
Protokół nr XXIX/2020 
z przebiegu XXIX - X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Dęblin 

z dnia 18 maja 2020r. 

Ad. 1 Otwarcie sesji - godzina 1500. 
Miejsce posiedzenia - sala konferencyjna Ratusza Miasta 
Protokołowano - zgodnie z porządkiem obrad 
Sesję otworzył przewodniczący Rady Miasta - Maciej Krygrowski. Listy obecności radnych, 
przewodniczących zarządów osiedlowych oraz zaproszonych gości stanowią załącznik do niniejszego 
protokołu. 
Video-sesja Rady Miasta: www.deblin.pl - film odzwierciedla stan faktyczny przebiegu sesji Rady 
Miasta. Protokół zawiera chronologiczny przebieg od chwili rozpoczęcia do momentu zakończenia 
sesji. Dyskusję przedstawiono w sposób syntetyczne uwzględniając tylko tych mówców, którzy 
składali wnioski, bądź ich wypowiedzi dotyczyły wprowadzenia zmian do przedstawianych projektów 
uchwał. 
Ad. 2 Sprawdzenie obecności 
Ustawowy skład Rady Miasta - 15 radnych. 
W sesji uczestniczyło 15 radnych. Radny Leszek Grzyb spóźnił się. 
Nazwisko i imię Obecni 
Chochowski Waldemar TAK 
Cydejko Maria TAK 
Czarnecka Urszula TAK 
Grobel Mieczysław TAK 
Grzyb Leszek TAK 
Jakubik Maciej TAK 
Krygrowski Maciej TAK 
Kurowski Andrzej TAK 
Marzysz Artur TAK 
Papis Edyta TAK 
Pasek Robert TAK 
Przerwa Ewa TAK 
Swietliński Leopold TAK 
Wojewoda Patrycja TAK 
Wojtyś Jarosław TAK 

