 
następne lata, abyśmy nie zapomnieli o naszym Dworku Sucharskiego, którego to właśnie 
zachowanie stara się Towarzystwo Przyjaciół Dęblina. Obecnie będziemy mieli swoją siedzibę 
przy w MDK-u tam gdzie jest planowana rewitalizacja tego budynku, mamy obiecane 
jedno z pomieszczeń. Natomiast mamy szereg organizacji, które szukają miejsca. Niedawno na 
Balonnej rozmawiałem z naszymi harcerzami i skarżyli się, że komenda hufca jest w Rykach 
tylko, dlatego że Dęblin nie ma siedziby dla swoich Harcerzy. Dlatego wydaje mi się, że takie 
miejsce jak Dworek Sochackiego po rewitalizacji mogło być takim się wspaniałym miejscem, 
ponieważ jest w centrum miasta i jest to obiekt bardzo zasłużony, jeśli chodzi o jego rolę 
w Dęblinie. Osoba, która przekazała działkę z tym domem na cele społeczne chciałby, żeby 
taką rolę dalej pełnił ten budynek. Wydaje mi się, że na działania ratunkowe, które 
podejmowaliśmy, jako TPD, czyli pokrycie dachu miały na celu to, aby jak najdłużej udało się 
zachować go w tym stanie do remontu. Towarzystwo zwracało się do Burmistrza o objęcie 
i wpisanie do gminnego rejestru zabytków, ale na razie te deklaracje są negatywne ze strony 
pani Burmistrz. Wydaje mi się, że powinniśmy bo takie zabytki znikają w szybkim tempie 
z terenu Polski i naszych miast. Budynek jest zasłonięty przedszkolem od ulicy, i gdyby tak nie 
było to pewnie już dawno rzucałoby się w oczy władzom miasta i w końcu ktoś zrobiły z nim 
porządek. Są różnego rodzaju możliwości pozyskania środków finansowych i trzeba się starać, 
trzeba zacząć od wpisania do gminnego rejestru zabytków, a później starać się o remont 
Dworku Sochackiego, bo taka była wola ofiarodawcy i powinniśmy jako ci, którzy wypełniają 
ten testament, władze samorządowe miasta są powołani do tego aby najbardziej dbać o nasze 
miasto. Powinniśmy mieć na sumieniu własnym i zachować ten Dworek dla następnych 
pokoleń. W Bobrownikach dawna drewniana szkoła, która była na terenie szkolnym została 
przeniesiona do Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, jest pięknie odrestaurowany i daje 
przykład, co można z takiego budynku zrobić i jak jest tam w środku. Marzy mi się, aby tak 
wyglądał Dworek Sochackiego. Oczywiście nikomu go nie oddawać tylko u nas w Dęblinie i 
zrobić tam siedzibę harcerzy i oraz innych stowarzyszeń, które borykają się z problemami 
lokalowymi. 

W związku z brakiem dyskusji przystąpiono do głosowania projektu uchwały. 
głosowanie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Dęblin na lata 2021-2024"; 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 28 marca 2022 r. czas 12:59:28 - 13:00:57 
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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 

lp nazwisko imię głos 

1 Chochowski Waldemar ZA 

2 Cydejko Maria ZA 

3 Czarnecka Urszula ZA 

4 Grobel Mieczysław ZA 

5 Grzęda Ewa nieobecna 

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 nie głosował 

14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja ZA 

15 Wojtyś Jarosław ZA 

Rada Miasta przyjęła Uchwałę Nr LX/339/2022 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu 
Opieki nad Zabytkami Miasta Dęblin na lata 2021-2024". 

Ad. 8b wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2022. 

Skarbnik Miasta - Agnieszka Majewska - Grobel przedstawiła projekt uchwały 
z uzasadnieniem (stanowi załącznik do protokołu). 

