
Protokół nr XXXI/2020 
z przebiegu XXXI sesji Rady Miasta Dęblin 

z dnia 30 czerwca 2020r. 

Ad. 1 Otwarcie sesji - godzina 9:00. 

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. 
Burmistrz Miasta pogratulowała uczniom osiągnięć w konkursie informatycznym. 

Ad. 2 Sprawdzenie obecności 

Ustawowy skład Rady Miasta - 15 radnych. 
W sesji uczestniczyło 15 radnych. 

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 Miasta odczytał porządek obrad. 
Głosowanie nad porządkiem obrad. 

Nazwisko i imię Głosowanie 
Chochowski Waldemar TAK 
Cydejko Maria TAK 
Czarnecka Urszula TAK 
Grobel Mieczysław TAK 
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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 

Wynik głosowania: 

Za: 13 100% 
Przeciw: 0 0% 
Wstrzymuj się: 0 0% 
Brak głosu: 0 

Rada Miasta przyjęła porządek obrad XXXI sesji w następującym brzmieniu; 
1. Otwarcie sesji. 
2. Sprawdzenie obecności. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Informacja o pracach Przewodniczącego Rady Miasta i Burmistrza Miasta w okresie 

między sesjami. 
5. Sprawy różne, wolne wnioski oraz złożenie pisemnych interpelacji i zapytań. 
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: 

a) uzupełnienia listy ławników na kadencję w latach 2020 -2023 
b) rozpatrzenia skargi członków Rady Pedagogicznej na działania Dyrektora 

Szkoły Podstawowej nr 4 w Dęblinie 
c) rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Dęblin 
d) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2020 

rok 
e) w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Dęblin na rok 

szkolny 2020/2021 
f) przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej 
g) w sprawie wyrażenia poparcia inicjatywy nadania nazwy „Dębliński" 

22 Batalionowi Lekkiej Piechoty. 
7. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miasta. 
8. Przyjęcie protokołu z XXV - VI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. 
9. Przyjęcie protokołu z XXVI - VII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. 
10. Przyjęcie protokołu z XXVII -VIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. 
11. Przyjęcie protokołu z XXVIII - IX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. 
12. Zamknięcie sesji. 

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

Przewodniczący Rady Miasta wymienił spotkania, w których uczestniczył od ostatniej 
sesji: 

- 9 czerwca odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miasta, na której 
wypracowano opinię w sprawie wykonania budżetu za 2019 rok, 
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- 15 czerwca uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej 
i Budżetu w sprawie sprawozdań z realizacji budżetu w 2019 roku, 

- 21 czerwca uczestniczyłem w zawodach wędkarskich o puchar Przewodniczącego 
Rady Miasta Dęblin zorganizowanym przy forcie Mierzwiączka, 

- 29 czerwca odbyło się wspólne posiedzenie wszystkich komisji Rady Miasta, na której 
opiniowaliśmy materiały na dzisiejszą sesję. 

Burmistrz Miasta wymieniła spotkania, w których uczestniczyła od ostatniej sesji: 
- 2 czerwca odbyło się spotkanie w sprawie przekazania nagrody w konkursie na 

montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej stanowiących 
własność Miasta Dęblin, 

- 3 czerwca uczestniczyłam w posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Porządku 
Publicznego w sprawie zaopiniowania przydziału mieszkań socjalnych, 

- 3 czerwca przewodniczyłam Radzie Społecznej SPZOZ w Dęblinie, 
- 3 czerwca odbyło się spotkanie z krawcowymi, które brały czynny udział w szyciu 

maseczek dla mieszkańców miasta w okresie pandemii, 
- 4 czerwca odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg Wniosków 

i Petycji, a także posiedzenie części zespołu do spraw ustalenia wysokości i sposobu 
opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych, 

- 5 czerwca wraz z Wiceprzewodniczącym Rady Miasta oraz pracownikami urzędu 
miasta uczestniczyliśmy w odbiorze zakończonego zadania pod nazwą „III etap 
budowy dróg i chodników na osiedlu Jagiellońskie", 

- 8 czerwca uczestniczyłam w posiedzeniu części zespołu do spraw ustalenia wysokości 
i sposobu opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych, 

- 9 czerwca brałam udział w posiedzeniu Rady Społecznej 6 Szpitala Wojskowego 
z Przychodnią w Dęblinie oraz na posiedzeniu wspólnym wszystkich komisji Rady 
Miasta w Dęblinie w celu wysłuchania sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 
rok, 

- 10 czerwca uczestniczyłam w posiedzeniu Komisji Skarg Wniosków i Petycji 
w sprawie skargi na działania dyrektora SP nr 4, 

- 15 czerwca odbyła się Komisja Rewizyjna i Komisja Gospodarki Przestrzennej 
i Budżetu w sprawie opinii na temat sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok 
oraz odrębne posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sprawie skargi, burmistrza 
reprezentowała Zastępca Burmistrza, 

- 17 czerwca brałam udział w posiedzeniu Komisji Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej 
w debacie o sporcie w Dęblinie oraz zasad korzystania z boisk na stadionie miejskim 
przez piłkarskie kluby sportowe, 

- 18 czerwca odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii o wykonaniu 
budżetu za 2019 rok oraz w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium za wykonanie 
budżetu, Burmistrza reprezentował Sekretarz Miasta, 

- 18 czerwca odbyło się posiedzenie Komisji w sprawie zaopiniowania kandydatów na 
ławników, 

- 19 czerwca dokonałam wizytacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Szkoły 
Podstawowej nr 3 pod kątem prac remontowych, 
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- 22 czerwca uczestniczyłam w spotkaniu zorganizowanym przez PKP TLK w sprawie 
zagospodarowania terenu wokół dworca i stacji, ze spotkania zostanie sporządzona 
notatka, z którą państwa zapoznam, 

- 22 czerwca brałam udział w naradzie roboczej na oczyszczalni ścieków w Dęblinie 
w sprawie konieczności wykonania dodatkowych robót w trakcie modernizacji 
oczyszczalni, 

- 23 czerwca uczestniczyłam w zwyczajnym walnym zgromadzeniu wspólników 
MZGK spółka z o.o, w Dęblinie, na którym zatwierdzono sprawozdanie finansowe 
spółki za 2019 rok oraz udzielono absolutorium zarządowi i radzie nadzorczej 
za działalność w 2019 roku, a także dokonano wyboru członków rady nadzorczej na 
kolejną kadencję, 

- 23 czerwca uczestniczyłam w posiedzeniu Komisji Skarg Wniosków i Petycji 
w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie skargi na dyrektora SP nr 4, a także 
w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w sprawie skargi Radnego Waldemara 
Chochowskiego na niegospodarność polegającą na ociepleniu części A budynku 
urzędu miasta w trakcie obecnie trwających robót termomodernizacyjnych, 

- 25 - 28 czerwca odbył się pod moim patronatem koncert muzyki TECHNO 
realizowany przez „Project Masów" na fortach w osiedlu Mierzwiączka. W otwarciu 
wydarzenia w imieniu Burmistrza uczestniczyła Naczelnik Wydziału Oświaty 
- Agnieszka Chłaściak-Pietruszewska oraz Inspektor ds. promocji miasta -
Kamil Krypski, 

- 29 czerwca uczestniczyłam w posiedzeniu wszystkich komisji Rady Miasta w sprawie 
zaopiniowania materiałów na dzisiejszą sesję. 

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

Radny Andrzej Kurowski - złożył interpelację w sprawie wykluczenia komunikacyjnego 
mieszkańców osiedli Dęblina, zwłaszcza osiedla Wiślana oraz tych mieszkańców, którzy 
godzinami stoją na przystankach oczekując na jakimkolwiek transport. W chwili obecnej 
sytuacja jest bardzo trudna ze względu na brak komunikacji bezpośredniej 
z Puławami, brak autobusów do Ryk, wszystkie kursy są zawieszone z powodu wakacji. Brak 
rozkładu komunikacji prywatnej, tzw. busy nie kursują. Jedynie 10 kursów dziennie 
wykonuje linia 31 „emka", co godzinę, ale ostatni kurs jest o godzinie 16. Pani Burmistrz, czy 
mieszkańcy 15-sto tysięcznego miasta Dęblina, pozbawieni prywatnych samochodów mają 
być wykluczeni z życia społecznego miasta Dęblina, braku możliwości wyjazdu do lekarza 
czy pojechania na zakupy? 
Radny Waldemar Chochowski - dziękuję za udzielenie głosu, pierwsze moje uwagi są 
odnośnie organizacji pracy poszczególnych komisji i odpowiedzi, które otrzymuję od pana 
przewodniczącego. Zwróciłem się z wnioskiem, aby były udostępniane wszelkie pisma, które 
wpływają do Biura Rady Miasta w związku z tym, że jako radny mam obowiązek 
zapoznawania się z nimi oraz mam ustawowe prawo do tego, aby wyrazić swoje zdanie np. 
przygotowując projekt uchwały, jeżeli uznam to za stosowne. Szanowni państwo w związku 
z tym, że miałem trudności z uzyskaniem dokumentów w biurze rady miasta zwróciłem się 

pisemnie do przewodniczącego i słuchajcie państwo, jaką dostałem odpowiedź. Od radcy 
prawnego pan przewodniczący dowiedział się i przekazał mi do wiadomości, że mogę na 
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podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
w wykonywaniu mandatu radnego radny ma prawo, jeżeli nie narusza to dóbr osobistych 
innych osób, do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których 
znajdują się te informacje i materiały, oraz wglądu w działalność urzędu gminy, a także 
spółek z udziałem gminy i tak dalej. Szanowni państwo ja nie chciałem, że tak powiem 
wchodzić i kontrolować tylko chciałem wejść do biura rady miasta, do pokoju 
przeznaczonego do obsługiwania i mam takie prawo w nim przebywać jak wszyscy rani i te 
wszystkie dokumenty, które tam są to są przeznaczone dla nas, a nie, że ja będę wchodził 
i kontrolował czy udostępniane do instytucji czy placówki. Tak samo następne powołanie się 
na statut paragraf 14 ust. 2 statutu, że radny może uzyskiwać informację na podstawie tego. 
Artykuł mówi o jawności organów, ja jestem organem, radny jest członkiem organu 
uchwałodawczego, czyli rady miasta Dęblin to nie dotyczy przypadku, kiedy ja jestem 
interesantem i przychodzę z jakąś sprawą się zapoznać tylko to są dokumenty dla mnie i dla 
mojej pracy, a nie dokumenty do zapoznania się. Nie życzę sobie żebym był traktowany, jako 
radny na zasadzie, że wszystkie dokumenty i pisma musze na siłę wyrywać. Można 
zeskanować wszystkie dokumenty i wysyłać radnym na pocztę elektroniczną, która nie 
kosztuje nic. Jeżeli inni radni nie życzą sobie to mogą nie otrzymywać, ale ja sobie życzę 
i chciałbym takie dokumenty otrzymywać, bo inaczej nie wiem, o czym obraduje rada miasta, 
o czym pan przewodniczący nie chce nam powiedzieć i o co występują do nas mieszkańcy, 
a ja nie mogę zająć w takiej sprawie stanowiska. Kiedy nie dostaliśmy informacji o skargach 
do komisji oświaty o skargach rady rodziców oraz członków rady rodziców Szkoły 
Podstawowej nr 4 te dokumenty, mimo że trafiły do urzędu to nie trafiły do członków 
właściwej komisji oświaty. Szanowni państwo komisja oświaty miała posiedzenie ostatnio 17 
czerwca i na tym posiedzeniu komisja oświaty niezgodnie ze swoimi kompetencjami 
przeprowadził głosowanie na temat nieudostępnienia boiska głównego dzieciom i młodzieży 
na prowadzenie treningów i to w ogóle nie należy do kompetencji tej komisji, która nie 
zarządza nieruchomościami, a tutaj komisja, która powinna bronić i występować żeby nie 
doszło do takiej sytuacji. Jest gdzieś boisko, na którym nie są prowadzone mecze z powodu 
pandemii korona wirusa, a na boisku bocznym trzy drużyny nie mogą się pogodzić odnośnie 
korzystania z niego to komisja głosuje żeby tego boiska nie udostępniać. Szanowni państwo, 
mamy być pro sportowi, a nie anty. A to takie właśnie głosowanie było. 

Następnie ta sama komisja - to proszę traktować, jako skargę do protokołu na działanie 
komisji oświaty, te wszystkie moje wypowiedzi. 
Treść skargi. 

Na mój wniosek o tym, aby przypomnieć przewodniczącemu, żeby przekazywał 
wszystkie pisma dotyczące oświaty do naszej, właściwej komisji. Przewodnicząca 
przeprowadziła głosowanie i okazało się, że (poza moim wyjątkiem) zagłosowano żeby tych 
pism nie przekazywać. Komisja ma w statucie określone zadania oświatowe, a ona nie chce 
się tym zajmować i nie chce przypomnieć przewodniczącemu, że ma te pisma wysyłać. 

