
Protokół nr L/2021 
z przebiegu L sesji Rady Miasta Dęblin 

z dnia 27-09-2021 r. 

Ad. pkt 1 Otwarcie sesji (godzina 14:00). 

Miejsce posiedzenia - sala konferencyjna Ratusza Miasta. 

Protokołowano - zgodnie z porządkiem obrad. 

Sesję prowadził Przewodniczący Rady Miasta - Maciej Krygrowski. Listy obecności radnych, 
przewodniczących zarządów osiedlowych oraz zaproszonych gości stanowią załączniki 
do niniejszego protokołu. 

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

Ad. pkt 2 Sprawdzenie obecności. 

Ustawowy skład Rady Miasta - 15 radnych. 

W sesji uczestniczyło - 13 radnych, w tym 2 radnych dołączyło z opóźnieniem uczestnicząc 
w sesji zdalnie. Nieobecni radni: Leszek Grzyb oraz Patrycja Wojewoda-Sieklicka. 

LISTA RADNYCH OBECNYCH NA SESJI 

Ip 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 nieobecny 

7 Krygrowski Maciej obecny 

8 Kurowski Andrzej obecny 

9 Marzysz Artur obecny 

10 Papis Edyta obecna 

11 Pasek Robert obecny 
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12 Przerwa Ewa obecna 

13 Świetliński Leopold obecny 

14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja nieobecna 

15 Wojtyś Jarosław nieobecny 

obecni  

wszyscy  

procent  

Kworum zos ta ło  os iągnię te  

11 

15 

73,33 % 

Ad. pkt 3 Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Miasta - Maciej Krygrowski poinformował, że radni otrzymali 
porządek obrad wraz z projektami uchwał. 

Następnie Rada Miasta przyjęła porządek obrad L sesji w następującym brzmieniu: 
1. Sprawdzenie obecności. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Informacja o pracach Przewodniczącego Rady i Burmistrza Miasta w okresie między 

sesjami. 
4. Sprawy różne, wolne wnioski oraz złożenie pisemnych interpelacji i zapytań. 
5. Rozpatrzenie informacji Burmistrza z wykonania budżetu Miasta Dęblin za I półrocze 

2021 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. 
6. Informacja o zaawansowaniu realizacji inwestycji zaplanowanych w budżecie na 2021 r. 
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 

a) rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Dęblin; 
b) rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Dęblin; 
c) rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Dęblin; 
d) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2021 rok; 
e) zmian w wieloletniej prognozie finansowej; 
f) zaliczenia drogi bez nazwy znajdującej się na terenie miasta Dęblin do kategorii dróg 

gminnych. 
8. Informacja Komisji Rewizyjnej o realizacji wniosków, interpelacji i zapytań radnych 

zgłaszanych w VIII kadencji (lata 2019/2021). 
9. Zatwierdzenie protokołu z XLIX sesji Rady Miasta. 
10. Zamknięcie sesji. 

Przyjęcie porządku obrad 

głosowanie Przyjęcie porządku obrad, 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 
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data 27 września 2021 r. czas 14:08:42 - 14:10:14 

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie  

status ilość procent status ilość procent 

ZA 11 100 % pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0% oddanych głosów 11 73.33 % 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0% nieoddanych głosów 4 26.67 % 

Wyniki  imienne  

IP nazwisko imię głos 

1 Chochowski Waldemar ZA 

2 Cyd ej ko Maria ZA 

3 Czarnecka Urszula ZA 

4 Grobel Mieczysław ZA 

5 Grzyb Leszek nieobecny 

6 Jakubik Maciej nieobecny 

7 Krygrowski Maciej ZA 

8 Kurowski Andrzej ZA 

9 Marzysz Artur ZA 

10 Papis Edyta ZA 

11 Pasek Robert ZA 

12 Przerwa Ewa ZA 

13 Świetliński Leopold ZA 

14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja nieobecna 

15 Wojtyś Jarosław nieobecny 

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

Przewodniczący Rady Miasta poinformował o swojej pracy od ostatniej sesji, która odbyła się 
w dniu 30 sierpnia 2021 r.: 
• 4 września - wraz z Panią Burmistrz braliśmy udział w uroczystej zbiórce z okazji Święta 

Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych i Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego oraz 
z okazji przysięgi Legii Akademickiej Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego przed 
pomnikiem „Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt"; 
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• 4 września - w koncercie jubileuszowym z okazji 20-lecia Małej Rewii Tanecznej, który 
odbył się w sali kinowej Klubu Uczelnianego Lotniczej Akademii Wojskowej 
uczestniczyłem wraz z Panią Burmistrz i gronem radnych; 

• 5 września - w Dęblinie odbyły się obchody 100 rocznicy przybycia 15 Pułku Piechoty 
„Wilków" do Dęblina. Wraz z Panią Burmistrz i radnymi braliśmy udział w takich 
przedsięwzięciach jak składanie wiązanek w miejscach pamięci, udział w uroczystej mszy 
świętej pod pomnikiem przy ul. Podchorążych, udział w pikniku historycznym na terenie 
Twierdzy Dęblin i wręczaliśmy medale za bieg pod tytułem "Bieg Tropem Wilczym"; 

• 10 września - wraz z Panią Burmistrz braliśmy udział w Święcie Komunalnika 
organizowanym przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Dęblinie; 

• 11 września - odbyły się Europejskie Dni Dziedzictwa przy Miejskim Domu Kultury 
w Dęblinie. Odbyły się wernisaże wystaw plenerowych, prezentacja i degustacja dań kuchni 
regionalnej „myśliwskie specjały i dary lasu", rozstrzygnięcie konkursu „potrawa bliska 
sercu Dębliniaka", warsztaty cukiernicze dla dzieci, warsztaty pieczenia podpłomyków 
i chleba. Odbył się koncert filmowy "od nocy do nocy" Joanny Aleksandrowicz. A także 
odbyła się akcja „Pomagamy Krzysiowi" z Dęblina - bardzo dziękuję wszystkim radnym 
i burmistrzowi oraz wszystkim obecnym za wsparcie tej inicjatywy także finansowe. 
Serdeczne podziękowania dla wszystkich; 

• 18 września - wraz z Panią Wiceburmistrz Beatą Amarowicz brałem udział w VIII Połand 
Slow Swimming Dęblin -Stężyca oraz w spotkaniu autorskim z Leszkiem Naziemcem 
autorem książki "Dzikie pływanie". Wydarzenie odbyło się w Miejskim Domu Kultury 
w Dęblinie; 

• 18 września - wraz z Panią Burmistrz brałem udział w uroczystości V Zaślubin z Wisłą 
w Dęblinie oraz pikniku "Łączy nas Wisła". Uroczystość ta odbyła się w Cytadeli Twierdzy 
Dęblin; 

• 24 września - wraz z Panią Burmistrz brałem udział w uroczystej zbiórce z okazji pożegnania 
żołnierzy rezerwy, która odbyła się na placu apelowym 1. Batalionu Drogowo-Mostowego. 

Burmistrz Miasta przedłożyła informację o swojej pracy między sesjami: 
1. W dniu 4 września uczestniczyłam w Święcie Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego 

i Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych, które odbyło się na placu przed pomnikiem 
„Bohaterskich Lotników Dęblińskiej Szkoły Orląt". 

2. W dniu 4 września uczestniczyłam w koncercie jubileuszowym Małej Rewii Tanecznej 
działającej w Miejskim Domu Kultury w Dęblinie z okazji jej 20 jubileuszu. Uroczystość 
odbyła się w wyremontowanym obiekcie kina na osiedlu Lotnisko. 

3. W dniu 5 września uczestniczyłam w Święcie 15 Pułku Piechoty „Wilków", gdzie 
obchodziliśmy 100-lecie dojścia Pułku do Cytadeli Twierdzy Dęblin. Uroczystość 
rozpoczęliśmy składaniem wieńców i paleniem zniczy w miejscach Pamięci Narodowej oraz 
mszą świętą polową przed pomnikiem żołnierzy 15 Pułku Piechoty „Wilków". Mieszkańcy 
i goście oglądali rekonstrukcję wejścia Pułku do Cytadeli. Członkowie Towarzystwa 
Przyjaciół Dęblina oprowadzali zwiedzających po terenie Twierdzy. Imprezą towarzyszącą 
był „Bieg Wilczym Tropem", wystawa sprzętu wojskowego oraz mobilny punkt szczepień. 
Współorganizatorami imprezy z Miastem Dęblin był 1. Batalion Drogowo-Mostowy oraz 22. 
Batalion Lekkiej Piechoty WOT. 