Ad. 3 Przyjęcie porządku obrad 
Przewodniczący Rady - Maciej Krygrowski poinformował, że radni otrzymali porządek obrad wraz 
z projektami uchwał. Zapytał, czy są uwagi do porządku obrad. 
Radny Waldemar Chochowski - czy formalnie jest obowiązek abyśmy my taką uchwałę 
podejmowali. Ja przestudiowałem ustawę o samorządzie gminnym. Jeżeli Wojewoda wyraził swoją 
opinię to nigdzie nie jest napisane, że tą opinię w ten sposób ma opiniować rada gminy czy rada 
miasta. Zastanawiam się czy formalnie jest właściwie żebyśmy przedstawiali opinię do opinii 
ministrowi. Jest to prawo Wojewody, żeby zaopiniować w ten czy inny sposób każdą propozycję 
zmiany granic. Jest to jego prawo zgodnie z ustawą. W podstawie prawnej naszej uchwały nie widzę, 
że my mamy jakieś formalne prawo do tego żeby opiniować w formie uchwały opinię Wojewody. 
Przewodniczący Rady Miasta - uważam, że powinniśmy zrobić wszystko, żeby dalej wyrażać swoją 
opinię do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, według mnie jest to zasadne, aby taką 
uchwałę podjąć. 
Radny Waldemar Chochowski - coś jest formalnie wymagane albo nie jest. W tym przypadku 
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wydaje mi się, że zgodnie z przepisami nasza uchwała nie jest wymagana. Możemy taką uchwałę 
podjąć, ale według mnie żeby być poważnym to składając wniosek powinien być kompletny ze 
wszystkimi argumentami. W tym momencie wychodzi na to, że Wojewoda dostał argumenty nasze 
oraz Stężycy i stwierdził, że argumenty Stężycy są bardziej meiytoryczne i właściwe niż nasze. W tym 
momencie uzupełniamy tak jakby nasz wniosek. To jest tak jakby nasza ostatnia szansa żeby nasze 
argumenty, które raz złożyliśmy to jeszcze raz ponowić, żeby ktoś to przeczytał i zastanowił się czy 
Wojewoda rozpatrzył wszystko, co trzeba czy nie. W mojej ocenie tylko taka intencja może być. Tej 
sesji w ogóle nie powinno być. My złożyliśmy wniosek, Wojewoda zaopiniował. Wychodzi na to, że 
my się ratujemy w ostatnim momencie, bo się okazało, że wniosek jest niekompletny. Mieliśmy dużo 
czasu żeby go złożyć i powinien być tak przygotowany żeby wszystkie nasze argumenty były 
porządnie zaakcentowane żeby przekonać Wojewodę, Prezesa Rady Ministrów i cały rząd, że to my 
mamy rację. 
Przewodniczący Rady Miasta - oczywiście nie jest to wymagane, ale zabronione też nie. Jeżeli pan 
radny ma inne zdanie to może pan wyrazić to w swoim głosowaniu. 
Burmistrz Miasta - otrzymałam opinię Wojewody w tamtym tygodniu i uznałam, że niezwłocznie 
należy zwołać sesję nadzwyczajną, aby rada miasta miała na to wpływ. Wniosek był kompletny. Mam 
nadzieję, że pan Radny Chochowski, który głosował za tym wnioskiem zapoznał się z jego treścią 
i ocenił, że wniosek zawierał wszystkie argumenty, jakie powinien zawierać wniosek o zmianę granic 
i mam nadzieję, że pan Radny Chochowski zapoznał się z opinią Wojewody Lubelskiego i uznał tak 
jak my wszyscy, że opinia Wojewody nie odniosła się do wszystkich argumentów, jakie zostały 
w naszym wniosku podjęte. Dlatego też zapoznając się z opinią Wojewody uznałam, że należy złożyć 
wniosek o sesję nadzwyczajną, aby to Rada Miasta, która wystąpiła z wnioskiem miała możliwość 
zajęcia swojego stanowiska odnośnie treści, jaka znajdowała się w opinii Wojewody. To, że nie jest to 
dokument, który nie jest wymagany przepisami prawa świadczy o tym podstawa prawna tej uchwały, 
że jest to nasza opinia, a właściwie jest to opinia wyrażona, jako stanowisko Rady Miasta Dębin. 
Natomiast jak przeczyta pan dokładnie projekt uchwały to jest to stanowisko, które Rada Miasta 
chciałby, aby zostało przedstawione, jako petycja do Rady Ministrów. W mojej ocenie opinia 
Wojewody nie była kompletna. Jeżeli w państwa ocenia była kompletna to zawsze możecie 
zagłosować inaczej niż zaproponowane stanowisko. Natomiast, jeżeli dokładnie zapoznaliście się 
państwo z opinią Wojewody Lubelskiego i naszym wnioskiem o zmianę granic, co mniemam 
uczyniliście państwo wszyscy to na pierwszy rzut oka widać, że opinia nie jest kompletna. Moim 
zdaniem obowiązkiem Rady Miasta tak jak i Rady Gminy Stężyca jest bronić swoich stanowisk do 
końca dotąd dopóki nie zapadną stosowne decyzje odnośnie zmiany granic. Chyba nikt nie ma tu 
z państwa wątpliwości, że proponowana przez nas zmiana granic jest uzasadniona, merytoryczna, że 
wniosek zawierał wszelkie uzasadnienia, że teren, o który występujemy pod względem 
funkcjonalnym, ekonomicznym, historycznym, powinny być przynależne miastu Dęblin i taki też 