KGPiB pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Dyskusja: 
Radny Waldemar Chochowski - zadał pytanie odnośnie zmniejszenia środków na kulturę 
fizyczną? 
Skarbnik Miasta - Agnieszka Majewska - Grobel- zmniejszenie tych wydatków nie 
spowoduje zmniejszenia zakresu zrealizowanych w tym roku zadań. Ponieważ wydatki zostały 
zaplanowane na poziomie tamtego roku, a część wydatków z racji zmiany rozporządzenia 
dotyczącego klasyfikacji budżetowej w tej chwili znajduje się w rozdziale administracji urzędu. 
Ze względu, że wszystkie nie tylko z tego obszaru wynagrodzenia związane z obsługą są 
przeniesione do Urzędu. 
Radny Waldemar Chochowski - czyli kwestie pracowników, którzy zajmują się 
utrzymaniem sportu na stadionie przejdą na konto urzędu i dlatego jest przesunięcie. Ponadto 
powiedział, że przeraża go wzrost wysokości obsługi długu. Raty odsetek wzrosły 
z planowanego 1 min na ponad 2,2 min jest złym symptomem i wskaźnikiem. Pozyskanie 
części środków ciężko przychodzi do budżetu miasta i trzeba będzie wydawać je na obsługę 
zadłużenia. Jeżeli utrzyma się ta tendencja, a z tego, co wiemy NBP zapowiada podwyższanie 
stóp procentowych, powinniśmy skupić się na jak najszybszej spłacie zadłużenia kredytów, 
które się da spłacać, aby nie płacić za obsługę. W przeciągu kilku najbliższych lat będziemy 
dużą część rzeczy, które można było sfinansować i będziemy musieli rezygnować, bo trzeba 
będzie to wszystko wydawać na spłatę zadłużenia 

Burmistrz Miasta Beata Siedlecka - ta sytuacja rzeczywiście wszystkich niepokoi, bo kiedy 
to zadłużenie było zaciągane na poczet koniecznych dla miasta inwestycji nie zapowiadało 
nic aż tak dużego wzrostu kosztów obsługi kredytu. Tak jak Pan słusznie zauważył teraz 
wszystkie siły musimy skupić na tym żeby nie zwiększać już zadłużenia, a je cały czas 
zmniejszać. Na koniec 2021 roku planowane było zadłużenie na poziomie 51 640 000 zł 
obecnie już mamy 51 140 OOOzł, a w 2022 rok zadłużenie na koniec ma wynosić 40 240 000 
zł. Trzeba zauważyć jedną rzecz, że spłata kredytów to głównie koszty wzrostu odsetek, raty 
nam się nie zmieniają raty przewidzieliśmy już wiele lat temu, one są stałej wysokości 
natomiast bezpośrednim wzrostem kosztów tego kredytu jest wzrost odsetek. Odsetki 
kwalifikowane są w budżecie, jako wydatki bieżące, dlatego nie mamy niebezpieczeństwa, że 
te wydatki bieżące umniejszą nam możliwości wydatkowania środków na zadania 
inwestycyjne zwłaszcza tych środków, które będą pochodzić z rządowych programów. 
Dlatego starając się spłacać to zadłużenie i nie brać już na to środków własnych, ewentualnie 
środków przeznaczonych na inwestycje, staramy się realizować inwestycje z zewnętrznych 
środków i skupić się na spłacie zadłużenia utrzymując jednocześnie wysoki poziom usług 
komunalnych, jak też nie schodząc z inwestycji. Jesteśmy w tej chwili przygotowani do 
realizacji inwestycji na najbliższe lata za 12 min zł, jeśli chodzi o termomodernizację 
budynków użyteczności publicznej oraz 4,5 min zł, które chcemy wydać na trzy miejskie 
drogi ul. Śląska, Niecałą i Starą. Jeżeli udałoby nam się z rządowego programu skutecznie 
pozyskać środki finansowe na te trzy złożone wnioski lub przynajmniej na jeden z nich to 
również dalej nie zatrzymujemy się z realizacją zadań inwestycyjnych mając na względzie, 
tak jak radny podniósł, jak najszybszą spłatę kredytów, żeby wzrost ich utrzymania nie 
spowodował konieczności wzrostu wydatkowania środków budżetowych na wydatki bieżące. 