4. W dniu 8 września uczestniczyłam w targach militarnych w Kielcach na zaproszenie 
Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych. 

5. W dniu 10 września odbył się Dzień Komunalnika w Ośrodku Rekreacyjnym pod Wałem 
zorganizowany przez zarząd i pracowników MZGK spółka z o.o. 

6. W dniu 13 września uczestniczyłam w posiedzeniu z zespołem kontrolującym z Regionalnej 
Izby Obrachunkowej po zakończeniu kontroli Urzędu Miasta. Kontrola Regionalnej Izby 
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Obrachunkowej odbywała się u nas w okresie od dnia 29 lipca 2021 roku do dnia 8 września 
2021 roku. W dniu 13 września omówiono protokoły pokontrolne, czekamy na zalecenia 
pokontrolne. Ogółem kontrola wypadła dobrze. 

7. W dniu 13 września uczestniczyłam wraz z Posłem na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 
Sławomirem Skwarkiem w spotkaniu z Prezesem Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych 
oraz Prezesem Huty Stalowa Wola w siedzibie WZInż. odnośnie włączenia naszych 
zakładów do Huty Stalowa Wola, co ma nastąpić już w grudniu bieżącego roku. 

8. W dniu 14 września brałam udział wraz z pracownikami Urzędu Miasta w spotkaniu 
w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie w sprawie zintegrowanych inwestycji 
terytorialnych oraz miejskich obszarów funkcjonalnych. 

9. W dniu 14 września odbyłam też wizytę w RZGW Wody Polskie w Lublinie w sprawie 
obowiązujących od października 2020 roku map zalewowych dla terenu miasta Dęblin, 
z których wynika, że 70% terenu Dęblina to tereny zalewowe. Ma to bezpośrednie 
przełożenie na brak możliwości wykorzystania przestrzeni architektonicznych 
i urbanistycznych na terenie naszego miasta, a tym samym niebezpieczeństwo zahamowania 
rozwoju Dęblina. Natychmiast wszczęłam procedurę zmierzającą do zmiany tej sytuacji 
i wystąpiłam do Prezesa Wód Polskich Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej 
Pana Przemysława Dacy o zmianę tego stanu rzeczy. W tym temacie jestem też umówiona 
na spotkanie z Panem Prezesem w dniu 7 października tego roku. 

10. W dniu dniu 15 września uczestniczyłam w uroczystości rozpoczęcia V Seminarium 
Muzealnictwa Wojskowego w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. 

11. W dniu 16 września brałam udział w spotkaniu w Rykach z pracownikami Urzędu 
Marszałkowskiego w sprawie funduszy europejskich dla Lubelskiego 2021-2027. 

12. W dniu 17 września uczestniczyłam w Narodowym Czytaniu noweli Gabrieli Zapolskiej 
"Moralność Pani Dulski ej", które odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej. 

13. W dniu 18 września brałam udział w gali pod nazwą "Lubelskie dla medyków" 
zorganizowanej przez Marszałka Województwa Lubelskiego w Centrum Spotkania Kultur 
w Lublinie, gdzie nagrodzono i wyróżniono szpitale i placówki zdrowia z terenu 
Lubelszczyzny udzielające się w pomocy w okresie covid-19. 

14. W dniu 18 września uczestniczyłam również w V Zaślubinach z rzeką Wisłą w Dęblińskiej 
Twierdzy w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa zorganizowanych przez Muzeum Sił 
Powietrznych. 

15. W dniu 20 września uczestniczyłam w Walnym Zebraniu Lokalnej Grupy Działania „Lepsza 
Przyszłość Ziemi Ryckiej", gdzie udzielono absolutorium dotychczasowym organom 
i wybrano organy na nową kadencję. 

16. W dniu 23 września zorganizowałam Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego 
Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., gdzie zatwierdzałam wewnętrzne przepisy 
Spółki. 

17. W dniu 24 września wraz z Przewodniczącym Rady Miasta uczestniczyliśmy w uroczystości 
pożegnania żołnierzy rezerwy na placu apelowym 1. Batalionu Drogowo-Mostowego 
na Twierdzy. 

18. W dnu 27 września, czyli dzisiaj brałam udział w posiedzeniu wszystkich Komisji Rady 
Miasta, które zebrały się w celu zaopiniowania materiałów na dzisiejszą sesji. 

Burmistrz Miasta przekazała radnym mapy zalewowe Dęblina bez naniesienia Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz z jego 
uwzględnieniem. 

Następnie poinformowała o treści pisma kierowanego do Pana Przemysława Dacy 
Prezesa Wód Polskich, którego następstwem mają być podjęte dalsze działania, ponieważ 
to sprawa bardzo ważna. 
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„W związku z obowiązującymi od dnia 22 października 2020 roku mapami zalewowymi 
dla miasta Dęblin, z których wynika iż 70% powierzchni miasta znajduje się w stanie zagrożenia 
powodziowego, bardzo proszę o rozważenie możliwości powołania grupy roboczej 
do ponownego zbadania (zdiagnozowania) obszarów szczególnego zagrożenia powodzią celem 
przeanalizowania, dlaczego wykonawca tych map dokonał takich wyliczeń, z których wynika, 
że prawie cały obszar miasta pozostaje w strefie zagrożenia powodziowego. W naszej ocenie 
wykonawca prawdopodobnie przyjął założenie, że fala powodziowa z rzeki Wieprz i rzeki Wisły 
nastąpią kumulatywnie, dlatego mapy zalewamy są dotknięte błędem. Taki stan zahamuje 
rozwój miasta w zakresie przedsiębiorczości oraz nie pozwoli rozwinąć się miastu pod 
względem urbanistycznym. W obecnym stanie prawnym inwestorzy nie otrzymają decyzji 
budowlanych pomimo, iż miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego przewidują 
realizacje inwestycji na tych terenach. Mapy zalewowe obejmują też teren lotniska, gdzie 
rozbudowują się działające w Garnizonie Dęblin jednostki wojskowe. Obecnie Wojskowa 
Akademia Lotnicza zamierza pobudować na tym obszarze halę sportową, na którą pozyskała 
z MON ogromne środki finansowe. Miasto chciało zaprojektować i wybudować sieć 
kanalizacyjną w centrum Dęblina oraz na Osiedlu Żdżary, jednak jak wynika z map zalewowych 
nie będzie można wykonać takiej inwestycji dla mieszkańców. Należy podnieść, że dla miasta 
opracowane jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Dęblin uchwalone przez Radę Miasta uchwałą z dnia 20 lutego 2015 roku określające politykę 
przestrzenną miasta. Ponadto, na podstawie studium opracowanych jest 17 miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. Wszystkie te dokumenty planistyczne przewidują, 
że na terenach określonych na przedmiotowych mapach jako zalewowe, można rozwijać 
aktywność gospodarczą jak też budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i wielorodzinne. 
Dokumenty planistyczne opracowane przez miasto dla jego rozwoju ogromnym nakładem 
finansowym, stały się w skutek błędnego opracowania map zalewowych nie do wykorzystania. 
Trzeba dodać, iż w Dęblinie nie doszło do zalania terenów wskazanych na tych mapach. 
W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku jeden raz miało miejsce podtopienie, gdzie woda 
z Wieprza doszła do ulicy Warszawskiej w centrum miasta. Jednak po wybudowaniu, zaraz 
po tym wydarzeniu, przez wojsko wałów przeciwpowodziowych na Wieprzu, nigdy już 
do wylania wody z Wieprza nie doszło. Wały przeciwpowodziowe znajdują się też na Wiśle, 
kontrolowane są przez RZGW każdego roku i wszelkie stwierdzone uchybienia natychmiast 
są usuwane. Konieczne jest zatem ponowne przeanalizowanie zasięgu oddziaływania ryzyka 
powodziowego, które obecnie w oparciu o mapy jest niemiarodajne do zdarzenia, które miało 
miejsce kilkadziesiąt lat temu tylko raz. Władze miasta nie mogą pozwolić na tak drastyczne 
ograniczenia w jego rozwoju, dlatego uprzejmie proszę Pana Prezesa o interwencję w sprawie 
zmiany opracowanych map zalewowych dla Miasta Dęblin." 