wniosek złożyliśmy. Jednakże opinia Wojewody nie odniosła się do wszystkich argumentów naszego 
wniosku. Stąd złożyłam wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej, dlatego że termin jest dosyć krótki, 
bowiem Rada Ministrów podejmuje takie decyzje do końca czerwca każdego roku. Uważam, że 
państwo powinni merytorycznie zająć się tą sprawą i Rada Miasta ma obowiązek, ustawowy 
obowiązek bronić swojego stanowiska, jakie zostało zawarte we wniosku stąd wniosek o zwołanie 
sesji nadzwyczajnej. 
Radny Waldemar Chochowski - chciałbym troszkę sprostować słowa Pani Burmistrz. Wniosek 
oczywiście składa Rada Miasta, podejmuje uchwałę następnie przekazuje do Wojewody i dalej, ale tak 
naprawdę za przygotowanie tego wniosku odpowiadają urzędnicy. Jeżeli Rada Miasta odpowiadała za 
przygotowanie tego wniosku od początku do końca to tak naprawdę złożyłaby kompletny wniosek, 
a nie tak jak jest napisane w opinii Wojewody, że najpierw 19 marca wpłynął niekompletny wniosek 
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a dopiero 23 marca wpłynął kompletny. My tak naprawdę dostaliśmy gotowe dokumenty i był projekt 
uchwały, który podjęliśmy. Ja wtedy zgłaszałem swój wniosek, który nie został uwzględniony przez 
Radę, ale powiedziałem, że sprawa jest bardzo ważna i decyzje trzeba podejmować i nadal tak 
uważam tylko, że powinniśmy wysyłać, które powinny być u Wojewody kompletne, bo teraz 
wychodzi na to, że już mamy pierwszy etap drogi zamknięty przez Wojewodę, który jest urzędnikiem 
państwowym i on już opiniuje negatywnie nasz wniosek. Ta opinia jest odczytana w kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów na posiedzeniu rządu i będzie odczytane, jako negatywna opinia Wojewody 
i nikt nie będzie czytał naszej uchwały do opinii Wojewody. Tylko o to mi chodzi, że nie zostało 
zrobione wszystko, żeby przekonać Wojewodę do słuszności naszej pracy. Tyle dziękuję. Jak Rada 
oceni, że trzeba podejmować taką uchwałę to jak najbardziej, proszę bardzo, jest to może szansa 
poprawienia własnego humoru, że ma się argumenty, któiych nie podało się za pierwszym razem 
i teraz jednak trzeba o nich mówić. 
Burmistrz Miasta Dęblin wniosek wpłynął kompletny. Proszę przeczytać w opinii Wojewody 
ostatnie zdanie. Wniosek był kompletny, zawierał wszystkie dokumenty i argumenty, dlatego proszę 
nie wprowadzać opinii publicznej w błąd. Podnieśliśmy wszystkie argumenty, a to, że nie wszystkie 
argumenty, zostały ocenione nie jest naszą winą, dlatego też chcemy, aby nasze stanowisko zostało 
zauważone, bo jak widzicie państwo uchwała nasza pójdzie do Ministra Spraw Wewnętrznych jak 
i też do Wojewody Lubelskiego. Dlaczego nasze stanowisko jest inne niż opinia, jaką zawarł 
Wojewoda w swoim wystąpieniu, mamy takie prawo i jeszcze raz podkreślę, że mamy nawet taki 
obowiązek, aby swojego stanowiska bronić do końca, aż zapadnie decyzja odnośnie zmiany granic. 
Powtarzam jeszcze raz i podkreślam, że wniosek wpłynął kompletny pod względem 
formalnoprawnym został skompletowany, o czym świadczy przedostatnie bądź ostatnie zdanie 
w opinii Wojewody Lubelskiego, którą macie państwo przed sobą. 
Radny Waldemar Chochowski - Pani Burmistrz mamy dwa różne dokumenty. Opinia Wojewody 
Lubelskiego w sprawie zmiany granic miasta Dęblin i gminy Stężyca „Rada Miasta złożyła 26 marca 
2020 roku kompletny wniosek z 23 marca 2020 roku o zmianie granic Miasta Dęblin polegającej na 
włączeniu do jego obszaru części obszaru części sołectwa Stężyca i Nadwiślanka, administracyjnie 
należące do gminy Stężyca. Uzupełniony o informację o braku wystąpienia okoliczności, o których 
mowa w art. 4d ustawy o samorządzie gminnym. W dokumentach przekazano również niekompletny 
wniosek z 19 marca 2020 r. nie zawierający ww. informacji." I to jest napisane także ja nie wiem, albo 
był 19 marca złożony wniosek albo nie był, ale pan Wojewoda dokładnie pisze, że był dopiero później 
uzupełniony, dlatego ja o tym mówię. 
Burmistrz Miasta Dęblin - o tym, że był uzupełniony powiedział pan dopiero w tej chwili, a taki 
dokument, który ma pan i ja mam również proszę przeczytać „Mając na uwadze powyższe argumenty 
opiniuję negatywnie wniosek o zmianę granic miasta Dęblin, jakkolwiek od strony formalnej zawiera 
on wszystkie wymagane dokumenty wynikające z przepisów przytoczonego wyżej rozporządzenia 
Rady Ministrów". Wniosek proszę pana był kompletny, jakby był niekompletny to nie byłby 
opiniowany i proszę jeszcze raz o niewprowadzanie w błąd opinii publicznej. 
Przewodniczący Miasta odczytał porządek obrad. 