W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania. 
głosowanie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2022 r.; 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 
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data 28 marca 2022 r. czas 13:17:47-13:19:02 

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 Grzęda Ewa nieobecna 

6 Jakubik Maciej ZA 

7 Krygrowski Maciej ZA 

8 Kurowski Andrzej ZA 

9 Marzysz Artur ZA 

10 Papis Edyta ZA 

11 Pasek Robert ZA 

12 Przerwa Ewa ZA 

13 Świetliński Leopold ZA 

14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja ZA 

15 Wojtyś Jarosław nie głosował 

Rada Miasta przyjęła Uchwałę nr LX/340/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 
budżetowej Miasta Dęblin na 2022 r. 

Ad 9c zmian w wieloletniej prognozie finansowej. 

Skarbnik Miasta - Agnieszka Majewska - Grobel przedstawiła projekt uchwały 
z uzasadnieniem (stanowi załącznik do protokołu). 
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KGPiB pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

W związku z brakiem dyskusji przystąpiono do głosownia. 
głosowanie zmian w wieloletniej prognozie finansowej 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 28 marca 2022 r. 

typ głosowanie jawne imienne 

Podsumowanie 

status ilość 

ZA 14 

PRZECIW 0 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 

Wyniki imienne 

lp nazwisko 

1 Chochowski 

2 Cydejko 

3 Czarnecka 

4 Grobel 

5 Grzęda 

6 Jakubik 

7 Krygrowski 

8 Kurowski 

9 Marzysz 

10 Papis 

11 Pasek 

12 Przerwa 

13 Świetliński 

14 Wojewoda - Sieklicka 

15 Wojtyś 

większość 

13:20:36- 13:20:58 

zwykła 

procent 

100 % 

0 %  

0 %  

imię 

Waldemar 

Maria 

Urszula 

Mieczysław 

Ewa 

Maciej 

Maciej 

Andrzej 

Artur 

Edyta 

Robert 

Ewa 

Leopold 

Patrycja 

Jarosław 

status 

pula głosów 

oddanych głosów 

nieoddanych głosów 

ilość 

15 

14 

1 

głos 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

nieobecna 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

procent 

93.33 % 

6.67 % 
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Rada Miasta przyjęła Uchwałę nr LX/341/2022 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 
finansowej. 

Ad 9d ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego strażakowi 
ratownikowi Ochotniczej Straży Pożarnej, za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, 
akcji ratowniczej, szkoleniu łub ćwiczeniu. 

Naczelnik Wydziału OA Justyna Ochota - przedstawiła projekt uchwały 
z uzasadnieniem (stanowi załącznik do protokołu). Ponadto sprostowała informacje, którą 
podała na posiedzeniu komisji dotyczącą stawki godzinowej, która wynos ok. 30 zł. 

KGPiB oraz KGKSiPP pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

W związku z brakiem dyskusji przystąpiono do głosowania projektu uchwały. 
głosowanie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego strażakowi ratownikowi 

Ochotniczej Straży Pożarnej, za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, 
szkoleniu lub ćwiczeniu 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 28 marca 2022 r. czas 13:25:12 -13:26:20 

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 

lp nazwisko imię głos 

1 Chochowski Waldemar ZA 

2 Cydejko Maria ZA 

3 Czarnecka Urszula ZA 

4 Grobel Mieczysław ZA 

5 Grzęda Ewa nieobecna 

6 Jakubik Maciej ZA 

7 Krygrowski Maciej ZA 

8 Kurowski Andrzej ZA 
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9 Marzysz Artur ZA 

10 Papis Edyta ZA 

11 Pasek Robert ZA 

12 Przerwa Ewa ZA 

13 Świetliński Leopold nie głosował 

14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja ZA 

15 Woj tyś Jarosław ZA 

Rada Miasta przyjęła Uchwałę nr LX/342/2022 ustalenia wysokości ekwiwalentu 
pieniężnego przysługującego strażakowi ratownikowi Ochotniczej Straży Pożarnej, 
za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. 