W skutek tego pisma, które Pan Prezes otrzymał 7 października br. mamy umówioną 
wizytę celem przedstawienia problemu, o której wynikach w najbliższym czasie poinformuję. 

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

• Radna Urszula Czarnecka odnośnie spotkania na działce ROD „Wizun" w ostatnim czasie 
zwróciła się z pytaniem, czy była jakaś odpowiedź od Prezesa ogródków działkowych 
„Wizun" w związku z nieczystościami przynoszonymi do altanek śmietnikowych 
na 15 Pułku Piechoty Wilków. 

• Radny Waldemar Chochowski zwrócił się z wnioskami: 
- odnośnie przedstawionej przez Panią Burmistrz sprawy map zalewowych - w jednym 

z moich wniosków zwracałem się, żeby firma Wody Polskie zajęła się swoimi 
obowiązkami, bo z tego co widzę wały były koszone raz w roku albo w ogóle nie były 
koszone. Kilka razy była duża woda na Wiśle, która powodowała, że zwierzęta żyjące 
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w rzece po prostu uciekały na najwyżej położone tereny. Jeżeli są wysokie trawy, 
to nie widać, w którym miejscu one mogą uszkadzać wał, budując swoje nowe nory. 
Przypomnę, że nie wszędzie, według dokonanych modernizacji, są siatki 
zabezpieczające. Na niektórych terenach bliżej MDK-u tych siatek nie było. Plany dla 
Dęblina, to tak jakby koniec miasta w dużej części. W latach 50 i 60 według poziomic 
sobie rysowali te mapy. Według mnie zapomniano, że Dęblin też jest właśnie wałami 
chroniony. Pompownię na Wieprzu w tym celu urządzono, żeby z Irenki wodę 
przetłaczać w wypadku dużych stanów wód. Zamiast się zająć poprawą tej pompowni, 
zabezpieczeń już istniejących, to oni zaczynają wyznaczać od początku świata, od nowa 
tak, jakby te wszystkie prace do tej pory prowadzone do kosza wyrzucić. Wałów nie ma 
i nie budujemy się, przenosimy się gdzieś na górkę koło Ryk i będziemy tam mieszkali 
jako mieszkańcy Dęblina, ponieważ cała część za wiaduktem aż do Irenki, oprócz 
centrum miasta, jest pod zalanie. Ale jak się patrzy na lotnisko, to nie wiem czemu tak 
wyznaczyli, na przykład pas startowy nie zostanie zalany według nich. Chyba żołnierze 
uruchomili swoje działania, bo według mnie, jak pokazują te poziomice, to pas 
w pierwszej kolejności będzie zalany, jeśli woda z Wieprza przejdzie w stronę 
za Masowem. Prosimy Panią Burmistrz, żeby sprawę monitorowała i dawała nam znać, 
jeśli trzeba zorganizować jakieś spotkanie z Radą Miasta. Żebyśmy też starali się 
przekonywać tych decydentów, że w tym wszystkim po prostu trochę zdrowego rozsądku 
trzeba tak naprawdę. W 2010 roku była woda stulecia i ona nas nie zalała. Jak do tej pory 
nie były notowane większe stany, odkąd są wodowskazy sprawdzane. Na pewno jest 
teoretycznie możliwość, żeby woda kiedyś jeszcze przekroczyła stan ale to musi być taki 
splot różnych wydarzeń, że to mało prawdopodobne; 

- zakończyła się inwestycja na stacji PKP - taka wizytówka, którą Kolej nam tam po sobie 
pozostawiła, to jest wstyd. Oddali dworzec do użytku. Według mnie, w większej części, 
gdzie powstały piękne granity, to oni w ogóle nie sprzątają. Tam się lepi od brudu 
na tych granitowych pięknych posadzkach w przejściu podziemnym, plamy od początku. 
Od budowy nie pamiętam, żeby tam jakoś to przejaśniało. A jak się wyjdzie z dworca 
na ulicę Dworcową, to na tej drodze kolejowej trawa nie była w tym roku koszona. 
Ten teren nie został przekazany Miastu. Wszystkie stare chodniki pozostawały zasypane 
jeszcze ziemią z czasów budowy, naprawdę to jest tragiczne. Prosiłbym Panią Burmistrz, 
żeby wystąpić do Kolei. Ja wiem, że ciężko się z nimi rozmawia, ale tak naprawdę 
oni może tego nie widzą, bo tu nie przyjeżdżają, gdyż już załatwili sprawę. My się 
musimy teraz wstydzić przed ludźmi, którzy przyjeżdżają z całej Polski i przed naszymi 
mieszkańcami, którzy często odbierają to jako naszą winę. Ciężko każdemu z osobna 
wytłumaczyć, że Kolej ma swój teren i powinna o niego dbać. Jest to ich obiekt 
i oni zarabiają na tym pieniądze sprzedając bilety. Powinni całe otoczenie, każdy metr 
kwadratowy tej ogromnej działki utrzymywać w stanie przyzwoitym, żebyśmy się 
nie musieli wstydzić; 

- wiadukt - dziś na komisji radna mówiła, że jest problem z przejściem dla pieszych, 
ale tam jest też duży problem z oświetleniem. Z tego co widać, sama budowa na wiadukt 
nie weszła, a notorycznie jest wygaszane oświetlenie, które należy do Miasta. Już raz 
interweniowałem, jak przez całe wakacje praktycznie połowa wiaduktu nie była 
oświetlona. Na połowie wiaduktu można było powiedzieć, że jakaś tam widoczność była, 
chociażby ograniczona. Nie tak dawno zgasły światła na całym wiadukcie, co przy całym 
bałaganie, który związany jest z przebudową powoduje, że jest niebezpiecznie dla 
rowerzystów i pieszych wchodzących teraz na jezdnię, bo nie ma innej drogi i naprawdę 
jest zagrożenie życia. Jak się schodzi z wiaduktu trzeba iść po pasie drogowym, 
na którym poruszają się zjeżdżające z wiaduktu bardzo szybko samochody. Nie ma 
żadnej informacji przed wiaduktem o ograniczeniu prędkości, z uwagi na prace 
budowlane. Zjeżdża się i człowiek jest na placu budowy. Na wiadukcie żadnego znaku 
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o tym, że się wjeżdża na plac budowy nie ma i mieszkańcy poruszają się z duszą 
na ramieniu przechodząc na drugą stronę, bo muszą uciekać aż na stronę WZInż, gdyż 
inaczej nie da się przejść. Do przejścia przy ZSO wszystko jest zamknięte. Firma 
wykonująca wiedziała, na jakie warunki się godzi i dokładnie z czym to się wiąże. Jeżeli 
nie zamykamy całkowicie ulic, trzeba robić reorganizację. Trzeba dbać o wszystkich, 
skoro potrafili wyznaczyć pasy ruchu dla pojazdów. Stawiają ograniczniki wyznaczające 
pasy ruchu, to dlaczego nie są chronieni piesi, rowerzyści i inni, którzy po prostu 
też w jakiś sposób chcą bezpiecznie pokonać ten cały plac budowy. Musimy wystąpić 
do nich, żeby jeszcze przypatrzyli codziennie wieczorem i z rana, czy wszystko dobrze 
wygląda. Czy naprawdę nie da się nic zrobić, żeby poprawić bezpieczeństwo, 
bo o wypadek nietrudno. Nawet pracownik Urzędu Miasta miał tam wypadek 
na rowerze, także to jest realne zagrożenie i już miało miejsce. Odnośnie oświetlenia 
też nie wiem, czy już zostało naprawione uszkodzenie, które było zgłaszane kilka dni 
temu. Mieszkaniec mówi, że zgłaszał do urzędu i usłyszał odpowiedź: „bo tam jest 
budowa". Nie możemy tak mówić mieszkańcom, bo nikt nie powiedział, że na czas 
budowy wyłącza oświetlenie wiaduktu. Lepiej, żeby pracownik tak nie mówił, 
bo po prostu mieszkańcy są oburzeni, że takie odpowiedzi słyszą z ramienia urzędu, 
zamiast stwierdzeń, że już sprawę załatwiamy i tam powinno się palić światło; 

- będąc na święcie pułkowym 15 Pułku Piechoty „Wilków" słyszałem jako radny 
narzekania delegacji seniorów, które składały kwiaty. Wiem, że jest jakaś hierarchia 
składania wieńców ale jeśli wiemy, jakie są delegację, to powinny być w pierwszej 
kolejności organizacje, które składają się z seniorów, czyli Stowarzyszenie Emerytów, 
czy Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa, by uszanować ich wiek, żeby oni nie składali 
np. po sportowca, czy po jakiś innych organizacjach, które mogą dłużej postać. 
Dla panów w wieku 70, 80 lat wieniec jest ciężki i słyszałem narzekania, utyskiwania, 
że nikt nie widzi ich wieku i po prostu nie umożliwia im złożenia wieńców w pierwszej 
kolejności. Proszę Panią Burmistrz na przyszłość, żeby tą sprawę załatwić. 

