
Protokół nr XLIV - XV nadzwyczajnej 
sesji Rady Miasta 

z dnia 22 marca 2021 r. 

Ad. pkt 1 otwarcie Sesji (godz.15.30) 
Miejsce posiedzenia - Sala konferencyjna Ratusza Miasta 
Protokołowano - zgodnie z porządkiem obrad 
Sesję prowadził Pan Maciej Krygrowski - Przewodniczący Rady Miasta. Listy obecności 
radnych stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

Video-sesja Rady Miasta: https://portal.posiedzenia.pl/deblin? - film odzwierciedla stan 
faktyczny przebiegu sesji Rady Miasta. Protokół zawiera chronologiczny przebieg od chwili 
rozpoczęcia do momentu zakończenia sesji. Dyskusję przedstawiono w sposób syntetyczny 
uwzględniając tylko tych mówców, którzy składali wnioski, bądź ich wypowiedzi dotyczyły 
wprowadzenia zmian przedstawianych projektów uchwał. 

Ad. pkt 2 Sprawdzenie obecności: 
Ustawowy skład Rady 15 radnych. Obecnych 12 radnych. 

Sprawdzenie obecności: 

lp nazwisko imie status 

1 Chochowski Waldemar obecny 

2 Cydejko Maria obecna 

3 Czarnecka Urszula obecna 

4 Grobel Mieczysław obecny 

5 Grzyb Leszek nieobecny 

6 Jakubik Maciej obecny 

7 Krygrowski Maciej obecny 

8 Kurowski Andrzej nieobecny 

9 Marzysz Artur obecny 

10 Papis Edyta obecna 

11 Pasek Robert obecny 

12 Przerwa Ewa obecna 

13 Świetliński Leopold obecny 

14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja nieobecna 

15 Wojtyś Jarosław obecny 

obecni 12 
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wszyscy 

procent 

Kworum zostało osiągnięte 

15 

80,00 % 

Ad. 3 Przyjęcie porządku obrad; 

Przewodniczący RM Maciej Krygrowski przedstawił porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Sprawdzenie obecności. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 

a) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Dęblin, a gminami 
wchodzącymi w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ryk oraz 
przystąpienia do prac nad dokumentami strategicznymi Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ryk na lata 
2021-2030; 

b) szczegółowego trybu pracy i harmonogramu opracowania Zintegrowanej Strategii 
Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ryk na lata 2021-2030, w tym 
trybu konsultacji. 

5. Zamknięcie sesji. 

głosowanie Przyjęcie porządku obrad 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 22 marca 2021 r. czas 15:45:09 - 15:46:14 

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 12 100% pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0% oddanych głosów 12 80% 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0% nieoddanych głosów 3 20% 

Wyniki imienne 

lp nazwisko imię głos 

1 Chochowski Waldemar ZA 
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2 Cyd ej ko Maria ZA 

3 Czarnecka Urszula ZA 

4 Grobel Mieczysław ZA 

5 Grzyb Leszek nieobecny 

6 Jakubik Maciej ZA 

7 Krygrowski Maciej ZA 

8 Kurowski Andrzej nieobecny 

9 Marzysz Artur ZA 

10 Papis Edyta ZA 

11 Pasek Robert ZA 

12 Przerwa Ewa ZA 

13 Świetliński Leopold ZA 

14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja nieobecna 

15 Wojtyś Jarosław ZA 

Ad. 4 Rozpatrzenie projektów uchwal w sprawach: 

a) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Dęblin, a 
gminami wchodzącymi w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ryk oraz 
przystąpienia do prac nad dokumentami strategicznymi Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ryk na lata 2021-2030. 

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

W związku z tym, ze projekt uchwały nie był opiniowany przystąpiono do dyskusji. 

Dyskusja: 

Radny Waldemar Chochowski - na kolejne 8 lat trzeba zapewnić środki na finansowanie 
tego projektu. Z tego co czytam warto do niego przystąpić, ponieważ są to dodatkowe 
pieniądze oprócz tych otrzymywanych w konkursach. Pieniądze przydzielone są na obszar 
funkcjonalny. Jak planowane są środki w naszym budżecie ponieważ nie mieliśmy takiej 
pozycji. Skąd i ile pieniędzy ma się znaleźć na ten program? 