Głosowanie nad porządkiem obrad. 
Nazwisko i imię Głosowanie 
Chochowski Waldemar PRZECIW 
Cydejko Maria TAK 
Czarnecka Urszula TAK 
Grobel Mieczysław TAK 
Grzyb Leszek TAK 
Jakubik Maciej TAK 
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Krygrowski Maciej TAK 
Kurowski Andrzej TAK 
Marzysz Artur TAK 
Papis Edyta TAK 
Pasek Robert TAK 
Przerwa Ewa TAK 
Swietliński Leopold TAK 
Wojewoda Patrycja TAK 
Wojtyś Jarosław TAK 

Wynik głosowania 
Za: 14 93.33% 
Przeciw: 1 6.67% 
Wstrzymuj się: 0 0% 
Brak głosu: 0 

Rada Miasta nrzyieła porządek obrad XXIX sesii w nastenuiacym brzmieniu: 
1. Otwarcie sesji. 
2. Sprawdzenie obecności. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stanowiska Rady Miasta Dęblin dotyczącego opinii 

Wojewody Lubelskiego w sprawie zmiany granic Miasta Dęblin i Gminy Stężyca. 
5. Zamknięcie sesji. 

Ad. 4 Rozpatrzenie uchwały w sprawie stanowiska Rady Miasta Dęblin dotyczącego opinii 
Wojewody Lubelskiego w sprawie zmiany granic Miasta Dęblin i Gminy Stężyca 
z autopoprawka. 
Przewodniczący Rady Miasta - czy wszyscy państwo zapoznali się z opinią Wojewody? W takim 
razie przystąpię do głosowania projektu uchwały. 
Przewodniczący Rady Miasta przedstawił projekt uchwały (stanowi załącznik do protokołu). 
Projekt uchwały nie był opiniowany przez komisję. 
Radny Waldemar Chochowski - panie przewodniczący czy ja mogę w kwestii formalnej? Ja 
uważam, że najpierw powinna być odczytana opinia Wojewody, bo opinia Wojewody oprócz tego, że 
radni ją dostali nie jest nigdzie dostępna na stronach naszego Urzędu Miasta. Przynajmniej na stronie 
infosesja. To, że pan się zapytał nas radnych czy zapoznaliśmy się z opinią, ale z tą opinią powinni się 
zapoznać mieszkańcy. Tutaj używamy w naszym uzasadnieniu argumentów konkretnych, a tak 
naprawdę mieszkańcy nie będą mieli szansy oprócz tej sesji żeby zapoznać się z negatywną opinią 
Wojewody, bo nie ma jej w internecie. W związku, z czym mieszkańcy mają prawo wiedzieć, 
dlaczego my w ten sposób podejmujemy uchwałę opiniowanie opinii Wojewody. Jest to dla mnie 
logiczne, nie ma możliwości pozbawienia mieszkańców informacji o tym jak był ten pierwszy etap 
załatwiony. Oni nie mogą się znikąd indziej dowiedzieć, tam są też inne argumenty niż te 
w uzasadnieniu. 
Przewodniczący Rady Miasta - mam dla pana informację, wie pan skąd ja sobie wydrukowałem 
opinię Wojewody i projekt uchwały? Właśnie z internetu. 
Radny Waldemar Chochowski - ale pan dostał to na Active Office. 
Przewodniczący Rady Miasta - proszę wejść sobie na Radę Miasta na BIP'e 
Radny Waldemar Chochowski - jest tylko projekt uchwały tutaj mówią pracownicy, że nie ma tego. 
Dlatego proszę o odczytanie, mamy dzisiaj tylko jeden punkt, chciałbym żeby było to dla wszystkich 
proste i logiczne, dlaczego my podejmujemy taką opinię. 