Burmistrz Miasta odniosła się do wniosków i zapytań: 
• radneuo W. Chochowskiego: 

- odnośnie wniosku w sprawie terenów zalewowych myślę, że dostatecznie wyjaśniłam 
na j akim j est etapie; 

- tereny PKP - wiemy wszyscy, że ul. Dworcowa i ul. Kolejowa niestety leżą na działkach 
stanowiących własność PKP, w związku z tym utrudniony jest zarówno remont tych ulic 
jak i ich utrzymanie. Miasto jednak utrzymuje te ulice w zakresie koszenia traw. Może 
w tym roku było troszkę rzadziej niż zwykle, ponieważ lato było wyjątkowe i wszystkie 
tereny zielone nam zarastały w szybkim tempie, jednakże kosimy tą działkę w miarę 
naszych możliwości. Nawet jeżeli ją kosimy, nie dodaje to specjalnej estetyki, bo PKP 
wykonało ładną inwestycję E7, natomiast pozostawiło niestety dworzec przed wejściem 
w takim stanie w jakim widzimy, czyli po prostu nic nie zrobiono. Wizytówka dworca 
od strony miasta nie wygląda najlepiej, dlatego postanowiłam, że rozpocznę rozmowy 
z PKP Oddział Nieruchomości. Odnośnie wydzielenia tej działki i przekazania jej Miastu 
bardzo ciężko się rozmawia z PKP Oddział Nieruchomości, ale mam nadzieję, że w tym 
roku wizyta u Prezesa PKP Nieruchomości w Warszawie, bo taką też zamierzam odbyć, 
przyniesie nam jakieś rozwiązania. Wszyscy wiemy, jak jesteśmy samorządowcami, 
że Miasto stara się o to od ponad 20 lat, jak do tej pory nieskutecznie. Przynajmniej jest 
nadzieja na to, że znajdzie się gospodarz tego terenu, czyli ulicy Dworcowej i ulicy 
Kolejowej. O ile ul. Dworcowa nie została może rozjeżdżona w wyniku prac naprawy 
linii PKP, tak ul. Kolejowa nie pozostaje w najlepszym stanie technicznym i to wskutek 
właśnie poruszania się pojazdów wykonawcy. PKP zawierając umowy z wykonawcą 
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nie zawarła w nich klauzuli, że rozjeżdżone drogi będą podlegały naprawie 
po zakończonej inwestycji i dlatego mamy taki stan rzeczy, jaki mamy. W związku z tym 
rozpoczniemy rozmowy. Wiem, że w perspektywie jest remont dworca kolejowego 
wewnątrz. Może ewentualnie przy okazji remontu tego obiektu, przynajmniej jakieś 
zatoczki parkingowe PKP mogłoby wykonać. Będzie to w planach naszych rozmów. 
Również będę państwa informowała o tym, co da się praktycznie uzyskać w rozmowach 
z PKP; 

- oświetlenie wiaduktu - zajmuje się Wydział Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej -
jeśli tam były jakieś uchybienia odnośnie pracownika, który udziela tego typu informacji, 
zwrócę na to uwagę naczelnikowi, bo oczywiście takich odpowiedź być nie może. 
My utrzymujemy oświetlenie. Jeżeli lampy nie świecą wskutek prac budowlanych, 
to mieszkaniec powinien otrzymać również informację, że awaria zostanie usunięta, 
ewentualnie wykonawca zostanie poproszony o usunięcie awarii, jeżeli to jest skutek 
jego działań; 

- delegacje z kwiatami - odpowiedzi udzieliła Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw 
Społecznych Agnieszka Chlaściak-Pietruszewska - delegacje były ustawione według 
klucza: organizatorzy, delegacje samorządowe, stowarzyszenia, szkoły i osoby, które 
się nie dopisały. Delegacje dopisywały się w trakcie trwania uroczystości. Delegacje 
seniorów były na samym końcu, ponieważ dopisały się dopiero podczas uroczystości, 
ale panowie nie mieli pretensji. Wiem, że była uwaga ze Stowarzyszenia Lotnictwa 
Wojskowego ale Stowarzyszenie szło jako druga delegacja samorządowa i to zostało 
już wyjaśnione z Panem Prezesem. Pan Prezes zrozumiał na jakiej zasadzie było 
wszystko zorganizowane i już nie miał do nas zastrzeżeń. Dopisywali się goście, którzy 
w trakcie dojechali i nie zgłosili wcześniej delegacji; 

• radnej U. Czarneckiej - niestety nic nie wpłynęło jeszcze od Prezesa Ogrodów Działkowych 
„Wizun". Wygląda na to, że jakby nie jest na razie Pan Prezes, czy Zarząd zainteresowany, 
aby nas poinformować, jak wygląda u nich gospodarka odpadami komunalnymi. Myślę, 
że nie będziemy odpuszczać, będziemy próbować po raz kolejny taką informację wydobyć. 

Ad. pkt 6. Rozpatrzenie informacji Burmistrza z wykonania budżetu Miasta Dęblin 
za I półrocze 2021 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 
finansowej. 

Skarbnik Miasta zgodnie z przepisami o samorządzie gminnym i ustawie o finansach 
publicznych przedstawiła Radzie informację z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2021 
roku (stanowiącą załącznik do protokołu) na wspólnym posiedzeniu wszystkich Komisji Rady 
Miasta Dęblin w dniu 27.09.2021 r. Informacja została przedłożona Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w celu zaopiniowania. Opinia RIO jest pozytywna. 

Następnie Skarbnik Miasta odpowiedziała na pytania, które padły na posiedzeniu komisji, 
ponieważ nie udzieliła wtedy odpowiedzi. 
Radny Chochowski pytał o: 
- posiłki w szkole i w domu - projekt realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Różnica między dochodami a wydatkami jest co roku w związku z tym, że 20% wydatków 
jest finansowanych z budżetu miasta. Ta dotacja wpływa w 80%, 100% po stronie 
wydatkowej. Natomiast małe wykonanie w pierwszym półroczu wynika z tego, że dotacja 
wpłynęła w miesiącu kwietniu. Realizacja tego zadania owszem polega na opłacaniu 
posiłków w szkołach, ale w momencie kiedy te szkoły miały zdalną pracę, były wypłacane 
zasiłki celowe na ten cel, bo dotyczy to nie tylko dzieci w szkołach ale i osób dorosłych, 
które z założenia od razu mają zasiłki celowe pieniężne na ten cel. Według oceny Dyrektor 
Ośrodka Pomocy Społecznej całość zabezpieczonych środków zostanie w tym roku 
wydatkowana; 
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- jeżeli chodzi o remonty w lokalach socjalnych, które w tym roku zostały przeprowadzone 
w pierwszym półroczu to: wymiana pompy kanalizacji sanitarnej w budynku przy ulicy 
15 Pułku Piechoty Wilków 4 - koszt około 6.800 zł brutto, zakup pieca na potrzeby lokalu 
socjalnego przy ulicy Podchorążych 1/2 - 2.931,95 zł netto, wymiana trzech sztuk okien 
PCV w lokalu przy ulicy 15 Pułku Piechoty Wilków 4/3 - koszt około 2.800 zł brutto, 
wykonanie instalacji gazowej wraz z modernizacją instalacji c.o. w pawilonie handlowym 
Wiślana 33 - koszt 31.000 zł brutto, naprawa sanitariatu na potrzeby lokalu socjalnego przy 
ulicy Podchorążych 5/8 - koszt 1.033,20 zł. Generalnie całość środków przeznaczona 
na remonty w pierwszym półroczu to około 50.000 zł. Natomiast w pozycji odnoszącej się 
do technicznego utrzymania lokali, w tym mediów, zawierają się kwoty tych remontów. 
Odnośnie możliwości przesunięcia środków z rezerwy inwestycyjnej nie jest to możliwe, 
bo to nie są inwestycje lecz remonty, czyli wydatki bieżące. 