Następnie prosiłem o to żeby komisja przegłosowała abyśmy zajęli się Szkołą 
Podstawową nr 4. Tematem, który jest teraz taki głośny, bo i rodzice i nauczyciel i co? 
Znowu głosowanie i znowu komisja wbrew swoim zadaniom ustawowym przegłosowała żeby 
się tym tematem nie zajmować. To jest naprawdę szanowni państwo żenująca sytuacja ja w 
historii samorządu naszego miasta nie przypominam sobie takiej sytuacji żeby komisja 
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głosowała przeciw temu, że ma wykonywać swoje obowiązki i to jest skarga moja. 
Następna sytuacja, złożyłem skargę odnośnie tego, że budynek urzędu miasta ten, w 

którym się znajdujemy jest ocieplany drugi raz. Raz był ocieplany w 2014 roku, a teraz jest 
drugi raz ocieplany. Są to pieniądze podatnika, a nie są ocieplane przedszkola i szkoły, na 
które pozyskaliśmy fundusze. Złożyłem taką skargę no i Komisja Rewizyjna odbyła 
posiedzenia, na które zostałem zaproszony i dziękuję bardzo za zaproszenie, nawet komisja 
rewizyjna usiłowała wybrać mnie do składu kontrolnego, ale odmówiłem, ponieważ 
wiedziałem, że będę w każdej sytuacji przegłosowany. Działania zespołu kontrolnego wydaje 
mi się, że nie będą obiektywne gdyż w większości składa się z członków, którzy składają się 
członków startujących z komitetu Pani Burmistrz, ale moim obowiązkiem było złożyć tą 
skargę. Złożyłem tą skargę, byłem na posiedzeniu i co się okazuje najpierw został powołany 
zespół kontrolny w składzie wszystkich członków komisji i to jest oczywiście dopuszczalne, 
ale aż do chwili, w której ja byłem obecny nie widziałem żeby ten zespół kontrolny wyłonił 
ze swojego składu przewodniczącego, co jest obowiązkiem wynikającym z regulaminu 
Komisji Rewizyjnej w związku, z czym tego przewodniczącego nie było. Następnie zespół 
chciał przystąpić do kontroli ja zwróciłem uwagę, że zgodnie z regulaminem zespół kontrolny 
powinien mieć pisemne upoważnienie od przewodniczącego rady miasta, które mówi o tym, 
że jest termin, zakres kontroli i kto jest w składzie. Nie mieli takiego upoważnienia, a na moje 
zwrócenie uwagi pan przewodniczący zamiast przerwać posiedzenie i wystąpić 
o upoważnienie to na wniosek Pani Burmistrz, która tak naprawdę jest organem 
kontrolowanym i nie powinna dyktować warunków kontrolującemu dalej prowadził swoje 
posiedzenie zespołu kontrolującego, które było nieprawne, bo nie miało przewodniczącego, 
upoważnienia i wszystkie ustalenia powinny w ogóle nie zaistnieć. Tak drodzy państwo 
działa u nas Rada Miasta i jest to naprawdę oburzające. Mam nadzieję, że z tych sytuacji cała 
Rada Miasta wyciągnie wnioski. Nas wybrali mieszkańcy po to żebyśmy stosowali podstawie 
przepisy prawa (statuty, regulaminy), które sami ustaliliśmy na pierwszej sesji roboczej. 
Wychodzi na to, że państwo mają, że tak powiem „w nosie" te wszystkie dokumenty i 
działają na swoje „widzi mi się" nawet jak ktoś zwraca uwagę można przeczytać jeszcze raz, 
uderzyć się w pierś i stosować to prawo. Dlaczego łamiecie prawo, które jest waszym 
obowiązkiem do stosowania, naprawdę nie rozumiem czy ktoś nie umie czytać ze 
zrozumieniem, działa złośliwie czy celowo, chce kryć działanie burmistrza? Tak to po prostu 
wygląda w oczach moich i mieszkańców. 

Kolejne sprawy zgłaszane przez Radnego Waldemara Grochowskiego: 
• zwróciłem się wczoraj z wnioskami na piśmie, ale dzisiaj o tym powiem, bo sytuacja 

jest bardzo pilna. Na ulicach zalega grys po remontach cząstkowych, które polegały na 
tym, że była natryskiwana warstwa jakiejś mazi i na nią był wsypany grys, a nadmiar 
tego grysy nie został pozamiatany i zalega na skrzyżowaniach, zakrętach i przejściach 
dla pieszych, a samochody i rowery nie mogą na tym hamować. W tym momencie 
miałem kilka razy sytuację, kiedy samochody się przesuwały i dzieci wywracały się 

(podpis wnoszącego skargę) (podpis przyjmującego skargę) 
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na rowerach. Chciałbym żeby było to jak najszybciej usunięte. 
• w Dęblinie są posesje gdzie nie ma stałych właścicieli. Taka posesja jest między 

innymi przy ulicy Staszica, ale widziałem takie sytuacje w całym mieście. Krzaki z tej 
posesji przerastają i ograniczają o połowę szerokość chodnika. Trzeba schodzić z 
chodnika jak przechodzą dwie osoby, bo te krzaki uniemożliwiają przejście. Jeżeli nie 
możemy wyegzekwować żeby właściciel to obciął to pracownicy interwencyjni 
Urzędu Miasta powinni tego dokonać. 

• drodzy państwo, na posiedzeniu komisji oświaty 19 czerwca bieżącego roku 
zwróciłem uwagę, że na tablicach, które informują o odbywających się posiedzeniach 
ktoś powiesił plakat szkoły wyższej. Pani Burmistrz była oburzona na komisji, że taka 
rzecz miała miejsce i oczywiście nikt nie zwracał się do niej z prośbą. Kiedy mieliśmy 
wczoraj komisję patrzę, że plakat jest powieszony. Zwróciłem się do pani naczelnik 
i ona oczywiście zapomniała o sprawie tak zrozumiałem. Poszedłem po nuż do pani 
woźnych i odciąłem plakat, a następnie oddałem do Urzędu Miasta. Pani Justyna 
Ochota powiedziała, że ten pan ma przyzwolenie, bo dokonał jakiejś przysługi dla 
Urzędu Miasta. Centrum miasta to nie jest miejsce na plakaty, nawet czy pan 
„Hermaszewski" czy ktoś inny to nie jest powód żeby dawać miejsce na wieszanie 
komercyjnych plakatów na terenie ścisłego centrum. Jeżeli pani burmistrz ma ochotę 
to może udostępni swój prywatny płot, ale na pewno nie w centrum miasta i nikt pani 
na to zgody nie da. Pani sama była oburzona, jest to na nagraniu. To jest naprawdę 
żenująca sytuacja, traktujmy mieszkańców poważnie. 

• zaczęły się wakacje, a nasz plac jest pusty. Gdy fontanna była uruchomiona zawsze 
tętnił życiem. Niestety ten teren wygląda jak wymarłe miasteczko. Nie o to nam 
chodziło, kiedy robiliśmy rewitalizację tego rynku żeby tak to teraz wyglądało. 

• Kolejna sprawa, wczoraj była burza i znowu doszło do awarii wodociągu. Kiedyś 
zwracałem na to uwagę, że co burzę oczywiście woda w kranie przestała lecieć. 
Trwało to ponad pół godziny. Chciałbym, aby miasto podjęło i wymusiło na MZGK 
takie działania żeby zapewnić bezproblemową ciągłą dostawę wody do mieszkań gdyż 
my za to płacimy. W całej naszej taryfie wody jest pozycja za zapewnienie ciągłości 
dostaw wody, a my nie mamy tego spełnionego i jest coraz więcej takich sytuacji. 
Cofamy się w rozwoju zamiast iść do przodu, a przez te wszystkie lata wydaje mi się, 
że można było podjąć zadania. Mamy zespół patrolowy, który jeździ całodobowo to, 
jeśli zaczyna się burza to niech ten zespół pojedzie na to ujęcie i tam dyżuruje, a jeśli 
będzie przepięcie to niech go włączają. Będzie to trwało sekundę a nie półgodziny. 