Przewodniczący Rady Miasta Dęblin odczytał opinię Wojewody Lubelskiego w sprawie zmiany 
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granic miasta Dęblin i gminy Stężyca oraz projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (stanowi załącznik 
do protokołu). 
Projekt nie był opiniowany przez komisję, dlatego zapisujemy się do dyskusji. 
Dyskusja: 
Radny Waldemar Chochowski - jak ten temat pierwszy raz padł na sesji, to była pierwsza uchwała 
podjęta, która wszczęła procedurę jak mówiłem, że jeżeli chcemy walczyć o grunty pod oczyszczalnię 
to powinniśmy się na nich skupić. Ten argument przytoczył też Wojewoda, który mówi, że mamy 
tylko akt własności pod oczyszczalnią i nie ma żadnych argumentów żebyśmy je przejęli. Są też nie do 
końca prawdziwe, bo w jakiś sposób Stężyca też pokrywa koszty naszej oczyszczalni. Po pierwsze. 
My składając wniosek o jej modernizację w swojej aglomeracji były podawane te dane ze Stężycą, 
czyli punktacja wniosku była o tyle większa, dlatego, że są też podłączeni mieszkańcy gminy Stężyca. 
Z drugiej strony w cenie tych, którą ponoszą za zrzucanie ścieków do Dęblina też jest amortyzacja 
wszelkich obiektów, czyli ta taryfa obejmuje także to, że my ponosimy tam nakłady oraz w jakiś 
sposób modernizujemy. Wszyscy mieszkańcy Dęblina, ale także Stężycy ponoszą w taryfach opłaty za 
wszelkie modernizacje i inwestycje na terenie oczyszczalni ścieków. Jeżeli tak jest to trzeba pisać 
prawdę, a nie w ten sposób określać, że oni w żaden sposób nie dokładają się, bo dokładają. 
W naszych argumentach nie ma zawartej myśli przewodniej. Wojewoda wyłapał myśl przewodnią 
tylko taką, że my chcemy załatwić sprawę finansowo, a tak naprawdę pozostałe argumenty do niego 
nie trafiają, a przede wszystkim ten akcent finansowy jest przekładany. Tak samo to omawialiśmy na 
tej pierwszej sesji, omawiając dalej te uchwały skupialiśmy się najbardziej na podatkach od 
zmodernizowania oczyszczalni ścieków, a tak naprawdę powinniśmy pójść krok dalej i nie zaczynać 
walczyć ze Stężycą, a pomyśleć żeby połączyć nasze gminy. Takie rozmowy były prowadzone, było 
zainteresowanie z jednej i drugiej strony. Już jesteśmy połączeni oczyszczalnią. Tak naprawdę 
powinniśmy zawsze utrzymywać dobre stosunki z sąsiedztwem. W tym momencie podkreślenie tego, 
że nie prowadziliśmy negocjacji, Powiem tak, że jakieś zaproszenia ustne, były prowadzone rozmowy 
telefoniczne, ale ja, jako radny nie otrzymałem żadnego zaproszenie pisemnego na spotkanie z gminą 
Stężyca nie otrzymałem. Dlaczego? Nie wiem. Pan Przewodniczący z Panią Burmistrz tak to 
organizowali. Wydaje mi się, że wszelkie formy kontaktów powinny się odbywać pisemnie. Zaprosić 
ich na podstawie zaproszenia tak samo, które my byśmy mieli i okazałoby się, że oni nie przyszli 
mimo tego zaproszenia pisemnego dla każdego radnego, bo ja, jako Radny Dęblina zaproszenia 
pisemnego na takie spotkanie nie dostałem. Chociaż z informacji Pani Burmistrz wynikało, że było 
jakoś organizowane, ale były inne terminy i po prostu nie było to formalnie nam przekazane. Jeszcze 
mam pytanie odnośnie konsultacji społecznych. Wojewoda podniósł, że w gminie Stężyca ponad 
połowa osób poszło na spotkania konsultacyjne i wyraziła swoją opinię, a w Dęblinie tylko 20%. Mam 
pytanie, dlaczego takie spotkanie nie zostało zorganizowane na terenie mojego osiedla. Nie wiem jak 
to się stało, ale osiedle Staszica konsultacji nie miało. Pytałem się Pana Przewodniczącego czy był 
jakikolwiek telefon z Urzędu Miasta, że miasto jest zainteresowane i chce zrobić takie konsultacje. Ja, 
jako radny takiej informacji także nie otrzymałem. Nie wiem czy dlatego, że przewodniczący osiedla 
wygrał sprawę z Panią Burmistrz w sądzie i jest w jakiś sposób osiedle źle postrzegane. Tak nie 
powinno być, każdy głos z Dęblina jest bardzo ważny. Widać, że wojewodzie chodzi właśnie o to, że 
tych głosów było mało. Tutaj przeczytam, bo to jest bardzo ważne „Podkreślenie zróżnicowania 
udziału mieszkańców w konsultacjach społecznych również nie oddaje stanu faktycznego, gdyż 
większości mieszkańców fakt położenia oczyszczalni w mieście Stężyca jest abstrakcyjny, są 
przekonani, że oczyszczalnia jest w Dęblinie". Co nasze miasto zrobiło, władze naszego miasta żeby 
poinformować mieszkańców, że jest inaczej. Skoro my w tym piśmie w uzasadnieniu sami 
przyznajemy, że mieszkańcy naszego miasta myślą, że jest to abstrakcja, bo im się wydaje, że te 
grunty są w gminie Dęblina to znaczy, że tu jest nasz błąd i nasza wina. My tej informacji tak nie 
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rozpropagowaliśmy żeby zachęcić mieszkańców na te konsultacje, bo oni przyszli żeby wyrazić ten 
właśnie sprzeciw żeby w przypadku tej konsultacji zagłosować za przyłączeniem terenów i myśmy 
tego nie zrobili. Dużo rzeczy nie zostało dopilnowane w związku, z czym Wojewoda w ten sposób to 
zaopiniował. Wydaje mi się, że w tym momencie jest już po całej naszej walce, bo ciężko mi sobie 
uzmysłowić żeby tam na górze ktoś zrobił to inaczej niż Wojewoda opiniuje. Mam pytanie do Pani 
Burmistrz i Pana Przewodniczącego czy składając to pismo do Wojewody było spotkanie żeby 
argumenty przedstawić osobiście czy tylko po prostu pismo zostało złożone. 
Przewodniczący Rady Miasta - nie było spotkania, ponieważ był czas pandemii i można było 
dostarczyć dokument tylko pocztą. Nie można było nawet złożyć do biura podawczego. 
Radny Waldemar Chochowski - czyli nie było tego spotkania w związku z pandemią. Czy władze 
miasta w jakichś sposób docierali do polityków lokalnych żeby oni przekonywali Wojewodę, że jest 
nam to bardzo potrzebne i nasze argumenty są słuszne. Mówiłem na pierwszej sesji, że jest to kwestia 
polityczna, jeżeli my będziemy mieli wsparcie polityczne, jak widać my takiego poparcia Wojewody 
nie posiadamy. Jest przykro, bo startowaliśmy z tego samego miejsca, co Stężyca, mieliśmy takie 
same możliwości rozpropagowania naszego wniosku, w granicach województwa czy nawet państwa. 
Takich sytuacji jest bardzo mało, powinniśmy pokazać, że dzieje się nam krzywda i jeśli opinia 
społeczna w szerszym zakresie zrozumiałaby to może mielibyśmy lepszą opinię Wojewody. 