Radny W. Chochowski odniósł się do wypowiedzi Pani Skarbnik o pracach remontowych 
twierdząc, że wszystkie wymienione prace nie były objęte wieloletnim planem remontów 
budynków komunalnych. To są rzeczy, które trzeba było zrobić, bo wyszły sytuacje awaryjne 
prawdopodobnie ale to, co w planie było umieszczone, nie było zrobione. Chodzi mi o to, żeby 
można było w tym roku jeszcze na pewno ten plan wykonać. Jeśli dałoby radę wykonać 
coś z pieniędzy inwestycyjnych, to jak najbardziej, przynajmniej niektóre rzeczy wymienione 
w wieloletnim planie, powinny być zrobione. Inaczej nigdy nie wyjdziemy z zaległości, które 
mamy w remontach budynków komunalnych, a z każdym kolejnym rokiem kumuluje się kwota 
do wydania i dlatego ja się cały czas o to martwię. Wnioskowana przeze mnie wymiana dachu 
na budynku „drogówki" w rejonie mojego osiedla nie przybliża się, tylko się oddala. Chyba 
że niektórych rzeczy w ogóle nie zrobimy. Powinniśmy trzymać się planu. Został on uchwalony 
przez Radę Miasta właśnie po to, żeby go realizować. W tamtym roku nie udało się ileś rzeczy, 
była pandemia. Ja wszystko rozumiem, tylko że nie możemy tego odkładać, bo to działa 
na naszą niekorzyść i wizerunek miasta. Ciężko wytłumaczyć mieszkańcom w poszczególnych 
osiedlach, że są budynki w mieście, gdzie instalacja elektryczna jest w stanie zagrażającym 
pożarem. Są na to dokumenty. My mamy to w planie umieszczone. Co roku jest to przekładane. 
A może być po prostu jakieś nieszczęście. 

Burmistrz Miasta powiedziała, że radny poruszył problem, który w zasadzie dotyka prawie 
każdego budżetu od wielu lat. Ciężko jest zrealizować wszystkie zadania, jakie wynikają 
i są zaplanowane w uchwale na kolejne lata z tego względu, że mamy już stary zasób mieszkań 
komunalnych i socjalnych. Co jakiś czas obserwujemy, że w trakcie realizacji planu i budżetu 
musimy pokryć koszty zupełnie innych zadań inwestycyjnych, czy remontowych niż 
przewidziane są w planie, aby lokatorzy bezpiecznie mogli w tych lokalach zamieszkać. W tym 
roku rzeczywiście tylko jedno zadanie wykonano z planu, dotyczyło budynku socjalnego przy 
ul. Podchorążych 1/2. Natomiast dużo środków pochłonęła inwestycja wykonania instalacji 
gazowej wraz z modernizacją instalacji c.o. i c.w.u. w pawilonie handlowym Wiślana 33. 
To był koszt prawie 31000 zł i te środki musieliśmy wydać w związku z tym, że wspólnota 
lokali użytkowych podjęła decyzję o takiej inwestycji, a Miasto jest członkiem tej wspólnoty 
i nie mogło wycofać się z realizacji, bowiem pozostałe lokale nie mogłyby funkcjonować w tym 
systemie grzewczym. Czasami takie sytuacje po prostu przetrącają nam możliwość realizacji 
planu remontów lokali. Może trzeba przemyśleć rzeczywiście, czy pozostawić po prostu jedno 
zadanie, które można byłoby faktycznie zrealizować, a nie planować 3 czy 4 zadań. Trzeba mieć 
środki finansowe przygotowane na nagłe sytuacje takie, jak wypadanie okien, instalacja gazowa, 
pompa kanalizacyjna przy budynku na ulicy 15 Pułku Piechoty Wilków 4, ponieważ nagle 
te zadania się pojawiają. Czasami z tygodnia na tydzień trzeba je wykonać, bo lokal jest 
nie do zamieszkania. Także to stąd wynika. Natomiast, rzeczywiście nie są to inwestycje, 
ponieważ nie są wykazane w budżecie jako inwestycje. Są to wydatki bieżące, które mieszczą 
się w jednej niszy wraz z odszkodowaniami dla właścicieli lokali, w których przebywają nasi 
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lokatorzy socjalni bądź komunalni. Są to inne pozostałe koszty, nie tylko remonty, w związku 
z tym nie ma tych środków w budżecie. Zbyt dużo i bardzo często te zadania, o których 
mówimy, ad hoc wynikają z potrzeby chwili i wyczerpują pulę środków przeznaczoną na ten cel. 
Może we wnioskach do budżetu pan radny będzie składał tego typu wnioski, np. o sfinansowanie 
zadań takich jak wymiana tego dachu, ponieważ rzeczywiście będzie ciężko wszystkie potrzeby 
zabezpieczyć. Co roku wynikają sytuacje poza planem, które musimy zrealizować, bo inaczej 
lokator nie będzie mógł bezpiecznie mieszkać w naszym lokalu socjalnym. 

Komisja Gospodarki Przestrzennej i Budżetu pozytywnie zaopiniowała informację z wykonania 
budżetu Miasta Dęblin za I półrocze 2021 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej 
prognozy finansowej. 

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych burmistrz przedstawił organowi 
stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
informację z wykonania budżetu miasta Dęblin za I półrocze 2021 r. wraz z informacją 
0 kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacją o przebiegu wykonania 
planu finansowego instytucji kultury i SPZOZ. Rada Miasta Dęblin zapoznała się z informacją. 

Ad. pkt 7. Rozpatrzenie informacji o zaawansowaniu realizacji inwestycji zaplanowanych 
w budżecie na 2021 r. 

Naczelnik Wydziału Rozwoju Mfiasta i Inwestycji - Henryk Rozenbajgier przedstawił 
informację o zaawansowaniu inwestycji (stanowi załącznik do protokołu) na wspólnym 
posiedzeniu wszystkich Komisji Rady Miasta Dęblin w dniu 27.09.2021 r. 

Komisja Gospodarki Przestrzennej i Budżetu pozytywnie zaopiniowała realizację inwestycji 
zaplanowanych w budżecie na 2021 r. 

W dyskusji nikt nie zabrał głosu. 

Rada Miasta Dęblin zapoznała się z informacją. 