Ad 9 e przejęcia przez Miasto Debłin zadania z zakresu administracji rządowej, 
dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Miasta Dębłin 
w 2022 roku. 

Naczelnik Wydziału OS Agnieszka Chlaściak - Pietruszewska - przedstawiła projekt 
uchwały z uzasadnieniem (stanowi załącznik do protokołu). 

KGPiB i KOKiKF pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

W związku z brakiem dyskusji przystąpiono do głosowania projektu uchwały. 
głosowanie przejęcia przez Miasto Dęblin zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego 

utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Miasta Dęblin w 2022 roku 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 28 marca 2022 r. 

typ głosowanie jawne imienne 

Podsumowanie 

status ilość procent 

ZA 12 100 % 

PRZECIW 0 0 % 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0% 

Wyniki imienne 

lp nazwisko imię 

czas 13:28:28- 13:29:22 

większość zwykła 

status ilość procent 

pula głosów 15 

oddanych głosów 12 80% 

nieoddanych głosów 3 20% 

głos 
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1 Chochowski Waldemar nieobecny 

2 Cydejko Maria ZA 

3 Czarnecka Urszula ZA 

4 Grobel Mieczysław ZA 

5 Grzęda Ewa nieobecna 

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 nie głosował 

14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja ZA 

15 Wojtyś Jarosław ZA 

Rada Miasta przyjęła Uchwałę nr LX/343/2022 przejęcia przez Miasto Dęblin zadania 
z zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na 
terenie Miasta Dęblin w 2022 roku 

Ad 9f nabycia nieruchomości przy ul. Podchorążych. 

Naczelnik Wydziały GKP Marcin Daniel - przedstawił projekt uchwały wraz 
z uzasadnieniem (stanowi załącznik do protokołu). 

KGPiB i KGKSiPP pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

W związku z brakiem dyskusji przystąpiono do głosowania projektu uchwały. 
głosowanie nabycia nieruchomości przy ul. Podchorążych 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 28 marca 2022 r. czas 13:31:53- 13:32:24 

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 
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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 Grzęda Ewa nieobecna 

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 nieobecny 

14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja ZA 

15 Wojtyś Jarosław ZA 

Rada Miasta przyjęła Uchwałę nr LX/344/2022 nabycia nieruchomości przy 
ul. Podchorążych. 

Ad 9 g wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 4230/15, obręb 0001 Dęblin, stanowiącej 
własność miasta Dęblin. 

Naczelnik Wydziały GKP Marcin Daniel - przedstawił projekt uchwały wraz 
z uzasadnieniem (stanowi załącznik do protokołu). 

KGPiB i KGKSiPP pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

Burmistrz Miasta Beata Siedlecka - w związku z wyrażeniem wątpliwości na posiedzeniu 
komisji przez radnego Waldemara Chochowskiego odnośnie dostępu tej działki do drogi 
publicznej to dysponuję mapą z geoportalu, na której można zobaczyć, w jaki sposób został 
wydzielony teren pod drogę oznaczoną nr 12KDD. Ma ona szerokość 12 m i chcemy 
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zagospodarować ją w ten sposób, aby jej przebieg nie kolidował z posadowionymi na końcu tej 
drogi wiatami śmietnikowymi, do której należą 4 wspólnoty. Na mapie widać, w jaki sposób 
można w planie urządzić tą drogę, aby nawiązać do dróg biegnących od szarych garaży, 
wykonując lekki zakręt na drogę wewnątrz osiedlową prowadzącą na ul. Stężycką. Jeżeli 
udałoby nam się uzyskać kiedyś środki finansowe na kanalizację na ul. Słonecznej i jej budowę 
to również wtedy można będzie puścić obejście poprzez ul. Słoneczną i Okrzei. W drugą stronę 
nie, ponieważ nie mamy jeszcze wykupionych działek w kierunku ul. Wiślanej, ale w kierunku 
ul. Okrzei można by było ewentualnie puścić ruch, także działka będzie udrożniona. 