Burmistrz Miasta - mam szereg uwag do wypowiedzi. Zacznę od tego, że za mało osób wzięło 
udział w konsultacjach, rzeczywiście powiem szczerze, że akurat ten zarzut w ustach pana 
Chochowskiego, którego osiedle nie głosowało, nie brało udziału i nawet nie chciało zorganizować 
takiego zebrania jest nie na miejscu. Zwołaliśmy wszystkich Przewodniczących Zarządów Osiedli, 
zwołanie było formalne. Wszyscy dostali również informację telefoniczną od Przewodniczącego Rady 
również przewodniczący zarządu pana osiedla - Pan Roman Bytniewski. Wszyscy włączyli się bardzo 
skutecznie w tą akcję, nawet pomagali roznosić ankiety, wszyscy organizowali spotkania z władzami 
miasta. Jedynie osiedle Staszica nie włączyły się w żaden sposób w te działania. Dlatego bardzo 
proszę, aby pan nie podnosił tego argumentu, ponieważ jest to niewskazane etycznie. Absolutnie nikt, 
ani pan, ani przewodniczący zarządu osiedla i trudno było domyśleć się, dlaczego. Żadnego 
zaangażowania społecznego, żeby iść w kierunku wspólnym dla miasta Dęblin w tym osiedlu nie było. 
Właśnie, dlatego że widocznie mają mało zaangażowanych przedstawicieli, którzy walczyliby o dobro 
miasta. Myślę, że nie ulega żadnej wątpliwości i nikt z radnych nie ma żadnej wątpliwości, że 
przyłączenie oczyszczalni ścieków do granic miasta jest dobre dla mieszkańców miasta, co 
udowodniliśmy szeroko we wniosku skierowanym do Wojewody. Za dużo środków ubędzie w gminie 
Stężyca, zobaczcie państwo, że to jest jedyny argument, jaki zastosował Wojewoda Lubelski 
w negatywnej opinii. Najważniejsze było to, że miasto Dęblin ubiega się o środki z tytułu podatku od 
nieruchomości, podczas gdy w naszym wniosku poświęciliśmy temu trzy zdania natomiast bardzo 
rozwinęliśmy związki historyczne, funkcjonalne, spójne urbanistycznie, do których jak odczytał 
przewodniczący Wojewoda w ogóle się nie odniósł, wspomniał w jednym zdaniu, że arcybiskup 
chełmski przychylił się do naszego wniosku, ale nie odczytał ani też nie poświęcił temu faktowi 
więcej czasu, że te związki historyczne również były dostrzeżone przez tę władze kościoła 
prawosławnego, które widziały związek historyczny między cmentarzem prawosławnym a miastem 
Dęblin. Wspomniał pan radny o politycznym wsparciu, tak oczywiście wszyscy zabiegaliśmy o to 
wsparcie, takie wsparcie szeroko rozpisane w piśmie udzielili nam radni powiatu ryckiego pochodzący 
z okręgu miasta Dęblin. To oni, jako mieszkańcy i politycy lokalni ugruntowali to stanowisko, że 
miasto Dęblin poprzez swoich polityków powiatowych jest za przyłączeniem tego terenu z gminy 
Stężyca. Opinia Rady Powiatu w tym temacie nie była potrzebna zgodnie z rozporządzeniem Rady 
Ministrów, nie jest to dokument, który był niezbędnym dokumentem, czyli koniecznym żeby wniosek 
był złożony kompletnie. Dlatego też mieliśmy to wsparcie u naszych polityków na szczeblu rady 
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powiatu. Teraz proszę państwa, co do konsultacji. Rzeczywiście nasza sytuacja nie była równa nawet, 
dlatego, że te konsultacje społeczne my przeprowadziliśmy najpierw i łatwiej było ocenić gminie 
Stężyca przeprowadzając je po miesiącu żeby głos społeczny był słyszany. Uważam, że gdyby te 
konsultacje odbyły się równolegle być może wynik byłby inny. Jeżeli prześledzicie państwo takie 
wnioski, jakie składane są w Polsce, a jest ich niewiele to konsultacje społeczne opiewają na 300-500 
osobach, więcej osób nie bierze udziału w konsultacjach z racji tego, że nie zawsze społeczeństwo jest 
tak bardzo zainteresowane. Dlatego uważam, że nasz wynik nie jest najgorszy, mógł być lepszy. 
Robiliśmy wszystko, zebrania były w każdym osiedlu poza osiedlem Staszica. Zaangażowani byli 
również radni oni zbierali ankiety, zachęcali mieszkańców swoich osiedli, aby takie a nie inne 
stanowisko w swoich konsultacjach zajmowali. Uważam, że wynik konsultacji nie powinien być aż 
tak miarodajny dla oceny całej sytuacji, bo u nas i tak sporo osób się wypowiedziało. Dlaczego władze 
miasta od 1993 roku nie zrobiły nic, aby w świadomości mieszkańców obudzić tą pewność 
(świadomość), że oczyszczalnia ścieków jest nasza. Trudno mi powiedzieć, my w ostatnich 
miesiącach przy konsultacjach zrobiliśmy wszystko, jako Radni Rady Miasta, Przewodniczący 
Zarządów Osiedli, jako Burmistrz Miasta nie mam sobie nic do zarzucenia w tym temacie, bo na 
wszystkich zebraniach uświadamialiśmy wszystkich obecnych jak ważne jest przyłączenie 
oczyszczalni ścieków do miasta Dęblin. Proszę pytać poprzedników, dlaczego od 1993 roku odkąd 
zakończyliśmy budowę oczyszczalni i jej modernizację nie uświadamiano dębliniaków jak ważny jest 
aspekt posiadania oczyszczalni ścieków w naszych granicach. Bo to, że oczyszczalnia ścieków była 
Dęblińska to wszyscy wiedzą, chociaż niektórzy śmieją się, że oczyszczalnia ścieków Dęblińska 
z adresem w Stężycy. To jest proszę państwa taki aspekt, który my staramy się naprawić, ale ciężko 
jest te 20 czy 30 lat nadrobić, ale próbujemy żeby uświadomić ten ważny dla nas aspekt. Oczywiście 
to, co powiedział pan rady to prawda, gmina Stężyca płaci do nas 4,66 zł za m3 zrzutu, nie jest to może 
rewelacyjna kwota, ale rzeczywiście płacą takie pieniądze w taryfach, jakie płacą mieszkańcy Stężycy 
jest amortyzacja, ale w taryfach, jakie my płacimy za wodę i ścieki również jest amortyzacja tak, więc 
ponoszą częściowe koszty amortyzacji tych obiektów. Nie jest tak, że gmina Stężyca dokłada nam się 
do czegokolwiek. Jeśli chodzi o dokładanie do kosztów to przynajmniej proporcjonalnie do ilości 
zrzutu powinna zwrócić nam te nakłady, jakie my w tej chwili ponosimy i jakie ponosiliśmy w dwóch 
poprzednich modernizacjach. Wszystkie przypomnę były powyżej 12 milionów złotych odkąd 
oczyszczalnia ścieków została wybudowana, a przypomnę, że oczyszczalnia ścieków została 
wybudowana przez WRZKB, Kolej, Wojewodę Lubelskiego i Naczelnika Urzędu Miasta Dęblin, czyli 
przez miasto Dęblin. Wówczas miasto Dęblin było jeszcze skarbem państwa i dokładaliśmy się od 
tych udziałów. Gmina Stężyca nie włożyła do tej inwestycji nawet złotówki. Miasto Dęblin nie mogło 
inaczej postąpić jak włączyć Stężycę do aglomeracji II, bo jest ona w aglomeracji II, a miasto miało na 
celu modernizację oczyszczalni ścieków i zrealizowało ten cel. Nie mogliśmy stworzyć aglomeracji 