Ad. pkt 8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 

Ad. 8a) rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Dębłin 

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

W dyskusji głos zabrali: 
Osoba Skarżąca - ja nie pisałem o Balonnej, bo na Balonnej był porządek. Nawet przed 
urzędem trawa nie była wykoszona, przed pomnikiem porozbijane jakieś szkło tutaj przy 
Piłsudskiego. O tym też nie pisałem, bo to chyba macie na kamerach, wychodzicie, widzicie, 
można się o to potknąć. Mam tu jeszcze zdjęcia, jeśli chcecie zobaczyć, jak wyglądały cmentarz 
komunalny i pomnik 15 Pułku Wilków. Jesteście zainteresowani tym, jak to wyglądało wtedy 
15? Czy ktoś był wtedy na komunalnym, czy przed urzędem, czy na ulicy Podchorążych? 
Nie dokumentowałem ale mam w pamięci, bo chyba wy jako radni też jeździliście tego dnia 
1 składaliście wiązanki w kilku miejscach a nie tylko w jednym. Bardzo proszę, nie wiem, 
czy jest możliwość tutaj technicznie podłączyć. Reasumując, przed urzędem też był bałagan. 
Jak wspomniałem trawa nie wykoszona, ale chodzi o to, i to nie jest mój wymysł czy fanaberia, 
po prostu ksiądz nawet na ambonie wspomniał, że wstyd dla miasta i żeby mieszkańcy sami 
trochę zadbali i wywiesili nawet flagi, bo Miasto po prostu zapomniało jakby o tym święcie. 
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Może my jako jedyni napisaliśmy, bo to już była taka trochę czara goryczy, która wszystko 
przelała. Co tutaj mówić, jak ktoś z was był, to chyba widział, co tam było. Jak nie był, to niech 
zobaczy na zdjęciach. Na komunalnym, koło pomnika i przy mogiłach trawa poza kolana, 
wiązanki może nie z tamtego roku, a wyglądały jak z tamtego roku. Okazuje się, że może nawet 
z 3 maja leżą, nie wiem ile miesięcy. Na Podchorążych też przy pomniku stare wiązanki, śmieci. 
Nie wiem jak tam jeszcze miejsca pamięci na cmentarzu parafialnym, ale ogólnie obraz miasta 
tego dnia, to nędza i rozpacz. Ja się po prostu wstydziłem. Wstydziłem się jak ludzie tutaj 
przechodzili, patrzyli. 
Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych - Agnieszka Chlasciak-Pietruszewska -
nie ma Pan takiego poczucia, że czasami może trzeba, jak się Pan wstydzi, jako mieszkaniec 
miasta wziąć i sprzątnąć taką wiązankę? 
Osoba Skarżąca - nie w święto. Przed świętem tak, ale ja pojechałem dopiero w święto. 
A wiem, że dostajecie też pieniądze z Urzędu Wojewódzkiego czy Marszałkowskiego 
na utrzymanie, żeby te miejsca pamięci były sprzątane. 
Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych - nie, nie dostajemy takich pieniędzy. 
Osoba Skarżąca - to nie wiem, ale na pewno jest dużo innych możliwości, żeby o to zadbać 
i żeby to wyglądało chociaż przyzwoicie, żebyśmy my jako mieszkańcy się nie wstydzili. 
Tak jak wspomniałem w naszej skardze, to jest ignorancja wobec nas mieszkańców żyjących 
a także i brak szacunku dla zmarłych. Już się nie czepiam tego pomnika, tj. iglicy Stalagu 307, 
kiedy też tam był sprzątany. Ja sobie nie przypominam sytuacji, żeby tak miasto wyglądało, poza 
małym wyjątkiem cmentarza na Balonnej. Z dnia 15 sierpnia widok od strony studni (mogiły 
na cmentarzu komunalnym), widać wszystko pozarastane, trawa po prostu zasłania wszystko 
i tam widać masę starych wiązanek. 
Naczelnik Wydziału OS - jak Pan tak powiedział, to byłam aż przerażona, bo myślałam, 
że będą tam jakieś śmieci leżały. Jeśli chodzi o wiązanki, równie dobrze są wiatry, deszcz, 
warunki atmosferyczne. 
Osoba Skarżąca - tam leżą śmiecie. Co ja miałem butelki fotografować? 
Naczelnik Wydziału OS - butelki są tam codziennie podrzucane. Dobrze Pan o tym wie. 
My przygotowując Święto 15 Pułku byliśmy codziennie na ulicy Podchorążych, codziennie 
sprzątaliśmy wokół pomnika i codziennie znajdowaliśmy świeże butelki, puszki, opakowania 
po papierosach. Tam się generalnie odbywają różnego rodzaju libacje, teren jest nieoświetlony. 
Natomiast, jeżeli chodzi o tą wiązankę, to była wiązanka ze sztucznych kwiatów. Wiązanki 
z żywych kwiatów są uprzątnięte na bieżąco. Jeżeli ze sztucznych wyglądają jeszcze ładnie, 
to została, żeby jakby stanowiła dekorację. W tym momencie jest zeschnięty faktycznie żywy 
spód. Tutaj jedna jedyna wiązanka została i ona też przed kolejnym świętem została uprzątnięta. 
Także nie można powiedzieć, że jest bałagan wokół pomnika, bo to już jest nadużycie, jeżeli 
chodzi o takie wypowiedzi. 
Osoba Skarżąca - jeżeli Pani tego nie widzi, ja tam nie robiłem zbliżenia, ale widać leżące 
śmiecie, jest niepozamiatane, wyrastają chwasty. Sypiąca się wiązanka leży tam przecież od 
3 maja prawdopodobnie. Zdjęcie też tego nie oddaje, w rzeczywistości to wygląda dużo gorzej. 
Naczelnik Wydziału OS - rozumiem, że Pan wyszedł z zamiarem sfotografowania wszystkich 
miejsc pamięci, żeby mam tutaj powiedzieć, że te miejsca są niezadbane, bo nie widzę 
upamiętnienia w postaci znicza z Pana strony. Ja jak idę składać hołd na miejsca pamięci, 
to przynajmniej zapalam znicz, a tu chodziło tylko o to, żeby sfotografować jedną wiązankę 
i pokazać, że miejsce jest niezadbane. Dbamy o te miejsca pamięci, natomiast nie mamy wpływu 
na to, co robią mieszkańcy wokół tych miejsc pamięci. Prosiłabym, żeby większą uwagę przykuć 
do tego, jak młodzi ludzie spędzają wolny czas właśnie za miejscem pamięci, przed miejscem 
pamięci, jak spożywają alkohol, jak palą papierosy. Może tutaj zwrócić uwagę, częściej się 
przejechać i edukować, niż wytykać, że coś takiego się dzieje. Niech Pan mi wierzy, że my tam 
jesteśmy osobiście i sprzątamy te miejsca pamięci, jeżeli tylko na to pozwala nam czas. 
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Jest harmonogram porządku i według tego harmonogramu miejsca pamięci są sprzątane. Niech 
Państwo sami ocenią, jak duży tutaj jest nieporządek przed tym miejscem pamięci. 
Osoba Skarżąca - dobrze, byliśmy na cmentarzu komunalnym i tutaj ja nie chcę was oskarżać, 
ale od 3 maja tam nikogo nie było. 
Naczelnik Wydziału OS - cmentarz przy ul. Balonnej jest cmentarzem wojskowym i w tym 
dniu był uprzątnięty, ponieważ zazwyczaj na święto 15 sierpnia mieszkańcy zapalają na nim 
znicze. Tam był porządek, było skoszone, było wszystko wygrabione, nie było żadnych 
wiązanek. Jeżeli chciałby Pan przejechać po całym Dęblinie, to na pewno Pan znajdzie jakieś 
tereny nieskoszone, ponieważ trawa tak szybko z tym roku rosła, że nawet nasi pracownicy 
w pocie czoła nie nadążali z koszeniem systematycznym tych miejsc. Natomiast nie może 
Pan powiedzieć, że to są zaniedbane miejsca pamięci, po prostu może tam chwilowo być 
w niektórych miejscach wyższa trawa. Przed świętem, które obchodzimy, na pewno te miejsca 
pielęgnujemy i tam gdzie mieszkańcy chodzą zapalamy znicze. Na 15 sierpnia jest bardzo dużo 
zapalonych zniczy i tam miejsca były uporządkowane, to był cmentarz Balonna i te miejsca 
zostały uhonorowane. 
Osoba Skarżąca - nawet koło urzędu, pod własnym nosem tego nie widzicie, to już 
na Podchorążych tym bardziej, bo nawet koło pomnika w centrum nie było zamiecione, nie było 
w ogóle nic. 
Radny W. Chochowski - byłem na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 
10 września i tam już wyraziłem swoje zdanie na ten temat. Do mnie jako radnego po 15 sierpnia 
dotarły też głosy od żołnierzy, od mieszkańców i od osób związanych z tradycjami naszego 
miasta, że miasto nie było przygotowane na to święto. Ja przepraszałem, mówiłem, że więcej się 
to nie powtórzy i to samo powiedziałem na komisji. Nawet nie trzeba tych zdjęć, bo ja tego dnia 
widziałem to samo na własne oczy. Może nie robiłem zdjęć ale wiem, że takie sytuacje mają 
miejsce. Miała miejsce ta sytuacja i powinniśmy mieszkańców przeprosić i powiedzieć, że to się 
nie powtórzy, a nie jakby zaprzeczać faktom. Ja powiedziałem, przy cmentarzu Balonna kosiłem 
10 sierpnia, ponieważ mieliśmy jako Towarzystwo Przyjaciół Dęblina akcję społeczną 
polegająca na wykoszeniu terenu przed cmentarzem, żeby po prostu odsłonić cmentarz, 
bo go nie było widać zza krzaków. Po wielu próbach skontaktowania się z Urzędem Miasta, 
wiedzieliśmy jakie są problemy. Ja też przyjmuję do wiadomości, że jest mało pracowników, 
nie mają takiego sprzętu i nie są w stanie tego utrzymać. My się skrzyknęliśmy, ale to nie było 
w ogóle związane z 15 sierpnia. Tak naprawdę to była akcja związana z powstającą Aleją drzew 
upamiętniającą Dęblińskich Sprawiedliwych, którzy ratowali Żydów w czasie II Wojny 
Światowej, ponieważ posadzone drzewa zaczęły być zagrożone zarośnięciem przez krzaki. 
Dobrze się złożyło, że to było przed świętem, gdyż wyglądało tak, jakby było przygotowane 
i to dobrze. My się tak samo cieszymy. Jednak w tym roku, będąc na cmentarzu przy 
ul. Balonnej, widziałem w krzakach, mówiłem o tym na komisji, wiązankę z napisem na szarfie 
„władze miasta". Jak domniemywam, ta wiązanka prawdopodobnie z 3 maja, była zdjęta 
z pomnika i wrzucona w krzaki. Te krzaki to tak naprawdę rejon cmentarza i to wszystko było 
widać. Ja to znienacka zobaczyłem, podszedłem zobaczyć skąd te śmieci tam się wzięły, 
zrobiłem zdjęcie. Mam to zdjęcie i było mi wstyd. Nie chciałem wyrzucać tego na sesji, 
do tej pory tego nie mówiłem. Dzisiaj jest okazja, żeby potwierdzić słowa mieszkańca, tak było. 
Wszyscy wiedzą, kiedyś było to miasto kolejarzy i żołnierzy. Teraz to jest miasto żołnierzy. 
Żołnierzy mamy naprawdę dużo w Dęblinie. Dużo osób odwiedza te miejsca i na pewno 
widziało to samo. Na pewno nie było im miło. Święto Wojska Polskiego to święto państwowe 
i w ustawie jest napisane jak trzeba je obchodzić. To, że przez cały rok są wywieszone flagi 
przed pomnikiem powoduje, że te flagi nie są świąteczne. To są zwykle flagi, które wiszą przez 
cały rok przed pomnikiem, jest tak tutaj przyjęte. Na święto, czy to jest sesja, czy to jest 3 maja, 
czy 11 listopada wieszamy przed urzędem flagi świąteczne i takie same flagi powinny zawisnąć 
15 sierpnia tym bardziej, że na drugi dzień były uroczystości wojskowe przed pomnikiem 
i na pewno też żołnierzom nie było miło. Może nie mówili Pani Burmistrz ale podejrzewam, 
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że wszyscy związani z wojskiem i mieszkańcy, którzy 15 sierpnia chcieli uczcić, widzieli, 
że taka sytuacja miała miejsce. Nie chcę być złośliwy, żeby komuś dogryźć. Panią Naczelnik 
rozumiem z tego względu, że ona za to odpowiada ale przed faktami nie uciekniemy. Trzeba się 
uderzyć w pierś, powiedzieć przepraszamy, więcej taka sytuacja nie będzie miała miejsca. 
Nie można uznać, że skarga była bezzasadna. Wszyscy widzieli i słyszeli, co powiedział Pan 
i co ja mówię. Mnie się wydaje, że jak przyjmiemy uchwałę w tej treści, to powiemy, że czarne 
jest białe a białe jest czarne i to jest kłamstwo. Ta uchwała w tej formie to jest kłamstwo. 
Ja uważam, że nie powinna być przyjęta. 