• mam pytanie do Pana Przewodniczącego Rady Miasta czy tutaj, jako osoba pilnująca 
porządku na naszych sesjach nie może pan zrobić żebyśmy stosowali się do 
rozporządzenia rady ministrów o tym żeby nosić maseczki, bo to dotyczy wszystkich. 
Teraz pan przewodniczący często zabiera głos dla mnie pan nie musi mieć maseczki, 
bo jest to trudność w odpowiadaniu. Tylko osoby chore nie musza ich nosić. Ja należę 
do takich osób, ale staram się tą maseczkę zawsze zakładać gdyż takie są przepisy. 
Mieszkańcy obserwują nas przez kamery i musimy stosować się do przepisów, bo 
wychodzi, że przepisy sobie a radni sobie i tak naprawdę lekceważymy to wszystko. 
My, jako radni powinniśmy dawać przykład żebyśmy mogli popatrzeć później 
mieszkańcom w oczy i powiedzieć „szanowni państwo, ciężkie przepisy, ale 
konieczne". 
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Radna Urszula Czarnecka zapytała o sprawę wałów wiślanych, ponieważ przez jakiś czas 
nie było to sprawdzane. Chciałabym wiedzieć jak na dzień dzisiejszy sprawy się mają, 
ponieważ wiadomo, że budową zajmują się dwie firmy, więc chciałabym uzmysłowić 
mieszkańcom jak sprawa na dzień dzisiejszy wygląda. 
Przewodniczący Rady Miasta - chciałbym sprostować kilka kwestii. Na początku 
chciałbym się odnieść do ostatniej sesji i tutaj musze sprostować moją wypowiedź. Padły 
z moich ust słowa, że Pan Chochowski ostatni dowiedział się o konsultacjach, była to błędna 
odpowiedź. Wracając to rzeczywiście Panu Chochowskiemu chodziło o odpowiedź, dlaczego 
na osiedlu Staszica nie były zorganizowane konsultacje. Dlatego tutaj się przyznaję, że moja 
odpowiedź była błędna i za to przepraszam. Co do maseczek to przepis jest, ale jeżeli 
niektórzy mają trudności z oddychaniem to mają prawo tą maseczkę zdjąć. Jeżeli chodzi 
o obiektywność komisji to padło dzisiaj takie stwierdzenie, że komisja nie będzie obiektywna. 
Zrozumiałem, że komisje, bo w większości składają się z radnych startujących z komitetu 
Pani Burmistrz, rozumiem, że one nie będą obiektywne, tak? 
Radny Waldemar Chochowski - ze swoich działań udowadniają, że nie są obiektywne. 
Przewodniczący Rady Miasta - idąc tym tokiem rozumowania to w zeszłej kadencji 
komisje były obiektywne, bo nie były z ugrupowania Pani Burmistrz. Cofając się jeszcze 
0 poprzednią kadencję to chyba też nie były obiektywne, bo pochodziły w większości 
z komitetu tamtego burmistrza, dlatego też na temat obiektywizmu można byłoby bardzo 
wiele powiedzieć. Jeszcze padło dzisiaj stwierdzenie do radnych i tutaj też można się 
zastanowić, że łamiemy prawo. Tutaj byłbym troszeczkę ostrożniejszy z takimi 
stwierdzeniami i prosiłbym żeby takich stwierdzeń nie używać, bo niektórych może to 
naprawdę urazić. Jeżeli chciałbym jakieś odpowiedzi to proszę na piśmie wtedy ja na piśmie 
udzielę odpowiedzi. 
Radny Waldemar Chochowski - jeżeli uważa pan, że w poprzedniej kadencji dochodziło do 
naruszenia prawa to ma pan możliwość żeby te decyzje podważyć. Nie dochodziło do takich 
sytuacji, więc nikt się nie skarżył, że łamiemy prawo w związku, z czym można uznać, że one 
działały właściwie. Ja dzisiaj powiedziałem, dlaczego się skarżę. Podaję punkty 
1 konkretne przykłady gdzie jest łamane prawo i nie biorę tego z sufitu tylko 
z regulaminu komisji rewizyjnej, statutu oraz regulaminu działania komisji. One nie działają 
zgodnie z prawem. Ja się tego nie wstydzę, ja nie kłamię szanowni państwo. Staram się 
mówić prawdę, czytać ze zrozumieniem i reagować tam gdzie prawo jest łamane. Dlatego to 
mówię, bo nikt tego nie mówi z tej racji, że praktycznie wszyscy są z komitetu Pani Burmistrz 
i jeden drugiemu nie będzie zwracał uwagi. Tylko Chochowski może to zrobić i zrobię to, bo 
jest to mój obowiązek wynikający ze statutu miasta. 
Radna Urszula Czarnecka - pan mówi, że w poprzednich kadencjach było wszystko dobrze 
i nikt się nie skarżył. Proszę pana mi grożono, kiedy ja się poskarżyłam i mówiłam, że coś mi 
się nie podoba. Słyszeli to wszyscy, którzy siedzieli obok mnie. Nie chciałabym wracać do 
tamtych rzeczy, bo nie na tym to polega. Jesteśmy radą miasta i myślałam, że wszyscy tutaj 
pracujemy dla dobra mieszkańców i jego miasta. Tego się trzymam, bo ja takie założenia 
przyjęłam. Nie jest mi ważne to, co było tylko ważne jest to, co będzie i jaka będzie 
przyszłość tego miasta, bo mi na tym zależy. Bardzo mi przykro, że pan w taki sposób do tego 
podchodzi. 
Radny Waldemar Chochowki - padły tutaj konkretne zarzuty, że ktoś pani groził. Czy ta 
groźba padła ze strony rady miasta? 
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Radna Urszula Czarnecka - ze strony radnego. 
Radny Waldemar Chochowski - czy wtedy pani zwróciła uwagę na sesji, że taka sytuacja 
miała miejsce. Nagle mówi pani po tylu latach mówi o tym. Trzeba było poskarżyć się do 
przewodniczącego. 
Przewodniczący Rady Miasta - chciałbym się odnieść do wypowiedzi Pana Radnego, pan 
przed chwilą stwierdził, że poprzednie komisje łamały prawo. 
Radny Waldemar Chochowski - powiedział pan, że były nieobiektywne. 
Przewodniczący Rady Miasta - powiedział pan, że zarzuciłem łamanie prawa. 
Burmistrz Miasta - na treść interpelacji i wniosków odpowiemy na piśmie. Natomiast 
chciałam odnieść się do dwóch kwestii łamania prawa. Tutaj nikt proszę państwa nie łamie 
prawa, czy jest obiektywny czy nie to już nie będziemy dyskutować. Każda Rada Miasta 
obraduje w oparciu o statut i regulamin pracy Rady Miasta, a komisje w oparciu o regulamin 
pracy poszczególnych komisji. Jeżeli chodzi o Komisję Rewizyjną to akurat byłam na 
posiedzeniu z racji tego, że skarga dotyczyła niegospodarności Burmistrza Miasta, który 
wykonuje teraz termomodernizację ze środków zewnętrznych, więc miałam możliwość 
przypatrzenia się pracy komisji rewizyjnej i muszę stwierdzić, że komisja pracowała zgodnie 
ze swoim regulaminem. Pan Chochowski wypadł w trakcie komisji z niewiadomych przyczyn 
i nie usprawiedliwiając się, chociaż najpierw wywołał pracę komisji gdzie członkowie 
komisji przybyli prawie w 100% i chcieli zając się sprawą poważnie. Sam skarżący 
potraktował ich niepoważnie, ponieważ w połowie komisji rewizyjnej nie mówiąc, o co 
naprawdę chodzi wyszedł. Komisja Rewizyjna miała prawo obradować dalej, ponieważ 
Komisję Rewizyjną prowadzi jej przewodniczący i jej przewodniczący doprowadził tą 
komisję do końca, powołał w międzyczasie zespół kontrolujący. Przewodniczący komisji 
uzgodnił oraz odebrał upoważnienie dla komisji od Przewodniczącego Rady Miasta do 
dalszych działań, a także zawnioskował o materiały do pracy na Komisji Rewizyjnej. Na 
kolejnym posiedzeniu zespołu kontrolującego pan Radny nie raczył być, bądź nie chciał być. 
Także niech pan nie krytykuje jak pan nie chce być i brać czynnego udziału w komisjach 
wywołanych pana wnioskami. To jest karygodne żeby tak się działo, ale niestety tak się 
dzieje. Zespół kontrolny pracował w oparciu o stosowne dokumenty, czyli w oparciu o 
upoważnienie Przewodniczącego Rady Miasta i przeglądał dokumenty, jakie jednostka 
organizacyjna, czyli Urząd Miasta zespołowi dostarczył. Komisja Rewizyjna składająca się z 
zespołu kontrolującego wypracuje swoje stanowisko po zapoznaniu się ze wszystkimi 
dokumentami. Gdyby był pan bardziej cierpliwy to dowiedziałby się pan, że Komisja działała 
zgodnie z prawem, statutem i regulaminem Komisji Rewizyjnej. Z całym szacunkiem, ale nie 
jest pan prawnikiem z wykształcenia i to, co pan mówi wielokrotnie na sesjach o łamaniu 
prawa to takie oceny są nieoparte o nic. Czasami przeczyta pan jakiś paragraf, artykuł, ale 
prawo to nie jest pana interpretacja przepisów. Stara się pan interpretować po swojemu te 
przeczytane artykuły, ale nie zawsze zgodnie z ich znaczeniem. Wynika to z tego, że wiedzy 
prawniczej pan nie ma i nie musi jej mieć. Proszę nie narzucać swojej interpretacji, jako 
jedynej i wiążącej dla całości działania zespołu. Tak się dzieje bardzo często, że pan zarzuca 
łamanie prawa, ale nigdy pan nie pokazał, w którym miejscu i momencie to prawo zostało 
złamane. Jeżeli zostało złamane to powiem pańskimi słowami „proszę skarżyć". Organy 
wyższej instancji ocenią czy zostały złamane czy nie, a tutaj niech pan nikomu nie zarzuca, bo 
otrzymuje pan odpowiedzi, które są konstruowane na podstawie opinii radcy prawnego, który 
ma wykształcenie prawnicze i proszę się z tym pogodzić, że tak a nie inaczej wygląda 
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interpretacja prawna. Jeżeli pan tej interpretacji nie uznaje to proszę skarżyć stosowne 
decyzje. Zresztą pan to robi i na razie widzę, że bez skutku. Teraz kwestia tego banneru. Ja 
rzeczywiście powiedziałam, że nie wiem, jaki baner wisi, bo ja zrozumiałam w ten sposób, że 
na naszej tablicy informacyjnej o pozyskaniu środków z RPO znajduje się jakaś doklejona 
informacja o uczelni. To był baner, cenna rzecz. Zajęłam się tą sprawą zaraz po sesji Rady 
Miasta, baner ma prawo wisieć i będzie wisiał na mieniu gminnym. Przypominam, że zarząd 
mieniem gminnym sprawuje Burmistrz Miasta Dęblina i ma prawo użyczyć część tablicy, 
która jest posadowiona na gruncie gminnym bez zgody rady. Tak się stało, że właściciel 
dostał ode mnie zgodę i nie wiem, jakim prawem dokonał pan wczoraj wycięcia tego banneru 
nie pytając mnie czy ja na to pozwalam. Jeszcze raz mówię, że burmistrz odpowiada za 
zarządzanie mieniem gminnym, jeśli chodzi o użyczanie terenów i nieruchomości. Zrobił to 
pan bez niczyjego zezwolenia, bez zgody burmistrza zniszczył pan cudze mienie. Musieliśmy 
przepraszać właściciela, który ze mną uzgodnił, że ten baner może zostać zawieszony, 
uzgodniliśmy warunki i ten baner miał prawo tam wisieć. To, że jest pan radnym nie znaczy, 
że jest pan organem. Radny jest członkiem rady, czyli organu uchwałodawczego. Sam pan nie 
jest organem i nie zadecyduje pan w pojedynkę o niczym. Państwo możecie zadecydować w 
formie uchwały o rzeczach, które ustawa przypisuje państwu, jako radnym do wykonania, 
jako członkom organu uchwałodawczego. To tyle, jeżeli chodzi o praworządność w naszym 
urzędzie. Teraz proszę państwa skargi składane na komisję, skargi na burmistrza składane 
przez Pana Chochowskiego nie świadczą o tym, że on dobrze wykonuje swój mandat tylko 
robi wszystko, aby wprowadzić destrukcję w normalnym toku pracy tych organów. My 
mamy, co robić Panie Chochowski nie tylko zajmowanie się pana skargami, bo nasz 
samorząd realizuje ogromne zadania inwestycyjne. Mamy ogromne zadanie komunalne do 
wykonania. Mamy teraz trudną sytuację przez pandemię, teraz mamy sytuację deszczową, 
burzową, która wiąże się z ujęciem wody i praca urządzeń tam zamontowanych. Ujęcie wody 
zawsze miało niższe napięcie w burze nawet nie przy takich ulewach jak teraz, a jakoś wtedy 
pan nie widział tego faktu. Oczywiście wyślemy Pana wniosek do MZGK, aby wyjaśnić taki 
stan, mam nadzieję, że dostanie pan satysfakcjonującą odpowiedź. Apeluję, aby radni nie 
zajmowali się skargami tylko pomagali w zarządzaniu miastem w tak trudnym dla nas 
wszystkich okresie. Dla Pana Andrzeja Kurowskiego odpiszemy na interpelację, ponieważ 
sprawa komunikacji jest wielowątkowa dotyczy komunikacji PKS Ryckiego i dotyczy 
również prywatnych przewoźników. W okresie pandemii część usług transportowych została 
zawieszona i myślę, że to wszystko wyjaśnimy w odpowiedzi na interpelację żeby miał pan 
możliwość przekazania informacji mieszkańcom. Pani Urszula Czarnecka - jak wygląda 
spawa wałów przeciwpowodziowych, to może Pani Naczelnik Justyna Ochota opowie o 
wizycie przedstawicieli Wód Polskich w ostatni piątek. 
Naczelnik OA - Justyna Ochota - jeśli chodzi o kontrolę wałów to są one kontrolowane raz 
w roku przez Wody Polskie i przedstawiciel Miasta Dęblin zawsze bierze w nich udział. 
W tym roku przedstawicielem był Naczelnik GKP Marcin Daniel. Obecny był główny 
Komendant Wojewódzki Straży Pożarnej. W ostatni piątek oglądali wały i nie stwierdzili 
żadnej nieprawidłowości. My, jako miasto uczestniczyliśmy dwa tygodnie temu 
w przeglądzie zapory mobilnej, która chroni nasz MDK i też nie stwierdziliśmy żadnej 
nieprawidłowości w tej zaporze. W ostatni czwartek zostało wprowadzone pogotowie 
przeciwpowodziowe, bo szła fala. Żadnych zagrożeń nam woda nie stworzyła i w tym 
momencie woda opada. Wały są myślę, że w dobrej kondycji także żadnego zagrożenia ze 
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strony wody tutaj nie mamy. Dziękuję. 
Radny Waldemar Chochowski - oczywiście należy się sprostowanie. Ja powiedziałem 
konkretnie, w którym miejscu Komisja Rewizyjna złamała prawo i swój regulamin. Jest to 
zapisane do protokołu i proszę tą sprawę wyjaśnić. Ja byłem do momentu, w którym moja 
obecność była potrzebna. Dostałem zaproszenie na posiedzenie komisji, przyszedłem. 
Dostałem propozycję dołączenie do składu, ja powiedziałem, że nie. Pytałem się Pana 
Przewodniczącego czy jestem jeszcze potrzebny. Powiedział, że nie, więc wyszedłem. Nie 
byłem powołany członkiem zespołu kontrolnego w związku, z czym moja obecność nawet nie 
powinna mieć miejsca. Odnośnie plakatu, Pani Burmistrz mamy taką uchwałę Rady Miasta na 
temat powierzchni reklamowych udostępnianych za pieniądze, w którym miejscu można 
udostępniać i akurat ten teren nie należy do tych miejsc w związku, z czym nie można go 
udostępniać ani za darmo ani za pieniądze nikomu. Ja mówiłem wyraźnie, że to nie jest Pani 
miasto prywatne i pani nie może nikomu dawać zgody na zawieszanie banerów reklamowych 
na terenie miasta bezpłatnie. Nie ma takiej zgody, bo prawo działa dla wszystkich. Albo 
każdy ma równe szanse w dostępie do tych miejsc i wtedy obowiązany jest wnieść opłatę albo 
nikt tam nie zawiesza. To jest miejsce, na którym nie powinno nic wisieć. To jest centrum 
miasta widok na lotnisko i przychodnię, a wisi plakat szkoły. Może niech zawiśnie na płocie 
szkoły a nie na terenie naszego centrum miasta. Ujęcie wody, ja występowałem kiedyś 
w sprawie ujęcia wody o to, aby zapewnić dopływ prądu cały czas. Było wtedy wyjaśnione, 
dlaczego tak się dzieje. Dalej wnioskuję, że przez te wszystkie lata nic się nie zmieniło i ta 
sytuacja się powtarza. Uważam, że w XXI wieku można takie rzeczy zrobić żeby ta woda 
była cały czas. 
Burmistrz Miasta - jeżeli pan sam sobie udzieli odpowiedzi na zadane pytania to rozumiem, 
że nie musimy odpowiadać panu na te wnioski. Odpowiedź na ujęcie wody pan ma, bo już 
pan przecież występował. O banerze już pan wszystko wie, bo sam sobie pan na to 
odpowiedział. Powiem panu, że ta sytuacja nie upoważnia pana do niszczenia banerów. Jeżeli 
taka sytuacja ma miejsce to pan, jako radny niszczyć mienia nie powinien, bo od radnego 
wymaga się szczególnego zachowania i postawy. Jeżeli chodzi o Komisję Rewizyjną to 
jeszcze raz powtarzam, że nie miał pan okazji prześledzić czy zostało złamane prawo czy nie. 
Niech pan nie krytykuje, ponieważ był pan na komisji 15 minut. Z pozostałym zakresem 
pracy komisji proszę nie polemizować, bo pan po prostu obecny nie był. Dlatego niech pan 
nie krytykuje czegoś, o czym nie ma zielonego pojęcia. 
Radny Waldemar Chochowski - ja nie zniszczyłem żadnego mienia. Ja zdjąłem plakat gdyż 
miałem ustalenia poczynione na komisji 17 czerwca, że wisi bez Pani zgody i nie ma żadnej 
zgody. Podszedłem i odciąłem z zaczepów. Wszystkie zaczepy delikatnie złożyłem i plakat 
zostawiłem w nienaruszonym stanie. Proszę nie mówić, że cokolwiek zniszczyłem gdyż jest 
to kolejne kłamstwo z Pani ust. 
Burmistrz Miasta - samo odcięcie zaczepów to już jest niszczenie mienia. Pan nie miał do 
tego żadnego upoważnienia. 
Radny Robert Pasek - ostatnie spotkanie 29 czerwca. Wszystkie formalności zostały 
dopełnione, o czym pan może nie wiedzieć. Kluczową sprawą jest to jak pan twierdzi, że pan 
czyta ze zrozumieniem. Jednak w świetle tych dokumentów, które my mieliśmy w ręku jest 
taka prawda, że ocieplenie styropianem nie było zrobione. Wszystko było przygotowane tak 
żeby je położyć, ale nie było położone. Nie trzeba być budowlańcem żeby stwierdzić, że 
styropianu nie było. My w ogóle nie powinniśmy spotykać się cztery razy, bo to jest bez 
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sensu. Nie trzeba być budowlańcem żeby stwierdzić, że nie było. To wręcz pańskie działanie 
jest bardzo szkodliwe, gdybyśmy zastosowali się do tego i nie ocieplili budynku z przodu 
styropianem to szkody byłby jeszcze większe. Dokumenty wskazują na to, że styropianu nie 
było. Zachowuje się pan jakby był ekspertem budowlanym, a tak niestety nie jest. Dokumenty 
mówią, co innego, a pan twierdzi, co innego. Dziękuję bardzo. 
Przewodniczący Rady Miasta - w kwestii udostępniania dokumentów. Jeżeli radny 
przyjdzie do biura rady to będzie miał na miejscu udostępnione dokumenty i taką 
przyjmujemy zasadę. Niech pan opowie jak pan był przewodniczącym czy te dokumenty były 
na bieżąco udostępniane. Poczty email wtedy nie było, ale czy powiadamiał pan na bieżąco 
radnych, że wpływały pisma. 
Radny Waldemar Chochowski - na każdym dokumencie, który przechodził przez moje ręce 
jest adnotacja. Proszę sobie sprawdzić i stwierdzić, w którym miejscu ja nie przesłałem do 
komisji albo do wszystkich radnych. Jeżeli okaże się, że wszystko jest w porządku to proszę 
mnie przeprosić. 