W związku z brakiem uwag przystąpiono do głosowani projektu uchwały. 
głosowanie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 4230/15, obręb 0001 Dęblin, stanowiącej własność 

miasta Dęblin 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 28 marca 2022 r. czas 13:36:17-13:37:06 

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 

1 Chochowski Waldemar nieobecny 

2 Cydejko Maria ZA 

3 Czarnecka Urszula ZA 

4 Grobel Mieczysław ZA 

5 Grzęda Ewa nieobecna 

6 Jakubik Maciej ZA 

7 Krygrowski Maciej ZA 

8 Kurowski Andrzej ZA 

9 Marzysz Artur ZA 

10 Papis Edyta ZA 
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11 Pasek Robert ZA 

12 Przerwa Ewa ZA 

13 Świetliński Leopold ZA 

14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja ZA 

15 Wojtyś Jarosław ZA 

Rada Miasta przyjęła Uchwałę nr LX/345/2022 wyrażenia zgody na sprzedaż działki 
nr 4230/15, obręb 0001 Dęblin, stanowiącej własność miasta Dęblin. 

Ad 9 h wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr 2668/6, 2063/2,2065/2, 2065/4, obręb 0001 
Dęblin oraz nr 732/4, obręb 0005 Mierzwiączka, stanowiących własność miasta Dęblin. 

Naczelnik Wydziały GKP Marcin Daniel - przedstawił projekt uchwały wraz 
z uzasadnieniem (stanowi załącznik do protokołu). 

KGPiB i KGKSiPP pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

W związku z brakiem dyskusji przystąpiono do głosowania. 
głosowanie wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr 2668/6, 2063/2, 2065/2, 2065/4, obręb 0001 Dęblin 

oraz nr 732/4, obręb 0005 Mierzwiączka, stanowiących własność miasta Dęblin 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 28 marca 2022 r. czas 13:41:10 -13:42:20 

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 
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5 Grzęda Ewa nieobecna 

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 nie głosował 

14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja ZA 

15 Wojtyś Jarosław ZA 

Rada Miasta przyjęła Uchwałę nr LX/346/2022 wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr 
2668/6, 2063/2, 2065/2, 2065/4, obręb 0001 Dęblin oraz nr 732/4, obręb 0005 Mierzwiączka, 
stanowiących własność miasta Dęblin. 

Ad 9 i wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku wielorodzinnym 
ul. Staszica 2A. 

Naczelnik Wydziały GKP Marcin Daniel - przedstawił projekt uchwały wraz 
z uzasadnieniem (stanowi załącznik do protokołu). 

KGPiB i KGKSiPP pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

W związku z brakiem dyskusji przystąpiono do głosowania. 
głosowanie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku wielorodzinnym 

ul. Staszica 2A 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 28 marca 2022 r. 

typ głosowanie jawne imienne 

Podsumowanie 

status ilość procent 

ZA 12 100 % 

PRZECIW 0 0 % 

czas 13:44:34 -13:45:36 

większość zwykła 

status ilość procent 

pula głosów 15 

oddanych głosów 12 80% 
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WSTRZYMAŁO SIĘ O 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 Grzęda Ewa nieobecna 

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 nie głosował 

14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja ZA 

15 Wojtyś Jarosław ZA 

Rada Miasta przyjęła Uchwałę nr LX/347/2022 wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu 
mieszkalnego nr 2 w budynku wielorodzinnym ul. Staszica 2A. 

Ad 9 i wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy działek położonych 
w Dęblinie. 

Naczelnik Wydziały GKP Marcin Daniel - przedstawił projekt uchwały wraz 
z uzasadnieniem (stanowi załącznik do protokołu). 