sami w mieście, bo akurat oczyszczalnia leżała w granicach administracyjnych gminy Stężyca i żeby 
móc zdobyć środki w ramach aglomeracji II podjęliśmy stosowną uchwałę o tym, aby zbudować 
aglomerację ze Stężycą, która miała paradoksalnie naszą oczyszczalnię. I to proszę państwa, że 
aglomeracja została stworzona to korzystają z tego tytułu dwie gminy, bo również Stężyca 
wybudowała kolektor sanitarny i swoją sieć z udziałem środków zewnętrznych właśnie,4 dlatego że 
była w aglomeracji. Myślę, że z samego aspektu przyłączenia naszej oczyszczalni do granic 
administracyjnych Dęblina ocena tego faktu nie powinna mieć większego znaczenia. Żeby Stężyca 
zrównoważyła nasze koszty powinna ponosić również nakłady na kolejne modernizacje wprost 
proporcjonalnie do wykonywanego zrzutu. Do tej pory nie było o tym mowy. Żadna z poprzednich 
władz od 1993 roku nie złożyła takiej sprawiedliwej propozycji dla mieszkańców Dęblina. Dlatego nie 
odbywały się prawdopodobnie żadne rozmowy i nie doszło do żadnych porozumień odnośnie 
oczyszczalnie ścieków i jej przyłączenia do Miasta Dęblin ewentualnie utrzymania jej na terenie 
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administracyjnym gminy Stężyca z możliwością dokładania się do utrzymania tych obiektów. Nie 
możemy mówić, że nie próbowaliśmy rozmawiać z gminą Stężyca, nawet pan radny powinien 
pamiętać ten fakt, że poprzednia rada reprezentowana przez pana radnego Waldemara Chochowskiego 
w części uczestniczyła (było 2 radnych, pan przewodniczący na sesji, byłam ja, prezes 
Zwierzchowska). Staraliśmy się rozpocząć te rozmowy żeby one poszły w dobrym kierunku. 
Chcieliśmy zaznaczyć, że powinniśmy o przyłączeniu oczyszczalni rozmawiać. Ta oczyszczalnia jest 
nam potrzebna. Sami państwo pamiętacie, że nie doszło wtedy do żadnego konsensusu wręcz 
przeciwnie wysłuchaliśmy sporo negatywnych argumentów, za bardzo nawet nie dano nam się 
wypowiedzieć i definitywnie temat ucięto. Oczyszczalnia Dęblinowi się nie należy, bo Dęblin żąda za 
dużo, żadnych innych argumentów poza historycznymi, które nie były do końca przekonywujące, nie 
usłyszałam. W ostatnim czasie przed złożeniem wniosku do Wojewody Lubelskiego czterokrotnie z 
przewodniczącym rady występowaliśmy na piśmie do Wójta Gminy Stężyca i Przewodniczącego 
Rady Gmina Stężyca z propozycją o spotkanie Radnych Rady Miasta Dęblin i radnych gminy Stężyca. 
Wspólne wypracowanie wniosków czy stanowiska odnośnie tego, 
w jaki sposób gminy w stosunku do siebie mają się zachować gdyby granice zostały zmienione na 
korzyść miasta i jak ewentualnie gmina Stężyca chciałaby zachować się w stosunku do gminy Dęblin, 
która utrzymuje nasz wspólny obiekt i łoży na niego pieniądze w przypadku, kiedy ta oczyszczalnia 
w tych granicach pozostanie. Bo zakładaliśmy na samym początku różne wersje tej decyzji natomiast 
podjąć takie działania musieliśmy. Ostatecznie po czwartej prośbie pisemnej mieliśmy spotkanie na 
gruncie neutralnym w Starostwie Powiatowym w Rykach, które otworzyło nam swoją salę obrad i tam 
z większością radnych spotkaliśmy się, aby omówić te aspekty jak i nasze propozycje w stosunku do 
tego obiektu. Wszyscy radni byli powiadomieni, nie musza być powiadomieni na piśmie, dzisiaj są 
inne środki i możliwości powiadamiania radnych. Z naszej strony było bardzo wielu radnych, nie było 
rzeczywiście radnego Chochowskiego, nie wiem czy otrzymał informację telefoniczną. Tak pani tu 
potwierdza, że otrzymał. Wszyscy jednakowo byli zwołani, byli Ci, którzy chcieli włączyć się 
w dyskusję i bronić stanowiska rady miasta na wspólnym spotkaniu. Spotkanie było długie i trwało 
dwie i pół godziny aczkolwiek sprowadziło się tylko do przypomnienia sobie wiedzy historycznej jak 
to było z obiektem oczyszczalni ścieków tutaj na moją propozycję, aby rozważyć takie możliwości 
żeby i gmina Stężyca w przypadku, kiedy oczyszczalnia nie będzie znajdowała się w ich granicach, 
jakie miałaby oczekiwania w stosunku do miasta i my również byliśmy przygotowani, aby swoje 
oczekiwania do gminy Stężyca przedłożyć na wypadek gdyby ta oczyszczalnia dalej pozostała w ich 
granicach. Niestety ten temat nie został podjęty przez radnych, chociaż myślę, że spotkanie miało 
charakter w miarę stabilny i spokojny natomiast nam bardziej chodziło o to, aby zająć jakieś konkretne 
stanowisko. Stanowisko nie zapadło być może, dlatego właśnie po to, żeby stworzyć wrażenie 
u Wojewody Lubelskiego, że żadnych rozmów i żadnego porozumienia między nami w tym temacie 
nie ma i do żadnego porozumienia jak wynika ze wszystkich dokumentów przedłożonych przez gminę 
Stężyca nie dojdzie. Nasze stanowisko w tej sprawie było takie, że nie chcieliśmy, aby odbyło się bez 
rozmów natomiast stanowisko Stężycy w każdym aspekcie kiedykolwiek odnosili się do tej sprawy 
zawsze było na nie, nigdy nie próbowano ewentualnie rozważać jakichkolwiek innych rozwiązań 
z ogólnym dobrem dla obu gmin, bo sami państwo wiecie, że ten wniosek jest naprawdę logiczny, nie 
wynika z chęci ekspansji to jest przywrócenie normalności. To jest przyłączenie naszego obiektu do 
naszych terenów. Tak jak wspomniał pan Chochowski i pan Wojewoda, że naprawdę rzadko zdarza 
się żeby gmina występowała o przyłączenie własnych, kupionych przez siebie gruntów do granic 
administracyjnych własnej gminy. Zwykle ekspansja odbywa się w ten sposób, że występuje się 
o grunty innej gminy, stanowiące własność tej gminy bądź właścicielami tych gruntów są jej 
mieszkańcy. To jest jedyny przypadek, jaki znam być może było takich w historii parę, gdzie my 
występujemy o przyłączenie własnego gruntu. Wszelkie argumenty przemawiają za tym żeby tak 
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właśnie była zakończona decyzja rady ministrów. Jeżeli ocena Wojewody była negatywna to my nie 
mamy wiedzy, co wpłynęło na negatywną opinię wojewody, ale czytając tą opinię każdy, kto 
przeczytał wie, że ta opinia jest niekompletna. Ona nie odnosi się do szeregu naszych argumentów 
zawartych w naszym wniosku, jakie przyjęliśmy przez radę i wysłaliśmy do Wojewody Lubelskiego. 
Jaka była tego przyczyna to wojewoda może nam odpowie, kiedy prześlemy mu nasze stanowisko. 
Uważam to za obowiązek radnych miasta dbających o społeczeństwo i mieszkańców Dęblina, aby do 
końca bronili swojego stanowiska i do końca póki decyzja nie zapadanie to stanowisko 
podtrzymywali. 