Przewodniczący zamknął dyskusję. 

Ad. 6 Rozpatrzenie projektów uchwal w sprawach: 
Ad. 6 a) uzupełnienia listy ławników na kadencję w latach 2020 -2023 

Radny Andrzej Kurowski jako przewodniczący Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów 
na ławników przedstawił kandydatkę oraz opinię zespołu. Kandydatka - Pani Krystyna Jopek 
jest emerytowanym nauczycielem oraz posiada doświadczenie w pracy ławnika sądowego. 
Pełniła tą funkcję w Sądzie Rejonowym w Rykach przez wiele lat. Była przewodniczącą 
zespołu ławników sądowych dlatego zadania i obowiązki ławnika nie są jej obce. Jest to 
osoba dyspozycyjną, która zamierza wykorzystać zdobytą wiedzę i doświadczenie w dalszej 
pracy społecznej. Zespół pozytywnie zaopiniował kandydaturę Pani Krystyny Jopek na 
ławnika - 3 głosy „za" (jednogłośnie). 

Przewodniczący Rady Miasta przedstawił projekt uchwały z autopoprawką, (stanowi 
załącznik do protokołu) 

Kandydatka na ławnika została zaproszona na dzisiejszą sesję. Kandydatka Krystyna Jopek 
przedstawiła swój życiorys. 

W związku z brakiem dyskusji przystąpiono do powołania komisji skrutacyjnej. 
Przewodniczący Rady Miasta zgłosił Radnego Macieja Jakubika. Radny Mieczysław Grobel 
zgłosił Radną Urszulę Czarnecką. Radny Artur Marzysz zgłosił Radnego Andrzeja 
Kurowskiego. Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do Komisji 
Skrutacyjnej. 

Głosowanie w sprawie wyboru Radnego Macieja Jakubika, jako członka Komisji 
Skrutacyjnej. 

Nazwisko i imię Głosowanie 
Chochowski Waldemar ZA 
Cydejko Maria ZA 
Czarnecka Urszula ZA 
Grobel Mieczysław ZA 
Grzyb Leszek ZA 
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Jakubik Maciej WSTRZYMUJE SIĘ 
Krygrowski Maciej ZA 
Kurowski Andrzej ZA 
Marzysz Artur ZA 
Papis Edyta ZA 
Pasek Robert ZA 
Przerwa Ewa ZN 
Swietliński Leopold ZN 
W oj ewoda P atrycj a ZN 

Wynik głosowania: 

ZA: 13 92.86% 
PRZECIW: 0 0% 
WSTRZYMUJE SIĘ: 1 7.14% 
BRAK GŁOSU: 0 

Rada w głosowaniu (13 głosami „za", 1 „wstrzymuję się") wybrała Macieja Jakubika n 
członka Komisji Skrutacyjnej. 

Głosowanie w sprawie wyboru Radnej Urszuli Czarneckiej, jako członka Komisj 
Skrutacyjnej. 

Nazwisko i imię Głosowanie 
Chochowski Waldemar ZN 
Cydejko Maria ZN 
Czarnecka Urszula WSTRZYMUJE SIĘ 
Grobel Mieczysław ZA 
Grzyb Leszek ZN 
Jakubik Maciej ZN 
Krygrowski Maciej ZN 
Kurowski Andrzej ZN 
Marzysz Artur ZN 
Papis Edyta ZN 
Pasek Robert ZN 
Przerwa Ewa ZN 
Swietliński Leopold ZN 
Wojewoda Patrycja ZN 

Wynik głosowania: 

ZA: 13 92.86% 
PRZECIW: 0 0% 
WSTRZYMUJE SIĘ: 1 7.14% 
BRAK GŁOSU: 0 

Rada w głosowaniu (13 głosami „za", 1 „wstrzymuję się") wybrała Urszulę Czarnecką na 
członka Komisji Skrutacyjnej. 

Głosowanie w sprawie wyboru Radnego Andrzeja Kurowskiego, jako członka Komisji 
Skrutacyjnej. 

Nazwisko i imię Głosowanie 
Chochowski Waldemar ZN 
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Cydejko Maria ZA 
Czarnecka Urszula ZA 
Grobel Mieczysław ZA 
Grzyb Leszek ZA 
Jakubik Maciej ZA 
Krygrowski Maciej ZA 
Kurowski Andrzej WSTRZYMUJE SIĘ 
Marzysz Artur ZA 
Papis Edyta ZA 
Pasek Robert ZA 
Przerwa Ewa ZA 
Świetliński Leopold ZA 
Wojewoda Patrycja ZA 

Wynik głosowania: 

ZA: 13 92.86% 
PRZECIW: 0 0% 
WSTRZYMUJE SIĘ: 1 7.14% 
BRAK GŁOSU: 0 

Rada w głosowaniu (13 głosami „za", 1 „wstrzymuję się") wybrała Andrzeja Kurowskiego na 
członka Komisji Skrutacyjnej. 

Została ogłoszona przerwa. 

Po przerwie radna Urszula Czarnecka poinformowała, że komisja ukonstytuowała się 
wybierając ją na przewodniczącą, następnie przedstawiła zasady głosowania. 

Na karcie do głosowania radny dokonuje wyboru 1 ławnika dla Sądu Rejonowego w Rykach. 

Na karcie do głosowania są trzy opcje: jestem „za", jestem „przeciw" i „wstrzymuję się od 
głosu". Głos będzie ważny wtedy, jeżeli będzie zakreślona jedna z tych opcji przy danym 
nazwisku. 

Wybierając ławnika dla Sądu Rejonowego w Rykach głos będzie nieważny, jeżeli żadna 
kratka nie będzie wypełniona lub w przypadku zaznaczenia więcej niż jednej kratki. 

Karty zostały ostemplowane pieczęcią Rady Miasta, ponumerowane i potasowane. 

Wyczytano kolejno radnych w porządku alfabetycznym. Radni przystąpili do tajnego 
głosowania. 

Ogłoszona została przerwa w trakcie, której komisja zliczała głosy. 
Po przerwie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół z tajnego głosowania 
w sprawie uzupełnienia listy ławników na kadencję w latach 2020 - 2023. Protokół stanowi 
załącznik do protokołu sesji. 
W głosowani wzięło udział 14 radnych. Głosów ważnych oddano 14, głosów nieważnych 0. 
Kandydatka na ławnika Krystyna Jopek otrzymała: 

ZA: 14 100.% 
PRZECIW: 0 0% 
WSTRZYMUJE SIĘ: 0 0% 
BRAK GŁOSU: 0 

Rada Miasta Dęblin w tajnym głosowaniu wybrała Panią Krystynę Jopek do uzupełnienia 
listy ławników na kadencję w latach 2020 -2023. 
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Głosowanie projektu uchwały w sprawie w sprawie uzupełnienia listy ławników na 
kadencję w latach 2020 -2023. 

Nazwisko i imię Głosowanie 
Chochowski Waldemar ZA 
Cydejko Maria ZA 
Czarnecka Urszula ZA 
Grobel Mieczysław ZA 
Jakubik Maciej ZA 
Krygrowski Maciej ZA 
Kurowski Andrzej ZA 
Marzysz Artur ZA 
Papis Edyta ZA 
Pasek Robert ZA 
Przerwa Ewa ZA 
Swietliński Leopold ZA 
Wojewoda Patrycja ZA 

Wynik głosowania: 

ZA: 13 100% 
PRZECIW: 0 0% 
WSTRZYMUJE SIĘ: 0 0% 
BRAK GŁOSU: 0 

Rada Miasta Dęblin przyjęła uchwałę nr XXXI/190/2020 w sprawie uzupełnienia listy 
ławników na kadencję w latach 2020 -2023. 

Ad. 6 b) w sprawie rozpatrzenia skargi członków Rady Pedagogicznej na działania 
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Dęblinie z autopoprawka. 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Przewodnicząca Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji - Ewa Przerwa (stanowi załącznik do uchwały). 

Dyskusja. 

