
Protokół nr XXXIII/2020 

z przebiegu XXXIII-XI nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Dęblin 

w dniu 27.07.2020r. 

Ad. pkt 1 Otwarcie sesji (godzina 16:00). 

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 
załączniki 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 syntetyczny uwzględniając 
tylko tych mówców, którzy składali wnioski, bądź ich wypowiedzi dotyczyły 
wprowadzenia zmiany do przedstawianych projektów uchwał. Protokołowano zgodnie z 
porządkiem obrad. 

Ad. pkt.2 Sprawdzenie obecności. 

Ustawowy skład Rady Miasta - 15 radnych. 
W sesji uczestniczyło - 14 radnych. 

Sprawdzenie obecności 

Nazwisko i imię Statut 

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 NIE 

Pasek Robert TAK 

Przerwa Ewa TAK 

Świetliński Leopold TAK 
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Sieklicka-Wojewoda Patrycja TAK 

Wojtyś Jarosław TAK 

Ad. 3 Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Miasta - Maciej Krygrowski poinformował, że sesja została 
zwołana w trybie nadzwyczajnym na wniosek Burmistrza Miasta Dęblin (stanowiący 
załącznik do protokołu), następnie przedstawił porządek obrad. 

Rada Miasta przyjęła porządek obrad XXXIII-XI nadzwyczajnej sesji, w następującym 
brzmieniu: 

Porządek obrad 
1. Otwarcie sesji. 
2. Sprawdzenie obecności. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli współpracy przy 

realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Szybciej i bezpieczniej z Dęblina do Ryk -
II Etap". 

5. Zamknięcie sesji. 

Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad 

Nazwisko i imię Statut 

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 NIE 

Pasek Robert TAK 

Przerwa Ewa TAK 

Swietliński Leopold TAK 

Sieklicka-Wojewoda Patrycja TAK 

Wojtyś Jarosław TAK 

Ad 4 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli współpracy przy 
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realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Szybciej i bezpieczniej z Dęblina do Ryk -
II Etap". 

Naczelnik Wydziału RMI - Henryk Rozenbajgier przedstawił projekt uchwały wraz z 
uzasadnieniem (stanowi załącznik do protokołu) 

Dyskusja: 