Radny Waldemar Chochowski - kilka uwag do wypowiedzi pani burmistrz. Mówiła pani, że od 
1993 roku nie były prowadzone w żadnym kierunku działania. Przypomnę, że pani burmistrz była 
burmistrzem 2014-2018 i wystąpiła do rady miasta z wnioskiem o to żeby podjąć działania i niestety 
dwie propozycje, które urzędnicy przygotowali i pani burmistrz nam przedstawiła nie spotkały się ze 
zrozumieniem uwczesnej rady miasta w związku, z czym nie zostały przyjęte i też były argumenty 
żeby starać się tylko o grunty pod samą oczyszczalnię. Taki wniosek odnośnie tych spostrzeżeń 
radnych nie został w ogóle do końca kadencji przygotowany w związku, z czym nie można 
powiedzieć, że nic nie było robione, bo pani sama coś robiła tylko, że nie tak jakby to miała zrobić 
rada miasta. Przypomnę, że to rada miasta składa wniosek w związku, z czym wniosek miał tak 
wyglądać żeby to radni zagłosowali za nim, a tak ten wniosek nie wyglądał. Odnośnie wystąpień do 
rady gminy Stężyca w sprawie spotkań i konsultacji to mi wydaje się, że te wszystkie wystąpienia, 
które miały miejsce oraz to spotkanie, które się odbyło (niestety byłem w pracy) było już po podjęciu 
naszej pierwszej uchwały. W związku, z czym było to spotykanie się, ale z naszym gotowym 
stanowiskiem, że chcemy. Wiadomo, że oni nie będą chcieli nam tego oddać. Należało według mnie 
przystąpić do rozmów, a dopiero potem do podejmowania uchwał. To spotkanie, które było w zeszłej 
kadencji to było spotkanie, które odbyło się. Wtedy pojechaliśmy na spotkanie w gminie Stężyca i tak 
naprawdę nie byliśmy zaproszeni tam tylko po prostu wiedzieliśmy, że będzie to będzie tematem sesji 
i wzięliśmy udział. Następna rzecz odnośnie konsultacji społecznych. Wychodzi na to, że z ramienia 
urzędu miasta nie było żadnej koordynacji tych spotkań, żadnego przekazywania ankiet a radni sami 
sobie skserowali ankiety i sami zrobili spotkanie no przecież tak nie było. Pani Burmistrz na sesji 
mówiła, którego dnia, w jakim osiedlu będzie spotkanie niestety w tym całym planowaniu spotkań nie 
doszło do spotkania na osiedlu Staszica. Nikt do mnie nie zadzwonił, że są ankiety, które ja mogę 
rozpropagować wśród swoich mieszkańców na osiedlu. Tak samo przewodniczący mojego osiedla 
telefonu ani informacji nie utrzymał. Może nie były potrzebne te głosy, dlatego okazało się, że ich 
zabrało. W tym naszym uzasadnieniu jest pkt. 4 gdzie są wymienione działki i imienia z nazwiskami 
właścicieli, ja nie wiem czy z obowiązującymi przepisami RODO możemy takie rzeczy tutaj 
umieszczać, bo jest to wskazanie. Ewidentnie według mnie narusza to wszystkie przepisy tej ustawy. 
Możemy podać numery działek, ale bez nazwisk. Wydaje mi się, że jest to naruszenie i sami na sienie 
donos piszemy, bo wysyłając to do Warszawy to tam znają wszystkie przepisy, żeby nie nałożyli nam 
kary za to, że my takie coś publikujemy. Proszę tutaj, jeżeli dojdzie do głosowania żeby pan 
przewodniczący w ramach swojej kompetencji wykreślił nazwiska z tego uzasadnienia projektu 
uchwały. Tutaj pani burmistrz powiedziała bardzo ciekawą rzecz odnośnie niekompletnej opinii 
wojewody, opinia wojewody jest negatywna, ale kompletna. Wojewoda nie jest taką osobą 
niekompetentną, która wysyłałaby do Warszawy niekompletną opinię. Ona jest kompletna. Ta 
dyskusja, która trwała jeszcze przed przyjęciem porządku posiedzenia, że coś 19 marca złożyliśmy, 
jakiś niekompletny wniosek poszedł, bo jest o nim pisane. Pani przypisała zasługi, że następny był 
kompletny. Ktoś 19 marca pojechał i złożył niekompletny wniosek i to jest tutaj zapisane. Proszę się 
nie kłócić, bo to nie ma sensu, ja nawet nie mam do tego pretensji przecież każdy może się pomylić, 
ale powinniśmy się starać, by wszystko to, co wysyłamy do Wojewody było kompletne. To też potem 
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w jakiś sposób rzutuje na nas, na miasto, że nie potrafimy nawet wniosku kompletnego składać 
i trzeba poprawki jakieś składać. 
Radny Maciej Jakubik - chciałbym się odnieść do tych konsultacji. Sam pan powiedział: Dlaczego 
tylko jeden michalinów o niczym nie wiedział jakoś cały Dęblin, wszyscy radni, wszyscy 
przewodniczący osiedli o tym wiedzieli, a pan jedyny biedny nie wiedział. Coś jest tu nie tak, niech 
sobie pan odpowie na to pytanie. Okazało się, że ludzie ze Staszica przychodzili między innymi do 
mnie i sam dałem 10 opinii do konsultacji. Wie pan, coś jest nie tak z innej strony. Ja panu powiem, 
dlaczego między innymi pana przewodniczący o niczym nic nie wiedział. Jak może wiedzieć jak na 
większości sesji go nie było albo przyszedł na sesję, podpisał listę i po pierwszej przerwie już go nie 
było to, o czym ma wiedzieć? Pan tak samo jak kończy się sesja drzwi i nie ma pana, a wiele spraw 
było wyjaśnianych i załatwianych, więc niech sobie pan sam odpowie, dlaczego wszyscy wiedzieli, 
a pan jeden jedyny nie wiedział. Szybko się pan poddaje panie radny, już pan uważa, że wojewoda 
podpisał i powinniśmy się wszyscy poddać i nic nie robić. Błąd. Powinniśmy walczyć do samego 
końca dopóki mamy możliwość. 
Burmistrz Miasta - odnośnie wszystkich argumentów myślę, że odpowiedziałam na wszystkie 
pytania, pozostaje kwestia wniosku złożonego przez pana radnego, jeżeli ten wniosek zostanie przez 
projektodawcę uwzględniony to proszę, aby przy każdej z tych działek było Jeden właściciel", Jeden 
współwłaściciel" żeby było jasno powiedziane. Nazwiska są znane, bo nazwiska wynikają z ewidencji 
gruntu, które stanowią załącznik do wniosku, ale żeby ewentualnie państwa obawy czy też ochronić, 
bo takie obawy pan radny wyraził możemy posługiwać się ilością współwłaścicieli, którzy nie złożyli 
podpisu. Proszę odczytać w uzasadnieniu numery działek i „podpisu nie złożyła współwłaścicielka", 
„podpisu nie złożył jeden właściciel" oraz „podpisu nie złożył właściciel" 
Przewodniczący Rady Miasta - ja wprowadzę autopoprawkę, że wykreślimy nazwiska właścicieli. 
Jak będziemy przystępować do głosowania to już z tą autopoprawką, że wykreślamy nazwiska 
właścicieli działek. 
Radny Waldemar Chochowski - nie jestem przewodniczącym tylko jestem radnym tak samo jak 
i pan. Drugie to nie jestem radnym osiedla Michalinów tylko osiedla Staszica. Tylko informacyjnie, że 
żadne ankiety mi, jako radnemu nie było powiedziane, że są do odebrania czy proszę wziąć ani nie 
było informacji o spotkaniu. 
Radny Maciej Jakubik - oczywiście, że się przejęzyczyłem i jest pan ze Staszica i nikt nikomu nie 
musiał tutaj nic mówić każdy wiedział, że musi się zaangażować, a po prostu panu chyba na tym nie 
zależało. 
Radny Waldemar Chochowski - czy gdziekolwiek w mojej wypowiedzi było powiedziane, że nie 
podejmę tej uchwały. Głosowałem przeciwko gdyż uważałem, że jest zbędna uchwała. Moje 
stanowisko wtedy było wyrażone, zagłosowałem za uchwałą o tym żebyśmy wystąpili o zmianę granic 
i takie było moje stanowisko i ja go nie zmieniam. Jestem za tym żeby zmienić granicę, ale tak jak 
mówiłem, że tylko to, co do nas należy. 
Przewodniczący zamknął dyskusję. 
Głosowanie w sprawie stanowiska Rady Miasta Dęblin dotyczącego opinii Wojewody 
Lubelskiego w sprawie zmiany granic Miasta Dęblin i Gminy Stężyca z autopoprawką. 
Nazwisko i imię Glosowanie 
Chochowski Waldemar PRZECIW 
Cydejko Maria TAK 
Czarnecka Urszula TAK 
Grobel Mieczysław TAK 
Grzyb Leszek TAK 
Jakubik Maciej TAK 
Krygrowski Maciej TAK 
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Kurowski Andrzej TAK 
Marzysz Artur TAK 
Papis Edyta TAK 
Pasek Robert TAK 
Przerwa Ewa TAK 
Swietliński Leopold TAK 
Wojewoda Patrycja TAK 
Wojtyś Jarosław TAK 

Wynik głosowania 
Za: 14 93.33% 
Przeciw: 1 6.67% 
Wstrzymuj się: 0 0% 
Brak głosu: 0 

Rada miasta przyjęła uchwałę nr XXIX/176/2020 w sprawie stanowiska Rady Miasta Dęblin 
dotyczącego opinii Wojewody Lubelskiego w sprawie zmiany granic Miasta Dęblin i Gminy Stężyca 
z autopoprawką. 

Ad. 5 Zamkniecie posiedzenia 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Miasta Maciej Krygrowski 
zamknął XXIX - X nadzwyczajną sesję Rady Miasta Dęblin. 
Zakończenie sesji godz. 1634 

Na tym zakończono protokół. 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

Maciej Krygrowski 

Protokołował: 
M. Swiderski 
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