Radny Waldemar Chochowski - byłem na posiedzeniu komisji 10 czerwca, kiedy komisja 
spotkała się z osobami skarżącymi. Przyszło też dużo innych nauczycieli, którzy nie podpisali 
skargi oraz rodzice. Było to dosyć duże spotkanie. Przygotowany projekt uchwały trochę mija 
się z prawdą. Niektóre zarzuty potwierdziły się na tym spotkaniu. Mówiły o nich osoby, które 
uczestniczyły w posiedzeniu nie tylko podpisani nauczyciele, ale też inni. Potwierdziły się 
zarzuty odnośnie komentarzy święta rodziny. Nie wiem, dlaczego Pani Przewodnicząca 
powiedziała, że aspekty organizacji święta rodziny nie dotyczyły rady pedagogicznej. 
Dotyczyły jak najbardziej, one są poruszone w tej skardze, która jest złożona. Tym tematem 
komisja się nie zajęła mówiąc, że to dotyczyło tylko rady rodziców. Rada pedagogiczna też 
poczuła się dotknięta słowami, że jest to organizowane w ten sposób, ze są zmuszani do 
pracy. Wszyscy nauczyciele mówili, ze robią to chętnie w wolnym czasie i nikt nie miał 
nigdy do nikogo pretensji. Także ten pierwszy punkt jest nie na temat. Szanowni państwo, 
funkcjonowanie zespołu kierowniczego nie znajduje odzwierciedlenia w regulacjach 
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prawnych, może i takie regulacje prawne nie są ściśle określone. Pani Dyrektor Aftyka 
przyszła do pracy do szkoły od 1 września (objęła funkcję), a nagrody są przydzielane zaraz 
w październiku z okazji dnia Edukacji Narodowej. W związku, z czym ciężko było jej ocenić 
pracę nauczycieli po miesiącu pracy, dlatego powinna wykorzystać fakt, że w szkole taki 
zespół był i miał najbardziej obiektywne spojrzenie na pracę wszystkich nauczycieli, którzy 
powinni być zaproponowani do nagrody. Decyzję oczywiście podejmuje dyrektor, ale skąd 
ona ma o tym wszystkim wiedzieć skoro nie miała okazji tych osób poznać. Tak samo 
niezasadny jest punkt drugi. Punkt trzeci, tutaj był wyraźny zarzut, że pani dyrektor zwracała 
się dyskryminująco w stosunku do jednego nauczyciela w-f przy uczniach i ten zarzut znalazł 
potwierdzenie. To powinno zostać wyjaśnione, że nie powinno do takiej sytuacji dojść w 
czasie kontaktów dyrektor-nauczyciele i jeżeli ma jakieś uwagi do nauczyciela powinna to 
wyjaśnić w gabinecie, a nie udzielać reprymendy przy uczniach. Tak nie wygląda właściwe 
funkcjonowanie i organizowanie pracy w placówce. Tak samo ten punkt jest tutaj źle 
sformułowany. Punkt czwarty. Jeden nauczyciel powiedział, że był straszony komisją 
dyscyplinarną i ten fakt potwierdziła też nauczycielka, która nie podpisała się pod skargą. 
Powiedziała to na komisji i jest to na nagraniu. Była świadkiem tej sytuacji, kiedy to pani 
dyrektor powiedziała, że na takiej i takiej ulicy w Lublinie jest komisja dyscyplinarna. On 
poczuł się, że jest bezpośrednio mobingowany. Nie rozumiem, dlaczego komisja pisze coś 
innego, co mija się z prawdą i jest na nagraniu. Te zarzuty się potwierdziły, a tu jest napisane, 
że się nie potwierdziły. Następny punkt odnośnie dofinansowania kursu trenerskiego. 
Komisja tym też się nie zajęła właściwie gdyż powinna się zapytać czy poprzednia Pani 
dyrektor mogła obiecać ustnie dofinansowanie kursu trenerskiego, ale tutaj jest napisane, że 
tak jakby nie jest konieczny w jego przypadku taki kurs trenerski. Szanowni państwo 
odpowiedzmy sobie na jedno pytanie czy chcemy żeby nasza młodzież była ponad to, co 
określają wymagania. Jeżeli ten pan ma trenować i uczyć na zajęciach poza szkolnych to musi 
mieć wiedzę, która wykracza poza podstawową wiedzę i takie kursy są po to żeby wyszkolić 
mistrzów w naszych szkołach. On tego nie robił dla siebie tylko chciał te umiejętności 
wykorzystać w szkole na prowadzonych zajęciach. Najpierw było to obiecane, a dla niego 
było to logiczne, że jest ciągłość władzy. Jeżeli pani dyrektor powiedziała, że dofinansuje to 
poszedł. Zrobił kurs, a później tego dofinansowania nie ma to ma prawo być rozczarowany, 
zdziwiony i zaskoczony takim czymś. Dyrektor obejmuje placówkę od nowa i mówi, że 
wszystko, co do tej pory było jest nieważne i zaczynamy od nowa. Jest to placówka, która 
funkcjonuje w latach szkolnych, ale ma swoją taka jakby ciągłość. Tak samo uważam, że 
skarga jest zasadna w tym punkcie. Następnie w punkcie siódmym nie wiem, po co pojawiają 
się sformułowania odnośnie akt pracowniczych, wyposażenia w hydrant budynków 
wewnętrznych, zewnętrznych. Nic takiego w skardze nie miało miejsca. Nie wiem, po co było 
dopisywać to do uzasadnienia to całkowicie zaciemnia obraz sprawy i jest całkowicie nie na 
temat. Nie wiem, czemu komisja zajmowała się tymi tematami skoro tutaj były inne tematy, 
których komisja nie ruszyła, a znalazły miejsce w skardze. Odnośnie zamykania wyjść 
ewakuacyjnych to ten temat pojawiał się także w skardze rodziców. Nie wiem czy państwo 
wiedzą, aleja byłem strażakiem, który kontrolował różne obiekty i między innymi szkoły. To 
odbywa się tak, że kontrola jest zapowiedziana. My przyjeżdżamy na kontrolę i pani dyrektor 
jest uprzedzona. Jak idzie się do wszystkich wejść ewakuacyjnych to one są wszystkie 
otwarte. Kiedy pytamy się pani dyrektor to mówi, że jest tak zawsze. My zapisujemy to do 
protokołu, bo według oświadczenia my to widzieliśmy, ale jeżeli mamy sygnały w takich 
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sytuacjach, że zaraz po kontroli drzwi są zamykane, co wpływa na bezpieczeństwo dzieci to 
wtedy jest sytuacja niebezpieczna, bo ktoś oszukuje straż pożarną. Jeżeli rodzice i nauczyciele 
mówili, że wyjścia były zamknięte to komisja powinna pojechać na miejsce i dopytać 
pracowników szkoły jak to było z tymi wyjściami i czy to jest tak jak nauczyciele napisali w 
skardze czy nie. Nauczyciele podkreślali w swojej skardze, że pan pojechał na delegację, 
która miała być pokryta ze środków szkoły. On o wszystkim rozmawiał z rodzicem, który 
zawiózł swoim samochodem prywatnym i potem się okazało jak przyjechali na miejsce, że 
delegacja nie jest rozliczona. Podobno pani dyrektor rozmawiała z tym panem i on to 
wszystko powiedział. Było to podniesione w tej skardze, a nie ma tutaj nic, czyli tak jakby 
uzasadnienie nie potwierdziło tego faktu, który został udowodniony. Napisali też nauczyciele 
o braku komunikacji, co było widać po spotkaniu, to rzeczywiście nie było. Pani dyrektor 
obstawia się dokumentami i przepisami a nie ma takiej pracy ludzkiej, nie ma kontaktu i tego 
wszystkiego, co jest ważne w tej pracy, kiedy trzeba dorowadzić do tego, aby szkoła 
funkcjonowała właściwie. Dyrekcja ma za zadanie to wszystko spinać i dbać o to, aby te 
kontakty były. Tych kontaktów nie ma, nie ma się, co oszukiwać, bo skarżyli się rodzice i 
nauczyciele, a te argumenty są zasadne. Uważam, że rada miasta nie powinna przychylać się 
do propozycji skarg wniosków i petycji tylko uznać tą skargę za zasadną w wielu aspektach. 
Radna Maria Cydejko - chciałabym się odnieść do wypowiedzi, bo nie rozumiem, czego 
pan nie rozumie w pierwszym punkcie. Może przytoczę „aspekty dotyczące organizacji 
święta rodziny były poruszane na spotkaniu rady rodziców i nie dotyczyły członków rady 
pedagogicznej". Normalne jest to, że te aspekty były poruszane na spotkaniu rady rodziców, 
więc skąd członkowie rady pedagogicznej wiedzieli o tematach, które były tam poruszane. 
Widocznie jakoś się ze sobą komunikowali. Nie rozumiem, dlaczego pan tego nie rozumie. 
Tutaj jest wyraźnie napisane, że organizacja święta rodziny była poruszana na spotkaniu rady 
rodziców. Potem są umieszczane w skardze przez radę rodziców. Pani wicedyrektor Elżbieta 
Trzaskowska nie była obecna na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 10 
czerwca. Ponieważ ja jestem członkiem komisji zapytałam panią wicedyrektor czy 
rzeczywiście pani dyrektor powiedziała, że pracownicy byli zmuszani do organizowania 
święta rodziny. Pani odpowiedziała, że nie przypomina sobie takiego zdarzenia. Tak, więc 
jeżeli oni chcieli zaprosić wszystkich do składania wyjaśnień to powinni zaprosić też panią 
wicedyrektor, bo podobno to z jej ust były takie zarzuty w stosunku do pani dyrektor. Co do 
innych aspektów tych zarzutów to uważam, że pan nie czyta ze zrozumieniem. Pan wfista 
starał się o dofinansowanie kursu trenerskiego a pani dyrektor nic nie wiedziała, bo nie było 
takiego wniosku. Jej jest niepotrzebny ktoś taki, kto posiada kurs trenerski, więc dlaczego 
miała za niego zapłacić. 
Radna Urszula Czarnecka - odnośnie punktu 6 - zadałam pytanie panu W. czy on złożył 
wniosek czy nie. Pan 
potwierdził, że on żadnego wniosku nie składał, dlatego ten pkt. 6 brzmi tak jak brzmi. 
Potwierdzeniem do tego były jeszcze słowa pani dyrektor, która stwierdziła, że żadne pismo 
do spotkania na posiedzeniu komisji nie wpłynęło, więc ten punkt 6 w takim brzmieniu jest. 
Tutaj uważam to sformułowanie w punkcie szóstym za zasadne. 
Radny Waldemar Chochowski - szanowni państwo, ja biorę do ręki skargę i tam jest 
napisane „Pierwszą rażącą sytuacją było zarzucanie przez panią Beatę Aftykę pani 
wicedyrektor faktu, iż nauczyciele i pracownicy szkoły byli zmuszani do pracy przy 
przygotowywaniu święta rodziny i w czacie jego trwania, które odbyło się w czerwcu 2019, 
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czyli w czasie, kiedy Pani Beata Aftyka nie pełniła jeszcze w szkole żadnej funkcji. Jako 
członkowie Rady Pedagogicznej braliśmy czynny udział w wyżej wymienionych obchodach, 
ponieważ była to idealna okazja do integracji z naszą szkołą." Uważam, że skoro tak było 
napisane to chyba komisja powinna zaprosić Panią E. Trzaskowską żeby ona na tym 
posiedzeniu wyjaśniła tą kwestię, a skoro nie przyszła na to posiedzenie i kwestii państwu nie 
wyjaśniła to nie można powiedzieć, że tym tematem nie zajmowała się rada pedagogiczna 
tylko rada rodziców, gdyż jest to wyraźnie zapisane. Druga uwaga odnośnie pani radnej, która 
stwierdziła, że pani dyrektor żadnego pisma nie odpisała. Ja biorę do ręki przygotowany 
projekt uchwały i czytam, że Pan W. otrzymał pisemne odpowiedzi na każde złożone do 
szkoły pismo, czyli pisma wpływały i on na te pisma odpowiedzi otrzymywał. Tak więc nie 
można napisać, że on żadnych odpowiedzi nie otrzymywał, bo jest tu wyraźnie napisane 
w projekcie uchwały. Odnośnie kursu to mówię tak, że nieraz niektóre rzeczy są mówione 
przez panią dyrektor ustnie, więc skoro była deklaracja poprzedniej pani dyrektor to szanowni 
państwo, najpierw trzeba to ustalić. Skoro była ustana deklaracja, że to sfinansuje to miał 
pełne prawo mieć pretensję o to, że ten kurs nie został sfinansowany mimo deklaracji i czy to 
była jedna dyrektor czy druga to dla niego nie ma żadnej różnicy czy się organ zmienił, bo 
organ tytularny się nie zmienił dalej jest dyrektor szkoły. Jeden organ zapewnił go ustnie, 
a drugi nie chce go zrealizować. 
Radna Ewa Przerwa - dziwię się panu, bo jeszcze nie tak dawano mówił pan o łamaniu 
prawa przez radnych. Czy uważa pan, że umowa ustana w szkole gdzie powinny być 
przestrzegane wszystkie procedury to jest podstawa do tego żeby coś komuś wypłacić? To są 
pieniądze państwowe i trzeba przestrzegać przepisów prawnych. Jeżeli trzeba złożyć wniosek 
to trzeba złożyć wniosek. Chciałam się jeszcze odnieść, bo przeczytał pan tylko dalszą część 
skargi, a początek skarg brzmi tak „W imieniu członków rady pedagogicznej szkoły 
podstawowej nr 4 w Dęblinie informujemy, że wszelkie informacje zawarte w piśmie 
przesłanym przez członków rady rodziców działających przy naszej szkole znajdują 
odzwierciedlenie w rzeczywistości." To znaczy, że rada pedagogiczna powieliła tylko te 
wszystkie skargi, które złożyła rada rodziców. 
Radny Waldemar Chochowski - nie mogę się z panią przewodniczącą zgodzić, gdyż tam są 
całkiem inne zarzuty w tej skardze i na całkiem inne zarzuty komisja w swoim projekcie 
uchwały odpowiadała. Oni tylko potwierdzili to wszystko, że rada rodziców złożyła to było 
tak jak było. Komisja nie wyjaśniła sprawy kursu trenerskiego czy miał zapewnienie organu, 
że dostanie ten kurs czy nie, a to jest generalna i podstawowa rzecz do wyjaśnienia. Jeśli tak 
było to skarga jest jak najbardziej zasadna. 

W związku z brakiem dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem projektu uchwały. 

Nazwisko i imię Głosowanie 
Chochowski Waldemar PRZECIW 
Cydejko Maria WSTRZYMUJE SIĘ 
Czarnecka Urszula ZA 
Grobel Mieczysław ZA 
Grzyb Leszek ZA 
Jakubik Maciej ZA 
Krygrowski Maciej ZA 
Kurowski Andrzej ZA 
Marzysz Artur ZA 
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Papis Edyta ZA 
Przerwa Ewa ZA 
Swietliński Leopold ZA 
Wojewoda Patrycja ZA 

Wynik glosowania: 

ZA: 11 84.62% 
PRZECIW: 1 7.69% 
WSTRZYMUJE SIĘ: 1 7.69% 
BRAK GŁOSU: 0 

Rada Miasta Dęblin przyjęła uchwałę nr XXXI/191/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi 
członków Rady Pedagogicznej na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Dęblinie 
z autopoprawką. 

Ad. 6c)w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Dęblin 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Przewodnicząca Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji - Ewa Przerwa (stanowi załącznik do uchwały) 