Burmistrz Miasta Beata Siedlecka - jesteśmy na początku opracowywania tego programu. 
Na ten rok nie będziemy musieli zabezpieczać żadnych środków finansowych. Miejskie 
Obszary Funkcjonalne z kwoty przyznanej na Regionalne Programy Operacyjne ok. 6% 
kwoty 1 768 000 000 Euro tj. około 500 min zł przeznaczonych na MOF-y (na terenie całego 
kraju jest ich 17 w tym nasz) będą to środki, o które będzie można starać się poza konkursem. 
Jeżeli trzy gminy w tym wypadku Dęblin, Ryki i Stężyca działające w obszarze MOF-u 
domówią się odnośnie inwestycji priorytetowych, które chciałyby wspólnie realizować 
i składać wnioski o pozyskanie środków finansowych wówczas mogą z tych środków 
skorzystać. Trzeba opracować plan działania i strategię, a na następny okres podziału 
środków wprowadzać środki do budżetu po stronie środków na dofinansowanie, które będą 
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stanowiły wkład własny. Jak będzie to wyglądało i jakie będą to środki to wszystko jest przed 
nami, na tym etapie opracowujemy tylko dokumentacje. Musimy utworzyć MOF-y i poczekać 
na odpowiednie środki przyznane dla MOF-ów. Prawdopodobnie nastąpi to w przyszłym 
roku. Zadania jakie wstępnie przygotowaliśmy to m.in. poprawa efektywności energetycznej 
budynków użyteczności publicznej w Dęblinie etap III, nowe zadania w Rykach i Stężycy, 
promowanie wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii poprzez dofinansowanie montażu 
instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, budowa 
energooszczędnego oświetlenia ulicznego (w pozostałych gminach), dofinansowanie budowy 
przydomowych zbiorników retencyjnych oraz budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej 
i sieci wodociągowej, a także budowa stacji uzdatniania wody, rozwój zielonych i niebieskich 
inwestycji oraz inwestycji w gospodarkę w obiegu zamkniętym w tym budowa punktu 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (dotyczy to miasta Dęblin ponieważ 
planowaliśmy budowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w terenie 
znajdującym się obecnie w opracowywanym planie zagospodarowania Żdżary III). 
Zamierzamy współpracować w zakresie poprawy stanu środowiska przyrodniczego poprzez 
dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na niskoemisyjne oraz w 
budynkach użyteczności publicznej. Przewidywaliśmy również rozwój elektromobilności na 
terenie Dęblina, Ryk i Stężycy poprzez przebudowę infrastruktury drogowej, oraz budowę 
infrastruktury do zasilania pojazdów elektrycznych. Na wspólnych posiedzeniach 
przedstawicieli gmin wchodzących w skład MOF-u zostały ustalone priorytetowe zadania, 
które chcielibyśmy zrealizować w ramach składania wniosków poza konkursem ubiegając się 
o 6% środków przeznaczonych na MOF-y z kwoty przyznanej na RPO w przyszłych latach 
finansowania tych zadań. 

W związku z wyczerpaniem głosów dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem 
uchwały. 

głosowanie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Dęblin, a gminami 
wchodzącymi w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ryk oraz przystąpienia do prac nad 
dokumentami strategicznymi Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Ryk na lata 2021-2030 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 22 marca 2021 r. czas 15:57:34- 15:58:25 

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 12 100% pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0% oddanych głosów 12 80% 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0% nieoddanych głosów 3 20% 

Wyniki imienne 

lp nazwisko imię głos 

1 Chochowski Waldemar ZA 
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2 Cyd ej ko Maria ZA 

3 Czarnecka Urszula ZA 

4 Grobel Mieczysław ZA 

5 Grzyb Leszek nieobecny 

6 Jakubik Maciej ZA 

7 Krygrowski Maciej ZA 

8 Kurowski Andrzej nieobecny 

9 Marzysz Artur ZA 

10 Papis Edyta ZA 

11 Pasek Robert ZA 

12 Przerwa Ewa ZA 

13 Świetliński Leopold ZA 

14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja nieobecna 

15 Wojtyś Jarosław ZA 

Rada Miasta przyjęła uchwałę nr XLIV/251/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia pomiędzy Miastem Dęblin, a gminami wchodzącymi w skład Miejskiego 
Obszaru Funkcjonalnego Ryk oraz przystąpienia do prac nad dokumentami strategicznymi 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ryk na lata 
2021-2030. 

b) w sprawie szczególowego trybu pracy i harmonogramu opracowania Zintegrowanej 
Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ryk na lata 2021-2030, w 
tym trybu konsultacji z autopoprawka. 