Przystąpiono do głosowania projektu uchwały. 

głosowanie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Dęblin 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 27 września 2021 r. czas 15:12:06-15:14:00 

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie  

status ilość procent status ilość procent 

ZA 10 76.92 % pula głosów 15 -

PRZECIW 1 7.69 % oddanych głosów 13 86.67 % 

WSTRZYMAŁO SIĘ 2 15.38 % nieoddanych głosów 2 13.33 % 

Wyniki  imienne  

ip nazwisko imię głos 

i Chochowski Waldemar PRZECIW 

2 Cydejko Maria ZA 

3 Czarnecka Urszula ZA 

4 Grobel Mieczysław WSTRZYMAŁ SIĘ 

5 Grzyb Leszek nieobecny 

6 Jakubik Maciej ZA 

7 Krygrowski Maciej ZA 

8 Kurowski Andrzej ZA 

9 Marzysz Artur ZA 

10 Papis Edyta ZA 

11 Pasek Robert WSTRZYMAŁ SIĘ 
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12 Przerwa Ewa ZA 

13 Świetliński Leopold ZA 

14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja nieobecna 

15 Wojtyś Jarosław ZA 

Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr L/292/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania 
Burmistrza Miasta Dęblin. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 8b) rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Dęblin 

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

W dyskusji głos zabrali: 
Skarżący - tak jak w treści skargi, nie uzyskałem żadnej odpowiedzi. Składałem tego dnia 
niejeden wniosek a kilka wniosków dotyczących udzielenia informacji publicznej. 
Tak naprawdę nie wiem, czy to odpowiedź, bo była taka lakoniczna bardzo, że wnioskowane 
przeze mnie dane nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy. Treść 
tego wniosku była konkretna, bo ja zapytałem, czy Burmistrz Miasta może bez konsekwencji 
prawnych oszukiwać mieszkańców i radnych, składając fałszywe deklaracje na komisjach Rady 
Miasta oraz na posiedzeniach Rady Miasta oraz jakie ewentualne konsekwencje prawne grożą 
burmistrzowi za składanie fałszywych deklaracji. W odpowiedzi nie było, że dotyczy akurat 
treści tego wniosku. Pracując w urzędzie zawsze podawało się, że w odpowiedzi na wniosek 
z dnia dotyczący tego i tego. A tutaj praktycznie nic takiego nie miało miejsca i do tej pory 
nie wiem, czy ta lakoniczna odpowiedź dotyczyła tego wniosku, czy jeszcze innego wniosku 
jako dodatek. Tak mi się wydawało dziwne, że Wydział Oświaty daje mi odpowiedź na tematy 
w zasadzie prawne, które dotyczą bardziej przepisów prawa niż oświaty. Nie wiem, czy was też 
nie interesuje, czy Pani Burmistrz może po prostu oszukiwać was, nas jako mieszkańców 
bez żadnych konsekwencji. Czy są jakieś konsekwencje prawne za składanie fałszywych 
deklaracji i oświadczeń, wprowadzanie w błąd was radnych, nas mieszkańców? Nie pisałem 
konkretnie jakiej sprawy to dotyczyło ale dotyczyło sprawy, która była na komisji w lutym 
I na sesji w marcu. Jeżeli was to interesuje, mogę co do minuty podać, w którym to było miejscu, 
na której komisji i sesji. Oczywiście dotyczyła przedszkola, szkoły, dotyczyło nas jako 
rodziców, bo były zapewnienia, że w Szkole Podstawowej nr 5 będą dwa oddziały przedszkolne 
i że wszystkie dzieci 6-letnie z przedszkola zmieniającego siedzibę zostaną przyjęte do szkoły 
nr 5. Tam nie było nic o rejonizacji. 
Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych - Agnieszka Chlaściak-Pietruszewska -
chciałabym się odnieść. Tak Wydział udzielił odpowiedzieli, bo tak został skierowany wniosek. 
Po konsultacji z radcą prawnym ustalono, że kwestia nie stanowi informacji publicznej, 
ponieważ były to bardzo subiektywne pytania skierowanie do Pani Burmistrz. Natomiast, 
w podtekście osoba dekretująca wiedziała, że chodzi o przedszkole. Zapytam, w jakim 
przedszkolu, w jakiej szkole jest pańskie dziecko? Właśnie, czyli Pani Burmistrz nie kłamała, 
bo było powiedziane na sesji i na komisji w ten sposób, że utworzymy dwie grupy w oddziale 
przedszkolnym w szkole tylko wówczas, kiedy cała grupa z 15 Pułku Piechoty "Wilków" 
przejdzie do Szkoły Podstawowej nr 5. Jeszcze na wstępie rodzice wycofali się z przeniesienia 
wszystkich dzieci do szkoły nr 5. Tylko 9 dzieci zadeklarowało, że będzie chodziło do Szkoły 
Podstawowej nr 5, stąd nie było możliwości utworzenia dwóch grup, ponieważ byłoby 
to niezasadne i nierentowne. Natomiast było też powiedziane, że jeżeli któreś z dzieci 
się wycofa, to automatycznie te dzieci z listy rezerwowej będą wchodziły na ich miejsce i to też 
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się chyba stało w pańskim przypadku. Dziecko 31 sierpnia zostało przyjęte do Szkoły 
Podstawowej nr 5, więc Pani Burmistrz nie kłamała, ponieważ było powiedziane, że jeżeli będą 
w całości dzieci chciały przejść do szkoły nr 5, to razem do swoimi wychowawcami z 15 Pułku 
przejdą ale cała grupa się nie zgodziła przejść i wtedy utworzyliśmy jeden oddział przedszkolny 
w Szkole Podstawowej nr 5. Z tego co wiem, oczekiwania zostały zaspokojone, ponieważ 
już z pięcioosobowej grupy rezerwowej jedna osoba zrezygnowała w ogóle, dwie weszły 
do Szkoły Podstawowej nr 5. 
Skarżący - może nie wszyscy mają świadomość, że to jest nagrywane i możemy do tego 
też wrócić oraz odnieść się do słów dzisiaj przez Panią powiedzianych, czy do słów 
Pani Burmistrz wtedy i teraz. Ja mogę powiedzieć, że zapisałem swoją córkę do szkoły 
w Stężycy i w ostatniej chwili zwolniło się miejsce w S.P. nr 5, bo jedna osoba zrezygnowała. 
Jednak część dzieci, które chciały tam wejść i chodziły do tego przedszkola, nie dostały 
się i nie chodzą do szkoły. 
Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych - z 5-osobowej grupy, która była na liście 
rezerwowej, dwie już uczęszczają do szkoły nr 5, jedno dziecko uczęszcza do przedszkola nr 1 
i dwoje do przedszkola w Szkole Podstawowej nr 3, zgodnie ze swoim rejonem. 