Radny Waldemar Chochowski - dlaczego nie został przygotowany projekt WPF i można 
by było sprawdzić tą inwestycję? 
Skarbnik Miasta Agata Zaręba - jeżeli chodzi o WPF to po akceptacji wniosku będzie 
wprowadzona zmiana. Zanim zwołaliśmy tą sesję i został przedstawiony Państwu projekt 
uchwały to była zrobiona przymiarka do WPF. Przy zachowaniu wszelkich wskaźników 
ustawowych o finansach publicznych. Pozwoliły one na wprowadzenie tego zadania. 
Radny Waldemar Chochowski - jest to zadanie, które miało być zrealizowane już dawno 
temu. Po rozstrzygnięciu przetargu okazało się, że zostało one podzielone na dwa etapy. 
Drugi miał być realizowany później, ale to później ma nastąpić w latach 2022-2023. 
Cieszę się, że są pieniądze, które możemy inwestować. Nie neguje tego, że te ulice 
powinny być robione, rada kiedyś już nad tym głosowała, stwierdziła, że ul. Staromiejska 
oraz Jagiellońska wymagają tego aby je wyremontować. Natomiast przypomnę Państwu, 
że w uchwalając budżet w tym roku, kiedy mówiłem, żeby nie zdejmować pieniędzy z 
termomodernizacji budynków oświatowych II etapu, zapewniano mnie wtedy, że jeżeli 
będzie możliwość będziemy jeszcze raz występowali o termomodernizację. Z tego co 
widzę pieniądze, które udało by się wygospodarować mają być przeznaczone na ulice. 
Moim zdaniem ważniejsze jest ocieplenie pozostałych szkół i przedszkoli, ponieważ są to 
oszczędności, które przyniosą nam niższe wydatki. Ulice trzeba zrobić, ale jeżeli miałbym 
wybierać to uważam, ze powinniśmy wrócić do tematu termomodernizacji, a to odłożyć na 
czas kiedy będą pieniądze w budżecie. Wiem, że jest to tylko % środków potrzebnych na 
inwestycje, jest to okazja aby te pieniądze wydatkować ale co ze szkołami? 
Burmistrz Miasta Beata Siedlecka - tak jak powiedział Pan Chochowski na to zadanie 
czekaliśmy bardzo długo. Zadanie zostało podzielone na dwa etapy. Pierwszy etap jest to 
wykonanie na terenie Dęblina drogi od ronda „Nauczycieli Tajnego Nauczania" czyli 
chodniki przez ul. Stawską, część ul. 1 Maja i ul. Tysiąclecia z przebudową ronda, (I etap) 
Jest to zadanie realizowane przez dwie gminy. Gmina Ryki realizowała całą ul. 
Słowackiego) to zadanie zostało zrealizowane. Na środkową część między Dęblinem, a 
Rykami zabrakło nam środków finansowych. Teraz nadarza się okazja, inwestor czyli 
Starostwo Powiatowe w Rykach złożyło wniosek o dofinansowanie tego zadania do 
Funduszu Dróg Samorządowych. Termin składania wniosków jest do 10 sierpnia br., stąd 
dzisiejsza sesja. Podyktowane jest to krótkim terminem. Aby złożyć skuteczny wniosek o 
dofinansowanie tego dużego przedsięwzięcia potrzebna jest zgoda naszej rady oraz rady 
gminy Ryki ponieważ zadanie realizują 3 samorządy terytorialne, a my jesteśmy 
partnerami. Głównym inwestorem jest Powiat Rycki. My zabezpieczamy środki w latach 
2022-2023, Powiat Rycki 2021. Mamy przed sobą jeszcze dużo zadań inwestycyjnych do 
zrealizowania w tym roku i w 202 lr. dlatego byłoby to dla nas dużym obciążeniem 
finansowym, dlatego nasza część zadania będzie realizowana w latach 2022-2023. 
Przekażemy środki finansowe w relacji 50% Powiat Rycki i po 25% Gmina Ryki i Miasto 
Dęblin. Zadanie w pierwszym etapie obejmowało wyłącznie drogę w ul. Stawskiej, 
Karasiówkę, czyli drogę z Dęblina do Ryk przez Stawy, wtedy wniosek nie był połączony. 
W tej chwili Starostwo podjęło decyzję, że do tego zadania dołączy jeszcze drugie zadanie 
na które miasto Dęblin współfinansowało projekt budowlany, czyli wykonanie 
modernizacji ul. Jagiellońskiej i Staromiejskiej. Wniosek wzbogacony o te zadania 
zostanie złożony do 10 sierpnia. Mam nadzieje, że te duże zadania zostaną zrealizowane w 
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latach 2022-2023. Miasto Dęblin jest partnerem współfinansującym. Jeśli chodzi o 
termomodernizację to zostało powiedziane i decyzja na ten moment nie została zmieniona, 
że jeśli otworzą się możliwości jakiekolwiek dofinasowania II etapu termomodernizacji to 
wtedy będziemy przygotowywać nasz budżet i składać wnioski o dofinansowanie, jeżeli 
programy będą korzystniejsze niż te, które były do tej pory. Na dzień dzisiejszy poza 
informacją o zdobyciu środków z funduszów europejskich przez premiera nie mamy 
jeszcze żadnych projektów. Musimy cierpliwe poczekać i analizować, czy takie projekty 
się pojawią. Wtedy przeanalizujemy nasz budżet i ewentualnie wystąpimy o 
dofinansowanie termomodernizacji pozostałych budynków użyteczności publicznej. 

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia woli współpracy przy realizacji 
zadania inwestycyjnego pn. „Szybciej i bezpieczniej z Dęblina do Ryk - II Etap". 

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

Wynik głosowania 
ZA: 14 100% 
PRZECIW: 0 0% 
WSTRZYMUJE SIĘ: 0 0% 
BRAK GŁOSU: 0 

Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr XXXII/202/2020 sprawie wyrażenia woli 
współpracy przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Szybciej i bezpieczniej z 
Dęblina do Ryk - II Etap". 

Ad. 5 Zamkniecie sesji. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta Maciej 
Krygrowski zamknął XXXIII-XI nadzwyczajną sesję Rady Miasta Dęblin. 

Zamknięcie sesji - godz. 16.15 

Protokołowała PRZEWODNICZĄCY RADY 

Magdalena Piątek Mac ie j  Kr yg r ows k i  
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