Dyskusja 
Radny Waldemar Chochowski - korzystając z faktu, że skarżący są na miejscu. Chciałem 
się dowiedzieć, bo z jednej strony zostali państwo odesłani do Inspektora Nadzoru 
Budowlanego, czy jakieś kroki były tam dalej poczynione, czy była kontrola, czy ten temat 
jest jakby załatwiony z jednej strony, czy też państwo stwierdzają, że dalej składowane są 
rzeczy nieodpowiednie na tym kompostowniku, bo tutaj też tak państwo zarzucili, że 
składowane są nie te rzeczy, które powinny się znaleźć, czy dalej sytuacja się powtarza i jak 
to obecnie w tej chwili wygląda. 
Pan A. N. - skoro my mamy okazję przed szanownym gremium Rady Miasta wypowiedzieć 
się, poskarżyć się na działalność burmistrza, więc uważam za zasadne abym się przedstawił i 
moją małżonkę. Pani Burmistrz jak i szanowna komisja wyraźnie nas lekceważy. Moja żona, 
mimo że jest już emerytką dojeżdża lOOkm do Warszawy do pracy, jako położna ratuje życie 
matki i dziecka. Jest lekceważona przez Panią Burmistrz i szanowną komisję. O sobie mogę 
powiedzieć tylko tyle, że mam 77 lat, jestem rodowitym Dębliniakiem i dla tego miasta 
poświęciłem właściwie całe życie. Prowadziłem usługi zegarmistrzowskie, a później 
złotnicze. Jako mistrz osprzętu lotniczego przeszkolony w Związku Radzieckim wychowałem 
wielu uczciwych mechaników lotniczych, a dziś pani Burmistrz mnie lekceważy jak również 
szanowna komisja. Wy jesteście to gremium wybrane przez społeczeństwo. Uszanujcie to 
godło, które symbolizuje majestat prawa Rzeczypospolitej. Prawnik ewidentnie łamie prawo. 
Pięknie to wyglądało dzisiaj, byłem bardzo wzruszony jak te małe dzieci przyszły i pani 
burmistrz składa im podziękowanie, aby wyróżnić te dzieci, które sławią Dęblin. Sama pani 
burmistrz skompromitowała w świecie to miasto, które zasługuje na szczególną uwagę, 
ponieważ wykształciło wielu uczciwych pilotów, moich kolegów, którzy oddali życie. Wielu 
sławiło pilotów w czasie wojny wyszkolonych tu w Dęblinie, a ta kobieta - Burmistrz, to 
miasto zrobiła w świecie „pipidówą" wy jesteście radnymi „pipidówy", wstyd. 
Przewodniczący Rady Miasta - proszę pana żeby pan nikogo nie obrażał i proszę mówić na 
temat skargi. 
Pan A. N. - ja nikogo nie obrażam tylko przedstawiam dowody. Ja jestem precyzyjny 
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i biorę całkowita odpowiedzialność za to, co mówię. Ta pani już mi groziła procesem i nie 
dotrzymała słowa. Ja mówię rzeczowo i proszę mi nie zamykać ust, boja mam 77 lat. 
Przewodniczący Rady Miasta - mam prawo, jako prowadzący każdego przywołać do 
porządku. 
Pan A. N. - pan bezcześci godło, bo pan mi nie pozwala się wypowiedzieć. Wy korzystacie z 
demokracji, a ją bezcześcicie. Nie rozumiecie tej demokracji, bo ten człowiek mówi szczerą 
prawdę, a to prawnik łamie prawo. Prawnik nie rozumie, co to jest średnio inteligentny uczeń 
szkoły podstawowej. Rozumie, że dwa patyki wsadzone w ziemię i oparta o to blacha nie 
stanowi obiektu budowlanego. Zastanówcie się, dlaczego wy tolerujecie panią burmistrz. 
Obiekt budowlany jest oparty na trwałym fundamencie, a nie blachy. Ta pani przedłuża 
zamiast podjąć męską decyzję. Pracownik Urzędu Miasta idzie z widelcem, nożem czy czymś 
i grzebie w śmietniku w poszukiwaniu ekskrementów. Mam protokół z sądu, 
w którym Ci państwo po odebraniu przyrzeczenia, a wiec przed Sądem Rzeczypospolitej 
przyznają się do składowania odchodów psów. Jakby pani burmistrz zrobić przy jej parkanie 
kompostownik z trzech blach i ja bym tam składował ekskrementy swoje, chodził i się tam 
wypróżniał to jest subtelna różnica czy odchody są psie czy ludzkie. Proszę niech Pani 
Burmistrz powoła biegłego do wyceny subtelności różnicy między ludzkimi, a psimi 
odchodami. Kto to ma badać czy to jest obiekt budowlany? Urząd Miasta ma miesiąc na 
odpowiedź. Teraz pan W. przegrał i znów decyzja została uwzględniona przez Sąd 
Wojewódzki. Teraz przyjechał urzędnik z powiatu i wchodzi badać, czy jest to obiekt 
budowlany. Proszę państwa, nie ośmieszajmy tego kraju, jak można tak się kompromitować. 
Ta część Urzędu Miasta została dobudowana, nie wszyscy to pamiętają, ale ja to widziałem. 
Wszystkie okna zostały tak samo niezmienione jak były, natomiast nadzór budowlany w 
moim budynku, który został w 1904 roku wybudowany, jeden z najpiękniejszych budynków 
architektonicznych niszczeje i marnieje, a nadzór budowlany nie rozumie, że 140 centymetry 
to jest więcej niż 120. Pani kieruje moje pismo do takiego skorumpowanego urzędu. 
Przewodniczący Rady Miasta - proszę nie używać sformułowań, że jakiś urząd jest 
skorumpowany 
Pan A. N. - proszę pana, ja mówię takie rzeczy przed sądem i jestem odpowiedzialny. Jak 
ktoś czuje się obrażony to proszę, jest droga prawna i niech dochodzi swojego. Pan jest 
radnym wybranym z woli narodu i jak pana boli to, że ja poruszam sprawy takie jak łamanie 
prawa przez prawnika to może się pan zrzec, ale niech pan mi nie zamyka ust. Przechodząc 
do tej skargi to jest tam jeszcze sławojka. Na postawie art. 304 par. 1 ma obowiązek 
powiadamiać odpowiednie organy jak łamane jest prawo i ja to zrobiłem. Ponieważ oni mają 
tam sławojkę i z tej sławojki wylewają do Irenki. Ja to widziałem i o tym państwa informuję. 
Nie ma podstaw żeby mi nie wierzyć i mojej żonie. Tak samo jest z tymi ekskrementami. Ja 
państwu odczytam ten protokół tj. protokół wykroczenia z sądu 2W473/18 z 12 grudnia 2019 
roku, państwo W. przyznają się na sali sądowej po odebraniu przyrzeczenia. Teraz jeden z 
panów T.W. mówi „Odchody po psach podejrzewam, że państwo W. zbierali ze swojej 
działki i podobnie jak my wrzucali w kompost", dalej następne przyznanie się „My byliśmy 
oskarżani o smród czy to z toalety czy psich odchodów, ja mam teraz cztery psy. Państwu N. 
wszystko przeszkadza. Kompost na granicy z państwem N. też im przeszkadza". Tak 
przeszkadza nam, teraz następny raz się przyznają „Myślę, że pani B i pan R tak samo robili 
jak my, że zbierali kupy psie i te kupy gdzieś wyrzucali, my wyrzucamy je na kompost". To 
właściwie cztery razy się przyznali do tego. To jest proszę państwa przy granicy gdzie ja mam 
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owoce, my przejść nie możemy, fetor, muchy, a smród jest niesamowity. Ja bym państwu nie 
zawracał głowy takimi sprawami. Tu pan Pasek powiedział, że jest to drobna sprawa. To nie 
jest drobna sprawa, niech każdy z państwa weźmie to do siebie, jakby wam sąsiad zrobił 
i panu, który tak mi ogranicza swobodę wypowiedzi, gdyby panu przy siatce przy tej gdzie 
pan odpoczywa, gdyby panu te psie odchody, muchy, smród, fetor zrobił to nie ograniczałyby 
mi pan wypowiedzi. Nie chcę przedłużać tej sprawy, szanuję państwa czas. Przywołajcie 
Panią Burmistrz, zdyscyplinujcie żeby wzięła odpowiedzialność za miasto, za ochronę 
środowiska. Myśmy posadzili 100 choinek żebyśmy mogli oddychać świeżym powietrzem, a 
oni nam psie odchody w wiadrach zostawią, drugi kompostownik i ubikacje wylewają do 
Irenki. Jest 10 szamb w promieniu 15 metrów, gdzie jest proszę państwa środek miasta nie 
umniejszając krową na Rycicach. Tam robi się kanalizację, a tu środek, szkoła orląt nie ma 
kanalizacji. Pani Burmistrz jest już drugą kadencję. Mam jeszcze taką uwagę, zaprojektowana 
jest droga od szkoły lotników do kościoła, rozwiązany byłby problem wielu mieszkańców, 
którzy nie mają dojścia do domu, nie mogą dojechać wybrać szamba. Można pozyskać środki, 
jeśli nie unijne, na ochronę środowiska to rządowe na drogi. Zróbcie tą drogę, ludzie będą 
mieli dojście, dojazd i zostanie zaprowadzony porządek. Zobaczcie jak wygląda ulica idąc do 
szkoły orląt. Te budy drewniane wstyd i kompromitacja. Tak się składa, że kończyłem jedyną 
w Polsce szkołę i mam kolegów rozrzuconych po całym świecie i oni do mnie dzwonią pytać 
czy ja się nie wstydzę i nie boję wychodzić na ulicę w takim mieście, w którym Burmistrz, 
„żona prawnika chce zamordować prawnika: cały świat się o tym dowiedział. 
Przewodniczący Rady Miasta - chciałbym jeszcze raz przywołać pana do porządku, 
rozmawiajmy na temat skargi. 
Pan A. N. - to jest na temat, bo ja przedstawiam wam sylwetkę Burmistrza, bo poucza 
jedynego radnego, który ma odwagę zająć stanowisko inne niż wy wszyscy i jest 
krytykowany. Państwo mają problemy z czytaniem ze zrozumieniem. To, co ja napisałem 
w tej skardze to trzeba tylko z uwagą i zrozumieniem przeczytać. Proszę żebyście poważnie 
traktowali swoje stanowiska. Przypomnijcie sobie, co obiecywaliście swojemu 
społeczeństwu, niech każdy przeczyta sobie, co przed laty obiecał i zachowajcie powagę. Ja 
chciałbym się jeszcze dwa zdania powiedzieć, jeśli Pani Burmistrz się ustosunkuje. 
Radny Artur Marzysz - ja tak słuchałem pana, bardzo się nie zagłębiałem w tą pana skargę 
wcześniej, bo dla mnie to żaden problem. Mieszkam między ludźmi tak jak pan, jestem od 
pana połowę młodszy, rozmawiam ze wszystkimi sąsiadami i dobrze żyjemy, a panu chyba 
życia zabraknie na sądy, bo ze wszystkim idzie pan do sądu i nie próbuje się pan chyba 
porozumieć. To, co pan mówi, że stare budy przy drodze widać to niech pan mi powie, czy są 
to budy urzędu miasta, radnych czy mieszkańców, którzy tam mieszkają i nie dbają o te 
posesje. Mówi pan, że ma pan jeden z najpiękniejszych budynków. Jak przejdziemy się ul. 
Warszawską to wstyd, że ludzie tak nie dbają o swoje budynki. Nie wiem, który akurat jest 
pana, ale tam żaden nie wyróżnia się tym, że jest super. To jest po prostu niedbalstwo ludzi, 
którzy tam mieszkają, a pan się tym chwali, że ma jeden z najpiękniejszych budynków. 
Obraził pan tu już można powiedzieć wszystkich. Ja się nie obrażam, bo nie jestem „starą 
panną" i nie jestem po to żeby się obrażać i wszystkim pan tutaj już dołożył, a może od siebie 
wypadałoby zacząć. 
Radna Urszula Czarnecka - jestem członkiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji podczas 
naszego posiedzenia miał Pan możliwość wypowiedzenia się. Słuchałam pana 
z uwagą. Zastanawiam się, dlaczego mówi pan o lekceważeniu. Pytałam pana wielokrotnie ile 
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tych spraw było i jakie było rozstrzygnięcie sądu. Jeżeli w związku z tym uznaje pan, że Ci 
panowie, na których składał pan skargę nie dostosowują się do wymogów sądowych to 
należałoby napisać na tych ludzi ponowną skargę do sądu, bo wyrok sądu jest w tej chwili 
najważniejszy. My, jako Urząd Miasta nie możemy wypowiadać się w imieniu sądu. Jeżeli 
skierował pan skargę do sądu i sąd zobowiązał ich do przestrzegania tego prawa, a oni tego 
nie robią to niestety innej drogi w tym momencie nie ma. Powiedzenie, że państwo nie 
dopełnili to jest tylko dla nas wskazówką żeby dostosowali się do wymogów sądowych i 
tylko na tym nasza rola, jako władz polega. Nawet wejście na posesję do domu prywatnego 
mamy ograniczone, bo niestety takie są wymogi, że dziś nie każdy może wejść na posesję 
prywatną. Proszę też to wziąć pod uwagę, nie jesteśmy władzą do finalizowania zapisów 
prawnych, bo od tego jest sąd. 