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

W związku z tym, ze projekt uchwały nie był opiniowany przystąpiono do dyskusji. 

Dyskusja: 

Radny Waldemar Chochowski - patrząc na harmonogram prace będą postępować dość 
szybko. Mam postulat odnośnie pozyskiwania środków na odnawialne źródła energii. Jako 
miasto mało przystępowaliśmy do instalacji indywidualnych tj. solary, fotowoltaika, a jest 
duże zainteresowanie społeczne. Chciałbym, aby opracowując te programy nie zapomnieć 
0 tym, że oprócz indywidualnych obywateli mamy również wspólnoty i spółdzielnie 
mieszkaniowe, które maja pieniądze i byłyby zainteresowane udziałem w tych wszystkich 
projektach. Dla miasta jest to idealna sytuacja, wszystkie instytucje i osoby prywatne mają 
swoje pieniądze i mogą włożyć je jako wkład własny. Przy tych projektach oprócz obsługi, 
która jest uciążliwa i pracochłonna ale nie wymaga pieniędzy miasta, a pozyskane pieniądze 
lądują docelowo u obywateli i są bardzo wdzięczni i zainteresowani. Widać to po innych 
gminach, które realizowały takie programy. Proszę aby dołączyć do projektu wspólnoty 
1 spółdzielnie mieszkaniowe i wtedy byłaby to pełna oferta dla wszystkich obywateli, 
ponieważ wszyscy chcą z tego korzystać. 
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Burmistrz Miasta Beata Siedlecka - czy programy, które otworzą się w tych sferach zadań 
będą przewidywały dofinansowanie osób prawnych do realizacji takich zadań, okaże się 
dopiero na etapie składania stosownych wniosków. Będziemy opracowywać głównie strategię 
i harmonogram działań, o których mówiłam wcześniej. Są to ogólne hasła dotyczące nie tylko 
promowania wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez dofinansowanie montażu 
instalacji fotowoltaicznej dla osób fizycznych. Jeżeli programy pozwolą również na 
dofinansowanie osób prawnych to nie będzie żadnych przeszkód, żeby już na etapie 
ustalaniu warunków składania wniosków takie osoby uwzględnić. Na tym etapie na którym 
jesteśmy przygotowujemy tylko strategię rozwoju MOF-u o ogólnych hasłach i założeniach. 

W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem 
uchwały. 

głosowanie szczegółowego trybu pracy i harmonogramu opracowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju 
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ryk na lata 2021-2030, w tym trybu konsultacji z 
autopoprawką 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 22 marca 2021 r. czas 16:06:05 -16:06:49 

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 12 100% pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0% oddanych głosów 12 80% 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0% nieoddanych głosów 3 20% 

Wyniki imienne 

lp nazwisko imię głos 

1 Chochowski Waldemar ZA 

2 Cydejko Maria ZA 

3 Czarnecka Urszula ZA 

4 Grobel Mieczysław ZA 

5 Grzyb Leszek nieobecny 

6 Jakubik Maciej ZA 

Krygrowski Maciej ZA 

8 Kurowski Andrzej nieobecny 

9 Marzysz Artur ZA 
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10 Papis Edyta ZA 

11 Pasek Robert ZA 

12 Przerwa Ewa ZA 

13 Świetliński Leopold ZA 

14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja nieobecna 

15 Wojtyś Jarosław ZA 

Rada Miasta przyjęła uchwała nr XLIV/252/2021 w sprawie szczegółowego trybu pracy 
i harmonogramu opracowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Ryk na lata 2021-2030, w tym trybu konsultacji. 

Ad. 5 Zamkniecie sesji. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta Maciej 
Krygrowski zamknął XLIV-XV nadzwyczajna sesję RM. 

Zakończenie sesji o godz. 16.15. 

Protokołowała 

Magdalena Piątek 
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