KGPiB i KGKSiPP pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

W związku z brakiem dyskusji przystąpiono do głosowania. 
głosowanie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy działek położonych w Dęblinie 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 
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data 28 marca 2022 r. czas 13:48:23 - 13:49:00 

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 nieobecny 

2 Cydejko Maria ZA 

3 Czarnecka Urszula ZA 

4 Grobel Mieczysław ZA 

5 Grzęda Ewa nieobecna 

6 Jakubik Maciej ZA 

7 Krygrowski Maciej ZA 

8 Kurowski Andrzej ZA 

9 Marzysz Artur ZA 

10 Papis Edyta ZA 

11 Pasek Robert ZA 

12 Przerwa Ewa ZA 

13 Świetliński Leopold ZA 

14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja ZA 

15 Wojtyś Jarosław ZA 

Rada Miasta przyjęła Uchwałę nr LX/348/2022 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy dzierżawy działek położonych w Dęblinie. 

Ad 9 k uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Dęblin w roku 2022". 

Naczelnik Wydziały GKP Marcin Daniel - przedstawił projekt uchwały wraz 
z uzasadnieniem (stanowi załącznik do protokołu). 

26 
Protokół Nr LX/2022 z LX Sesji Rady Miasta z dnia 28 marca 2022 roku 



KGPiB i KGKSiPP pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

W związku z brakiem dyskusji przystąpiono do głosowania. 

głosowanie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Miasta Dęblin w roku 2022" 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 28 marca 2022 r. 

typ głosowanie jawne imienne 

Podsumowanie 

status ilość 

ZA 14 

PRZECIW 0 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 

Wyniki imienne 

czas 

większość 

13:53:16-13:53:58 

zwykła 

lp 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

nazwisko 

Chochowski 

Cydejko 

Czarnecka 

Grobel 

Grzęda 

Jakubik 

Krygrowski 

Kurowski 

Marzysz 

Pa pis 

Pasek 

Przerwa 

Świetliński 

procent 

100 % 

0 %  

0 %  

imię 

Waldemar 

Maria 

Urszula 

Mieczysław 

Ewa 

Maciej 

Maciej 

Andrzej 

Artur 

Edyta 

Robert 

Ewa 

Leopold 

status 

pula głosów 

oddanych głosów 

nieoddanych głosów 

ilość 

15 

14 

1 

głos 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

nieobecna 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

procent 

93.33 % 

6.67 % 
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14 Wojewoda - Sieklicka 

15 Wojtyś 

Patrycja 

Jarosław 

ZA 

ZA 

Rada Miasta przyjęła Uchwałę nr LX/349/2022 uchwalenia „Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Dęblin 
w roku 2022". 

Ad 9 ł nadania uprawnień w zakresie wykonywania budżetu w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium Ukrainy. 
Skarbnik Miasta - Agnieszka Majewska - Grobel przedstawiła projekt uchwały 
z uzasadnieniem (stanowi załącznik do protokołu). 

KGPiB pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

W związku z brakiem dyskusji przystąpiono do głosowania projektu uchwały. 
głosowanie nadania uprawnień w zakresie wykonywania budżetu w związku z konfliktem zbrojnym na 

terytorium Ukrainy 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 28 marca 2022 r. czas 13:56:56 -13:57:33 

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 14 100% pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0% oddanych głosów 14 93.33 % 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0% nieoddanych głosów 1 6.67 % 

Wyniki imienne 

ip nazwisko imię głos 

1 Chochowski Waldemar ZA 

2 Cydejko Maria ZA 

3 Czarnecka Urszula ZA 

4 Grobel Mieczysław ZA 

5 Grzęda Ewa nieobecna 

6 Jakubik Maciej ZA 

7 Krygrowski Maciej ZA 
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8 Kurowski Andrzej ZA 

9 Marzysz Artur ZA 

10 Papis Edyta ZA 

11 Pasek Robert ZA 

12 Przerwa Ewa ZA 

13 Świetliński Leopold ZA 

14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja ZA 

15 Wojtyś Jarosław ZA 

Rada Miasta przyjęła Uchwałę nr LX/350/2022 nadania uprawnień w zakresie wykonywania 
budżetu w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy 

Ad pkt 10 Zatwierdzenie protokołu z LVI sesji Rady Miasta. 