Pan A. N. - tak pani jak i pan obrażają mnie państwo. 25 lat trwa proces regulowania stanu 
prawnego w waszym mieście. Ja mam ponad 100 spraw sądowych, a pani mnie poucza o 
możliwości prawnej jak to rozstrzygać, jakby pani żyła w jakimś nierealnym świecie. Ponad 
80% społeczeństwa domaga się reformy sądownictwa. To nie moja wina, że procesy toczą się 
10 lat. W tej chwili mam sprawę, która toczy się 8 lat o uregulowanie stanu prawnego. Jak ja 
szanowny panie mogę przeprowadzić remont tego domu jak zalewa mi strop. Ja nie mogę 
dachu zrobić, bo państwo W. wszystkim ekipy, które zamówiłem straszą procesami 
sądowymi, że będą się po sądach włóczyć. Wszystkie ekipy odeszły mówiąc, że nie chcą się 
po sądach włóczyć tylko chcą pracować i zarabiać. Wy nie rozumiecie, co się do was mówi. 
Czytać pan nie umie, a pan mówi, że ja pana obrażam. 25 lat w waszym mieście proszę 
państwa, w którym wy rządzicie z woli społeczeństwa. Ta Pani uczestniczyła w procesie 
przestępczej prywatyzacji. Miasto chciała sprywatyzować w sposób przestępczy i dać 
państwu W. 
Przewodniczący Rady Miasta - bardzo proszę niech pan nie obraża ludzi, bo naprawdę to 
zaczyna być niesmaczne. 
Pan A. N. - kto tu się czuje obrażony? To proszę do sądu, nie ma już sekretarzy. Sądy 
rozstrzygają w demokratycznym państwie prawa problemy ludzkie. Rozumie pan, co ja do 
pana mówię? Sto spraw sądowych i reguluję sprawy sądowe. To nie moja wina, że tak 
działają sądy. Ja panu pójdę i będę robił przy pana parkanie będę się załatwiał. 
Przewodniczący Rady Miasta - bardzo proszę na temat skargi, bo zaczynamy o sądach i 
niedługo zaczniemy o rewolucji październikowej. 
Pan A. N. - ja miałem świadomość z resztą ten pan się wypowiedział i ja jestem tego samego 
zdania. Państwo rzeczywiście zajmujecie stronnicze stanowisko, nie trafia do was to. W 
tamtym ustroju jak obywatel miał problem to szedł do sekretarza i sekretarz rozwiązywał. 
Teraz sądy rozstrzygają problemy ludzkie, a pan krytykuje to, że ktoś mi zanieczyszcza 
środowisko. Ja do was przyszedłem, bo to wasza rola. Do Irenki wylewają ekskrementy. Czy 
pan rozumie, co ja do pana mówię? I to jest w porządku dla pana? Dlatego do was 
przyszedłem i was informuję, że do Irenki wylewają ludzkie ekskrementy. Oni się do tego nie 
przyznają, ale weźmy tak logicznie, po co im ta sławojka? W domu mają cztery szamba to 
przecież z działki mogą przejść i załatwić potrzeby w mieszkaniu to, po co im ta sławoj ka? Po 
to, że załatwiają się tam, a później wylewają do rzeczki i zanieczyszczają. Dlatego ja 
zmierzam do tego, aby zlikwidować taką sławojkę. Ona jest niepotrzebna. Jak idzie się do 
lotniska w okresie zimowym to jest widać całe zanieczyszczenie, jak drzewo upadło dwa lata 
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temu przez rzeczkę to leży, stare samochody, a tu ludzie przyjeżdżają z całego świata. Ja 
jestem zainteresowany żeby to miasto, w którym się urodziłem żeby ono przyzwoicie 
wyglądało i żeby prawo było szanowane. Po to do państwa przyszedłem. Proszę mnie nie 
pouczać, jak ja mam 100 spraw sądowych to pani mi mówi, co ja mam robić. Do mnie 
niektórzy przychodzą po rady prawne, a pani mnie poucza. 
Przewodniczący Rady Miasta - czy ktoś jeszcze chce zabrać głos? Wychodzimy poza 
temat. 
Pan A. N. - tu nic nie jest poza tematem, co ja tu państwu powiedziałem. Ja przyrzekłem, że 
będę cały czas wierny tym zasadom, które legły u podstaw solidarności, przemian 
ustrojowych, zdejmijcie to godło, koronę i będziecie mogli robić, co chcecie. Nas była 
garstka, nie mieliśmy, czym komisji obsadzić w Dęblinie, prawie 20-sto tysięcznym mieście 
nie było 30 osób żeby komisję obstawić. Więzieniem mi grozili, a wy dzisiaj mną 
poniewieracie i ta pani, która się burmistrzem nazywa. 
Przewodniczący Rady - nikt panem tu nie poniewiera. 
Radny Artur Marzysz - pan się szczyci, że ma 100 spraw sądowych. To jest dobry sposób 
na życie. Powtarzał pan to kilka razy także tak to odczułem. W poprzedniej kadencji był taki 
jeden pan radny, który chwalił się, że 200 wniosków złożył. Jak zapytałem jego ile z tego 
zostało załatwionych to nie potrafił już odpowiedzieć. To, że ktoś ma sławojkę na swojej 
działce to chyba mu wolno. Może, jeżeli chce się czuć bezpiecznie, bo nie ma kanalizacji i w 
pewnym momencie może nie będzie wody, może czegoś mu zabraknie to zawsze może sobie 
pójść, a nie pójść do pana pod płot tylko do tej sławojki. Myślę, że jest to taki pana sposób na 
życie i jeszcze wciąganie w to innych ludzi. 
Radna Urszula Czarnecka - jeżeli chciał pan tak bardzo tutaj ubliżyć zarzucając nam, że 
jesteśmy niekompetentni i nie potrafimy czytać. Pana sklep jest na ul. Warszawskiej i jest w 
takim stanie, jakim był przez tyle lat. Jeżeli chodzi o wygląd miasta to nie jest tematem w tym 
momencie. Proszę zwrócić uwagę na to, że Pani Burmistrz jak i Rada Miasta dba o to żeby 
wyrównywać zaszłości takie jak Jagielońska czy Michalinów. Dojdzie i do ul. Warszawskiej 
bo ja rozumiem, że połowa nie ma ścieków, ale niestety poprzednie kadencje też nie 
dokładały się do tego. 
Pani G. N. - chodzi nam o zanieczyszczanie środowiska. 3 blachy i dwa patyki to 
kompostownik bez dna usytuowane są przy samym płocie, jest fetor to jest zanieczyszczenie 
środowiska. Są odchody czterech psów tak jak zeznają to na salach sądowych to jest 
zanieczyszczanie środowiska. Z tym zwróciliśmy się do tych ludzi i było ubliżanie nam i 
powiedzieli, że będą robić to, co chcą na swojej działce, a nam nic do tego. Dlatego my 
zwróciliśmy się do Pani Burmistrz, ponieważ jest to na terenie miasta Dęblina. Dlatego nie 
chcemy w tej sprawie chodzić do sądu. Zwróciliśmy się do Pani Burmistrz, która zwróciła się 
do pracowników nadzoru budowlanego, którzy byli 25. Nie zostaliśmy wpuszczeni na 
działkę, protokół był spisywany bez naszej obecności na działce państwa W. nie wiemy, co 
było napisane w protokole, bo nie podpisaliśmy go i nie wiemy czy Pani Burmistrz już 
dostała protokół z nadzoru budowlanego. Chcielibyśmy prosić o pozytywne rozpatrzenie 
naszego wniosku, bo nie można komuś stawiać kompostownika przy samym płocie. 
Kompostownik powinien mieć dno, a on nie ma. Jest zanieczyszczanie gruntu. Na ostatniej 
komisji mówiłam, że psy powinny być szczepione i odrobaczane, ponieważ nieodrobaczane 
psy i nieszczepione ich odchody powodują zanieczyszczenie środowiska i widziałem uśmiech 
na ustach, co niektórych osób z komisji. 
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Radny Waldemar Chochowski - ja w odróżnieniu od niektórych radnych to żeby móc 
podnieść rękę przy głosowaniu to postarałem się zapoznać ze wszelkimi dokumentami. Nie 
byłem na samym posiedzeniu, bo nie jestem członkiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, 
ale patrząc się na same meritum sprawy. Państwo zgłosili do nas, że jest zanieczyszczane 
miasto to jest podstawa i bardzo czytelnie i prosto wynika z tej skargi złożonej. Urząd Miasta 
w swoich kompetencjach ma sprawy porządku w mieście, czyli jak najbardziej musi 
odpowiadać za te sprawy jak to wygląda. To, że urzędnicy uznali nie wiem, jakim cudem i 
odesłali do nadzoru budowlanego to dla mnie jest niepojęte gdyż nie można sobie każdej 
sterty na granicy nazwać kompostownikiem żeby mieć czyste sumienie. O tym jak wygląda 
kompostownik to regulują przepisy prawa budowlanego i to jest w granicach 7,5 metra 
bodajże najmniejsza odległość. Nie może ten pan mówić, że on na ten jego kompostownik 
składował to, co on uważa za stosowne. Jak przyznawał się w sądzie odchody psie nie 
podlegają pod żaden kompostownik i to jest proste. Są zanieczyszczenia? Są. Jest sterta 
śmieci w nieodpowiednim miejscu? No jest. Ja rozumiem, że skarżący z racji swoich różnych 
przypadków w życiu i ma bogate doświadczenie stara się to troszkę bardziej ubrać w słowa i 
to może tak bardzo denerwuje niektórych radnych, że nie jest to tak bardzo czytelne. Jedni 
mają taki styl wypowiedzi, a jedni inny, ale trzeba uszanować wszystkich i my jesteśmy od 
tego żeby mieszkańców wysłuchiwać. Była nie tak dawno skarga takiej pani, którą rada też 
uznała za bezzasadną, bo stwierdziła, że nie jesteśmy kompetentni do rozwiązywania sporów 
miedzy ludzkich. Tam kwestia dotyczyła kwestii wspólnego lokalu, wspólnych drzwi. Ja 
zarzuciłem, że uznając, iż ta skarga nie należy do ich kompetencji nie przyczyniła się nawet 
do przeprowadzenia mediacji, czyli tego, co my powinniśmy, jako Rada Miasta zrobić żeby 
ten konflikt w zarodku wygasić. Tam była kwestia takich różnych twierdzeń. Jedna strona 
mówiła to druga tamto. Tutaj jest fakt, nie są stwierdzenia tylko fakt. Jest na granicy sterta 
odpadów, które nie powinny tam leżeć i tym powinno się Miasto zająć i Miasto powinno 
stwierdzić, wydać decyzję stosowną, że to nie jest miejsce i ono nie umożliwia założenia w 
tym miejscu kompostownika i na kompostowniku nie może być takich rzeczy, które tam w 
sądzie były stwierdzone, że są. To tak naprawdę wymaga wyjaśnienia, że my, jako Rada 
Miasta powinniśmy jeszcze raz kazać załatwić na poziomie Urzędu Miasta, czyli skarga jak 
dla mnie jak najbardziej zasadna, bo Ci państwo stwierdzają, że to, o co oni prosili nie zostało 
rozwiązane przez urzędników. To oni mają pełne kompetencje, a odsyłają sprawę dalej. O 
tym czy jest to kompostownik czy nie to nie jest w gestii decydowania urzędników, 
nazywania takich rzeczy tym bardziej, że one nie spełniają wymogów określonych w 
przepisach. 
Burmistrz Miasta - meritum sprawy poruszyła dopiero pani natomiast pan skarżący tak 
naprawdę nie stworzył warunków jakiejkolwiek polemiki na temat merytorycznej części 
skargi. Rozpoczął pan swoją wypowiedź od steku obraźliwych słów pod moim adresem. 
Żaden z nich nie jest prawdziwy, nie ma oparcia w żadnych faktach ani też w żadnych 
przepisach prawa natomiast obraża mnie pan już po raz drugi bezpodstawnie. Nie dał pan 
podstaw do polemiki żeby odnieść się merytorycznie do pańskich zarzutów. Natomiast od 
Pani usłyszałam, że moje pismo i moje działania przyniosły jakiś skutek, ponieważ inspektor 
nadzoru budowlanego jak dobrze zrozumiałam był u państwa na działce 25 czerwca. Ta 
sprawa toczy się już w innym organie administracyjnym niż nasz, ale też jestem ciekawa, 
jakie jest stanowisko inspektora nadzoru budowlanego. Nie należy to już do moich 
kompetencji, ale chętnie zapoznam się ze stanowiskiem inspektora nadzoru budowlanego w 
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tej sprawie. Myślę, że wystąpimy na piśmie o poinformowanie nas czy ta sprawa w 
jakikolwiek sposób została załatwiona. Państwo jesteście stroną tego postępowania i w każdej 
chwili macie prawo, a nawet obowiązek przy tak dużym zaangażowaniu zapoznać się z 
protokołem, który ten urzędnik czy inspektor nadzoru budowlanego sporządził w skutek 
państwa skargi. Mają państwo pełne prawo udać się do inspektora nadzoru budowlanego w 
Rykach i możecie zażądać tego dokumentu. A teraz krótko, to do pana Nakoniecznego. Pan 
powołuje się na demokrację, która nie pozwala na bezkarne obrażanie nikogo. To jak pan 
wystąpił tu dzisiaj to świadczy tylko o kulturze, kulturze człowieka. Za tym zarzutem, który 
pan stawiał do mojej osoby nie szły żadne fakty, a chciałam panu powiedzieć, że odkąd 
zostałam burmistrzem to miasto Dęblin rozwija się tak jak nie rozwijało się nigdy dotąd. 
Realizujemy dużą gospodarkę wodno-ściekową za 63 miliony złotych, modernizujemy 
oczyszczalnię ścieków za 34 miliony złotych, robimy kanalizację na Michalino wie i 
Rycicach, wymieniamy oświetlenie na ledowe, termomodernizujemy obiekty szkolne i 
użyteczności publicznej, robimy drogi. Proszę pana, przez 5 lat żaden z tutejszych włodarzy 
aż tak dużych inwestycji nie podjął, dlatego proszę mnie i Miasta Dęblin nie obrażać, bo 
Miasto Dęblin, w którym pan mieszka nie jest i nie było nigdy „pipidówą", to była zawsze 
siedziba szkoły polskich orląt i tak mam nadzieję pozostanie. Nie mamy się czego wstydzić, a 
te zaszłości, które mamy to nie tylko jest wykonywanie obowiązków burmistrza przez moje 
ostatnie 5 lat, ale przez też przez poprzednie lata, które były przede mną. Ja nie mam wpływu 
i nie miałam na tamte łata, które stanowią taką a nie inna przeszłość, a my dobrze wiemy, jaką 
przeszłość stanowiły. Jeżeli ma pan do mnie pretensje, jako do prawnika to proszę ze mną 
rozmawiać nie na forum rady, bo rady to nie interesuje, jakie są moje umiejętności, jako 
prawnika. Zostałam powołana przez Miasto Dęblin, przez jego mieszkańców na tą funkcję i 
staram się z niej wywiązać jak najlepiej pracując bardzo ciężko. Mogę zrozumieć pana skargi, 
ale to są skargi indywidualne. Nie zgodzę się z panem Radnym Chochowskim, którego pan 
broni, bo to nie jest sprawa zaśmiecania Miasta Dęblin tylko sprawa między dwoma 
sąsiadami, zaśmiecanie prywatnej posesji. Jeżeli ktoś komuś zaśmieca prywatną posesję to od 
tego są organy ścigania i są takie służby, które są w stanie sprawdzić czy miejsce 
kompostowania tych odpadów, o których pan pisał w piśmie i sam sugerował, że jest to 
kompostownik, czy ten kompostownik znajduje się we właściwych odległościach od 
ogrodzenia, od okien i od innych posesji. To może sprawdzić tylko inspektor nadzoru 
budowlanego. Jeżeli efekty jego działania będą nieskuteczne ma pan możliwości i otwartą 
drogę do skarżenia dalej. Sama wiem, jako prawnik, który zawsze dążył do tego, aby 
ugodowo załatwiać sprawy ponieważ są to sprawy kosztowne. Nie zawsze sądy wydają 
wyroki, które wydają się nam sprawiedliwe. Mówi się sąd sądem, a sprawiedliwość musi być 
po naszej stronie i czasami mam wrażenie jak państwa słucham, że tak w państwa przypadku 
jest. Rozumiem też osobiste rozczarowanie negatywnymi wyrokami, bo również takie 
miałam, jako prywatna osoba oczekując od sądu innego rozwiązania, ale nie oznacza to, że na 
te wyroki sądu ma wpływ Burmistrz, Radny czy jakakolwiek inna osoba funkcyjna. Tu macie 
państwo otwartą drogę do zaskarżania wyroków sądu, z czego zresztą korzystacie, ponieważ 
raz już skarżyliście, aż do najwyższej instancji na bezczynność burmistrza i naczelny sąd 
administracyjny nie przyznał państwu racji. Ja rozumiem, że jeżeli naczelny sąd 
administracyjny uznał, że bezczynności organu nie było to znaczy, że moje działania, jako 
burmistrza były prawidłowe. Bardzo proszę państwa, a zwłaszcza pana o to żeby nie 
nadużywał pan tak zwanej demokracji i nie obrażał mnie, bo ja nie zasłużyłam na takie słowa, 
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ani też nie obrażał wszystkich radnych. Będziemy z państwem rozmawiać, ale rozmowa nie 
polega na tym, że kogoś obrażamy tylko na merytorycznych argumentach. Jeżeli argumenty 
będą merytoryczne to rozmowa zawsze będzie możliwa. 
Pani G. N. - to jest zanieczyszczanie środowiska nie tylko na posesji sąsiada czy naszej, ale 
jest to zanieczyszczanie środowiska na terenie Miasta Dęblina, nie leży to w gestii Pani 
Burmistrz dbanie o ochronę środowiska Miasta Dęblina? 
Burmistrz Miasta - jeżeli będzie to zanieczyszczanie środowiska w miejscach publicznych to 
tak. Ja muszę interweniować natychmiast w miejscach, które są własnością Miasta. Natomiast 
państwo dbają o swoja własność i o swoją posesję. Ja mam takie uprawnienia, jakie wynikają 
z artykułu 26 ustawy, ale takie przesłanki u państwa w skardze nie występują żebym ja mogła 
interweniować indywidualnie w państwa sprawie, ponieważ ja nie mam kompetencji takich 
jak Nadzór Budowlany, nie mam służb takich, które mogłyby zainterweniować u państwa 
skutecznie dlatego zwróciłam się do takich służb, które takie kompetencje mają. Tak jak 
powiedziałam, chętnie zapoznam się ze stanowiskiem inspektora nadzoru budowlanego w tej 
sprawie z uwagi na wyjątkową państwa sytuację. Odkąd organ administracji przesyła sprawę 
do rozpatrzenia innemu organowi oznacza to, że nie jest kompetentny do załatwienia tej 
sprawy i nie zbiera informacji, co dalej się ze sprawą dzieje. Ponieważ wiem, że jakaś reakcja 
była to na pewno zainteresujemy się i zapytamy czy nadzór budowlany uznał urządzenie za 
kompostownik i czy podejmie jakieś stosowne działania. Zapraszam państwa do siebie, bo nie 
musimy się obrażać tutaj na forum miasta, ale możemy na ten temat porozmawiać 
indywidualnie. 
Pan A. N. - chciałbym powiedzieć, że ja w żaden sposób nikogo nie obraziłem. Jeśli pani 
burmistrz uważa, że ją obraziłem to ja się pytam, czym ja obraziłem. Jeśli ja stwierdzam fakt, 
ale bolesny fakt to nie jest to obrażenie. Ja oczekuję od pani burmistrz rzeczowego 
powiedzenia, w którym miejscu ja panią burmistrz obraziłem. Na każdy zarzut, na każde 
słowo mam dokument, a więc ja nikogo nie obrażam tylko mówię w tonie rzeczywiście 
dosadnym, ale prawdziwym. Proszę mnie nie obrażać, że rzekomo obrażam panią burmistrz. 
Ja powiedziałem i małżonka powiedziała, że oni wylewają do rzeczki Irenka ekskrementy z 
tej sławojki. Nie ma powodu żeby mnie i mojej żonie nie wierzyć. To nie jest prywatna 
posesja. Z prywatnej posesji do rzeczki Irenka, która jest miejscem Dęblina. Jeśli wylewają z 
szamba na działki to jest też zanieczyszczanie gruntu nie tylko prywatnego, ale w ogóle 
miasta. Sprawa w NSA zakończyła się przegraną tylko z powodów proceduralnych, ponieważ 
prawnik pomylił się i powołał się nie tą ustawę, co trzeba. Tu właśnie jest proszę państwa to, 
o czym pani mówi a czego pani nie rozumie. Dlatego pani zwraca mi uwagę. Pani Burmistrz 
przegrała też sprawę 15 razy i ma pretensje. Skompromitowała sąd na arenie światowej, bo 
zarzuciła sądowi, że sprzeczne decyzje podejmuje i ma prawo, bo tak było. Tu, jeśli chodzi o 
sądownictwo to tak jak powiedziałem, że 80% społeczeństwa nie jest głupie skoro domaga się 
reformy sądownictwa. Pani Burmistrz częściowo powiedziała, że sama doświadczyła i my 
doświadczamy, dlatego Pan Marzysz niech mnie nie krytykuje, ponieważ ja dochodzę swoich 
spraw na drodze prawnej tak jak każdy obywatel w demokratycznym państwie prawa ma 
dochodzić na drodze prawnej. Nie ma innej możliwości, ja nie mam. Nie mogę się z sąsiadem 
porozumieć, bo on obraża moją żonę, obraża mnie i dwukrotnie groził mi zabójstwem. To 
państwo nie funkcjonuje, prawo nie funkcjonuje. Prawo jest podstawą bytu państwa, 
rodzinny, wszystkiego. Jeśli jest dobre prawo to państwo dobrze funkcjonuje i rodzina. Proszę 
mnie nie krytykować, że ja mam 100 spraw sądowych, bo gdzie ja mam dochodzić spraw jak 
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nie w sądzie. W sądzie się dochodzi proszę pana i pan tego nie rozumie. Nie wszystko 
dostrzegacie, ja muszę iść do sądu, bo taka jest specyfika państwa demokratycznego. 
Dlaczego Pani Burmistrz nie poprosiła państwa W. porozmawialibyśmy, ale do mediacji 
trzeba woli dwojga, a oni nie przedstawiają żadnych chęci do mediacji tylko narzucają nam 
swoją wolę. Jak my nie przyjmujemy ich woli, bo jest niezgodna z prawem to oni się 
obrażają. Takie konflikty są dzisiaj bardzo częste w społeczeństwie. Trzeba starać się je 
rozstrzygać, ludzie są różni. Pani zarzuca brak kultury? Pani ostatnia jest, która ma mi prawo 
zarzucić, bo ja ani słowa nie powiedziałem, które obraziłoby panią. Jeśli pani prawnik uważa, 
że ja panią obraziłem to jest droga prawna. Oczekuję pozwu do sądu. 

W związku z brakiem dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem projektu uchwały. 

Nazwisko i imię Głosowanie 
Chochowski Waldemar PRZECIW 
Cydejko Maria ZA 
Czarnecka Urszula ZA 
Grobel Mieczysław ZA 
Jakubik Maciej ZA 
Krygrowski Maciej ZA 
Kurowski Andrzej ZA 
Marzysz Artur ZA 
Papis Edyta ZA 
Przerwa Ewa ZA 
Swietliński Leopold ZA 
Wojewoda Patrycja ZA 

Wynik głosowania: 

ZA: 11 91.67% 
PRZECIW: 1 8.33% 
WSTRZYMUJE SIĘ: 0 0% 
BRAK GŁOSU: 0 

Rada Miasta Dęblin przyjęła uchwałę nr XXXI/192/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działanie Burmistrza Miasta Dęblin. 

Ad. 6 d) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2020 
rok z autopoprawka. 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Miasta - A. Zaręba (stanowi załącznik do uchwały) 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Gospodarki Przestrzennej i 
Budżetu. 

W związku z brakiem dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem projektu uchwały. 

Nazwisko i imię Głosowanie 
Cydejko Maria ZA 
Czarnecka Urszula ZA 
Grobel Mieczysław ZA 
Jakubik Maciej ZA 
Krygrowski Maciej ZA 
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Kurowski Andrzej ZA 
Marzysz Artur ZA 
Papis Edyta ZA 
Przerwa Ewa ZA 
Swietliński Leopold ZA 
Wojewoda Patrycja ZA 

Wynik glosowania: 

ZA: 11 100% 
PRZECIW: 0 0% 
WSTRZYMUJE SIĘ: 0 0% 
BRAK GŁOSU: 0 

Rada Miasta Dęblin przyjęła uchwałę nr XXXI/193/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w 
uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2020 rok. 

Ad. 6e) w sprawie ustalenie średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Dęblin na rok 
szkolny 2020/2021 

Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych - A 
Chlaściak-Pietruszewska (stanowi załącznik do uchwały). 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Oświaty, Kultury i Kultury 
Fizycznej. 

W związku z brakiem dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem projektu uchwały. 

Nazwisko i imię Głosowanie 
Cydejko Maria ZA 
Czarnecka Urszula ZA 
Grobel Mieczysław ZA 
Jakubik Maciej ZA 
Krygrowski Maciej ZA 
Kurowski Andrzej ZA 
Marzysz Artur ZA 
Papis Edyta ZA 
Przerwa Ewa ZA 
Swietliński Leopold ZA 
Wojewoda Patrycja ZA 

Wynik głosowania: 

ZA: 11 100% 
PRZECIW: 0 0% 
WSTRZYMUJE SIĘ: 0 0% 
BRAK GŁOSU: 0 

Rada Miasta Dęblin przyjęła uchwałę nr XXXI/194/2020 w sprawie ustalenia średniej ceny 
jednostki paliwa w Mieście Dęblin na rok szkolny 2020/2021 

Ad. 6f) w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej. 

Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych 
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- A Chlaściak-Pietruszewska (stanowi załącznik do uchwały). 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Oświaty, Kultury i Kultury 
Fizycznej. 

W związku z brakiem dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem projektu uchwały. 

Nazwisko i imię Głosowanie 
Cydejko Maria ZA 
Czarnecka Urszula ZA 
Grobel Mieczysław ZA 
Jakubik Maciej ZA 
Krygrowski Maciej ZA 
Kurowski Andrzej ZA 
Marzysz Artur ZA 
Papis Edyta ZA 
Przerwa Ewa ZA 
Swietliński Leopold ZA 
Wojewoda Patrycja ZA 

Wynik głosowania: 

ZA: 11 100% 
PRZECIW: 0 0% 
WSTRZYMUJE SIĘ: 0 0% 
BRAK GŁOSU: 0 

Rada Miasta Dęblin przyjęła uchwałę nr XXXI/195/2020 w sprawie przyjęcia zadań z zakresu 
administracji rządowej. 

Ad. 6g) w sprawie wyrażania poparcia inicjatywy nadania nazwy „Dębliński" 22 
Batalion Lekkiej Piechoty 

Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego 
- Justyna Ochota (stanowi załącznik do uchwały). 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Oświaty, Kultury i Kultury 
Fizycznej. 

W związku z brakiem dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem projektu uchwały. 

Nazwisko i imię Głosowanie 
Cydejko Maria ZA 
Czarnecka Urszula ZA 
Grobel Mieczysław ZA 
Jakubik Maciej ZA 
Krygrowski Maciej ZA 
Kurowski Andrzej ZA 
Marzysz Artur ZA 
Papis Edyta ZA 
Przerwa Ewa ZA 
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Swietliński Leopold ZA 
Wojewoda Patrycja ZA 

Wynik głosowania: 

ZA: 11 100% 
PRZECIW: 0 0% 
WSTRZYMUJE SIĘ: 0 0% 
BRAK GŁOSU: 0 

Rada Miasta Dęblin przyjęła uchwałę nr XXXI/196/2020 w sprawie wyrażenia poparcia 
inicjatywy nadania nazwy „Dębliński" 22 Batalionowi Lekkiej Piechoty. 

Ad. 7) Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miasta. 

Ponieważ nie wpłynęły uwagi do protokołu x 
głosowania. 

XXIV sesji Rady Miasta przystąpiono do 

Nazwisko i imię Głosowanie 
Cydejko Maria ZA 
Czarnecka Urszula ZA 
Grobel Mieczysław ZA 
Jakubik Maciej ZA 
Krygrowski Maciej ZA 
Kurowski Andrzej ZA 
Marzysz Artur ZA 
Papis Edyta ZA 
Przerwa Ewa ZA 
Swietliński Leopold ZA 
Wojewoda Patrycja ZA 

Wynik głosowania: 

ZA: 11 100% 
PRZECIW: 0 0% 
WSTRZYMUJE SIĘ: 0 0% 
BRAK GŁOSU: 0 

Rada Miasta przyjęła protokołu z XXIV sesji Rady Miasta. 

Ad. 8) Przyjęcie protokołu z XXV - VI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. 

Ponieważ nie wpłynęły uwagi do protokołu x XXV - VI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta 
przystąpiono do głosowania. 

Nazwisko i imię Głosowanie 
Cydejko Maria ZA 
Czarnecka Urszula ZA 
Grobel Mieczysław ZA 
Jakubik Maciej ZA 
Krygrowski Maciej ZA 
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Kurowski Andrzej ZA 
Marzysz Artur ZA 
Papis Edyta ZA 
Przerwa Ewa ZA 
Swietliński Leopold ZA 
Wojewoda Patrycja ZA 
Wynik głosowania 

ZA: 11 100% 
PRZECIW: 0 0% 
WSTRZYMUJE SIĘ: 0 0% 
BRAK GŁOSU: 0 

Rada Miasta przyjęła protokołu z XXV - VI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. 

Ad. 9) Przyjęcie protokołu z XXVI - VII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. 

Ponieważ nie wpłynęły uwagi do protokołu x XXVI - VII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta 
przystąpiono do głosowania. 

Nazwisko i imię Głosowanie 
Cydejko Maria ZA 
Czarnecka Urszula ZA 
Grobel Mieczysław ZA 
Jakubik Maciej ZA 
Krygrowski Maciej ZA 
Kurowski Andrzej ZA 
Marzysz Artur ZA 
Papis Edyta ZA 
Przerwa Ewa ZA 
Swietliński Leopold ZA 
Wojewoda Patrycja ZA 

Wynik głosowania: 

ZA: 11 100% 
PRZECIW: 0 0% 
WSTRZYMUJE SIĘ: 0 0% 
BRAK GŁOSU: 0 

Rada Miasta przyjęła protokołu z XXVI - VII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. 

Ad. 10) Przyjęcie protokołu z XXVII -VIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. 

Ponieważ nie wpłynęły uwagi do protokołu x XXVII - VIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta 
przystąpiono do głosowania. 

Nazwisko i imię Głosowanie 
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Cydejko Maria ZA 
Czarnecka Urszula ZA 
Grobel Mieczysław ZA 
Jakubik Maciej ZA 
Krygrowski Maciej ZA 
Kurowski Andrzej ZA 
Marzysz Artur ZA 
Papis Edyta ZA 
Przerwa Ewa ZA 
Swietliński Leopold ZA 
Wojewoda Patrycja ZA 
Wynik glosowania: 

ZA: 11 100% 
PRZECIW: 0 0% 
WSTRZYMUJE SIĘ: 0 0% 
BRAK GŁOSU: 0 

Rada Miasta przyjęła protokołu z XXVII -VIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. 

Ad. 11) Przyjęcie protokołu z XXVIII - IX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. 

Ponieważ nie wpłynęły uwagi do protokołu x XXVIII - IX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta 
przystąpiono do głosowania. 

Nazwisko i imię Głosowanie 
Cydejko Maria ZA 
Czarnecka Urszula ZA 
Grobel Mieczysław ZA 
Jakubik Maciej ZA 
Krygrowski Maciej ZA 
Kurowski Andrzej ZA 
Marzysz Artur ZA 
Papis Edyta ZA 
Przerwa Ewa ZA 
Swietliński Leopold ZA 
Wojewoda Patrycja ZA 
Wynik głosowania: 

ZA: 11 100% 
PRZECIW: 0 0% 
WSTRZYMUJE SIĘ: 0 0% 
BRAK GŁOSU: 0 

Rada Miasta przyjęła protokołu z XXVIII - IX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. 

Ad. 12 Zamkniecie posiedzenia 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Miasta Maciej 
Krygrowski zamknął XXXI sesję Rady Miasta Dęblin. 
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Zakończenie sesji godz. 1330 

Na tym zakończono protokół. 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
Protokołował: / / H .  
M. Świderski Macie j  Krygrowski 
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