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

głosowanie Zatwierdzenie protokołu z LVI sesji Rady Miasta. 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 28 marca 2022 r. czas 13:57:58 - 13:58:43 

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 12 92.31 % pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0% oddanych głosów 13 86.67 % 

WSTRZYMAŁO SIĘ 1 7.69 % nieoddanych głosów 2 13.33 % 

Wyniki imienne 

IP nazwisko imię głos 

1 Chochowski Waldemar WSTRZYMAŁ SIĘ 

2 Cyd ej ko Maria ZA 

3 Czarnecka Urszula ZA 

4 Grobel Mieczysław ZA 

5 Grzęda Ewa nieobecna 
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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 nie głosował 

14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja ZA 

15 Wojtyś Jarosław ZA 

Rada Miasta przyjęła protokół z LVI sesji Rady Miasta. 

Ad. pkt 11 Zatwierdzenie protokołu z LVII (XVIII nadzwyczajnej) sesji Rady Miasta. 

Ponieważ nie wpłynęły uwagi do protokołu z LVII (XVIII nadzwyczajnej) sesji Rady Miasta 
przystąpiono do jego zatwierdzenia. 

głosowanie Zatwierdzenie protokołu z LVII (XVIII nadzwyczajnej) sesji Rady Miasta 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 28 marca 2022 r. 

typ głosowanie jawne imienne 

Podsumowanie 

czas 

status 

ZA 

PRZECIW 

WSTRZYMAŁO SIĘ 

Wyniki imienne 

lp nazwisko 

1 Chochowski 

2 Cydejko 

3 Czarnecka 

ilość 

13 

0 

0 

większość 

13:59:15 - 13:59:59 

zwykła 

procent 

100 % 

0 %  

0 %  

imię 

Waldemar 

Maria 

Urszula 

status 

pula głosów 

oddanych głosów 

nieoddanych głosów 

ilość 

15 

13 

2 

głos 

ZA 

ZA 

ZA 

procent 

86.67 % 

13.33 % 
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4 Grobel Mieczysław ZA 

5 Grzęda Ewa nieobecna 

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 nie głosował 

14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja ZA 

15 Wojtyś Jarosław ZA 

Rada Miasta przyjęła protokół z LVII (XVIII nadzwyczajnej) sesji Rady Miasta. 

Ad. pkt 12 Zatwierdzenie protokołu z LVIII (XIX nadzwyczajnej) sesji Rady Miasta. 

Ponieważ nie wpłynęły uwagi do protokołu z LVIII (XIX nadzwyczajnej) sesji Rady Miasta 
przystąpiono do jego zatwierdzenia. 

głosowanie Zatwierdzenie protokołu z LVIII (XIX nadzwyczajnej) sesji Rady Miasta 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 28 marca 2022 r. 

typ głosowanie jawne imienne 

Podsumowanie 

status ilość procent 

ZA 14 100 % 

PRZECIW 0 0 % 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % 

Wyniki imienne 

lp nazwisko imię 

1 Chochowski Waldemar 

większość 

14:00:26-14:01:18 

zwykła 

status 

pula głosów 

oddanych głosów 

nieoddanych głosów 

ilość 

15 

14 

1 

głos 

ZA 

procent 

93.33 % 

6.67 % 
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2 Cydejko Maria ZA 

3 Czarnecka Urszula ZA 

4 Grobel Mieczysław ZA 

5 Grzęda Ewa nieobecna 

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 Świetiiński Leopold ZA 

14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja ZA 

15 Wojtyś Jarosław ZA 

Rada Miasta przyjęła protokół z LVIII (XIX nadzwyczajnej) sesji Rady Miasta. 

Ad. pkt 13. Zamkniecie sesji. 

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

Zamknięcie sesji - godz. 14.00 

Na tym zakończono protokół. 

Protokołował 

Magdalena Piątek PRZEWODNICZĄCY RADY 
l^Jf 

Mac ie j  Kryg rowsk i  
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