Przewodniczący Rady - to nie jest tematem de facto. Tematem skargi było nieudzielenie 
informacji publicznej. Odpowiedź była, że pytania, które Pan zadał nie stanowią informacji 
publicznej i to jest całą sentencją uchwały i skargi. A to, o czym teraz rozmawiamy, to jest 
całkiem inna sprawa, także prosiłbym rozmawiać w temacie projektu uchwały. 
Radna U. Czarnecka - odnośnie skargi na działanie w pierwszym punkcie czyli, czy Burmistrz 
Miasta może bez konsekwencji prawnych oszukiwać mieszkańców. Gdyby w skardze od razu 
było dopisane i sprecyzowane, kiedy to miało miejsce, tak jak nam teraz Pan mówi, wtedy 
można by było dopełnić Panu tej odpowiedzi. Sprawa przedszkola jest mi znana, ponieważ 
od początku biorę udział w zebraniach z rodzicami. Byłam zarówno na posiedzeniu komisji 
jak i sesji Rady Miasta dotyczących przeniesienia przedszkola, także mogę potwierdzić, 
że nie było oszustwa, wręcz przeciwnie. 
Skarżący - czy ja mogę jako mieszkaniec zadać pytanie Pani Burmistrz, czy są w ogóle jakieś 
konsekwencje prawne, które grożą Pani Burmistrz za oszukiwanie mieszkańców i radnych. 
Czy to jest informacja publiczna i czy to można traktować jako informację publiczną? Takie 
normalnie proste pytanie. Ja tylko podałem jeden przykład z własnego życia, którego 
doświadczyłem na własnej skórze. Ja wiem, że potem spada to na was, na Radę. Jeżeli 
was też oszukają, wy podejmujecie uchwały. Czy was interesuje, kto potem za to odpowie? 
Radny W. Chochowski - byłem na posiedzeniu komisji w dniu 10 września. Spytałem wtedy, 
czy termin posiedzenia komisji został skonsultowany ze Skarżącym. Przewodnicząca Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji powiedziała, że nie będzie specjalnie z nim konsultować, 
bo musiałaby wszystkich skonsultować, a po prostu został Skarżący zawiadomienie, że tego dnia 
odbędzie się komisja. Szanowni państwo widzicie sami, ile to jest różnych niedomówień, 
niejasności w jednym projekcie uchwały i w tej skardze złożonej przez mieszkańca, które można 
byłoby wyjaśnić na posiedzeniu komisji. Ja powiedziałem wtedy, też wnioskowałem, żeby 
zrobić posiedzenie w terminie skonsultowanym z tym Panem, żeby on mógł przyjść I wszystko 
wyjaśnić. Na posiedzeniu komisji w dniu 10 września mieliśmy bardzo mało informacji 
odnośnie złożonej skargi. Ja jako dawny urzędnik państwowy wiem, że w kodeksie 
postępowania administracyjnego jest wyraźnie powiedziane, ma być załatwiona sprawa 
dla petenta w ten sposób, żeby on wszystko wiedział. Widzę tylko jeden błąd Skarżącego, 
że on to wniósł na druku o udzielenie informacji publicznej. Każdy ma prawo spytać w urzędzie 
teoretycznie, co grozi burmistrzowi w przypadku, kiedy mówi nieprawdę i jakie 
są konsekwencje z tego tytułu. Jeżeli on by takie coś złożył na zwykłym wniosku, a nie jako 
udostępnienie informacji publicznej, to wydaje mi się, po to mamy radców prawnych, żeby 
wyjaśnili tej osobie, temu Skarżącemu, co za takie coś grozi, czy to jest dopuszczalne, 
czy niedopuszczalne, jakie są konsekwencje. Wtedy Skarżący otrzymałby wyjaśnienie. 
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W tym momencie ja rozumiem jedną rzecz, że ktoś mu z Urzędu powiedział, że to, o co się pyta 
na tym druku, nie jest informacją publiczną. Jest zapisane w kodeksie postępowania 
administracyjnego, że jeżeli wpłynęło jakieś pismo do organu a nie jest kompetentny, to przesyła 
do kompetentnego organu. Jeżeli dostał Pan odpowiedź, że to nie jest informacja publiczna, 
to powinien również dostać w tym samym momencie informację od radców prawnych odnośnie 
swoich pytań. Sprawa staje aż na sesji Rady Miasta niepotrzebnie, bo może jeśli Pan dostałby 
odpowiedź od radców prawnych, to by w ogóle tej skargi nie składał. A skarga została złożona, 
rozumiem o co chodzi bardzo wyraźnie, bo on został zbyty przez Urząd Miasta, żeby po prostu 
tej sprawy w ogóle nie rozpatrywać. A on tylko teoretycznie tak naprawdę w tym wniosku 
pierwszym zapytał. Nie dostał żadnej teoretycznej odpowiedzi. Ma tutaj słuszną rację, bo płaci 
podatki, jest mieszkańcem i po to ten Urząd funkcjonuje, żeby on znał odpowiedzi na pytania, 
które się u niego rodzą. Dzisiaj debatujemy, sprawa staje jako uchwała. W projekcie uchwały 
jest napisane, że skarga bezzasadna. Dzisiaj zabieramy głos, będziemy decydować o czymś 
czego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji tak dokładnie nie rozpatrzyła. Ona też tą sprawę zbyła 
jako kolejna instytucja z rzędu. Zbyła tą sprawę, bo nawet nie porozmawiała z tym Panem 
na komisji, nie zapytała co on właściwie miał na myśli i o co chodzi w tym wszystkim. Teraz 
będziemy decydować, nie mając tak naprawdę pełnej informacji. Ja uważam, że to jest porażka, 
błąd Komisji i nauczka na przyszłość, chyba że ktoś celowo i złośliwie nie przychodzi 
na posiedzenia komisji. W tym przypadku każdemu może coś wypaść w życiu, że tego dnia, 
kiedy komisja ma się zebrać, to on nie może. Sami wiemy tak samo, bo i nas tu nie ma nieraz 
na sesjach, mimo tego, że mamy obowiązek, bo nieraz po prostu nie możemy być. Tak samo 
I obywatel może nie przyjść na termin, który mu wyznacza komisja. Tylko, według mnie, zasada 
dobrego wychowania polega na tym, że trzeba taki termin ustalić tylko i wyłącznie ze skarżącą 
osobą. Wiadomo, przyjdzie na komisję 3 osoby, to też jest ąuorum, nie muszą być wszyscy. 
Do tej pory, jeśli ja byłem na takich posiedzeniach, to zawsze była osoba, która skarżyła. Chyba 
że ta osoba nie mogła dotrzeć z przyczyn zdrowotnych, czy jakiś innych i powiedziała o tym, 
że nie może, proszę rozpatrywać skargę beze mnie, to tak to się odbywało. A nigdy nie było tak, 
że po prostu wyznaczony był termin, osoby nie ma, a sprawa jest rozpatrzona I dawana jako 
uchwała Rady Miasta. 
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - E. Przerwa - Panie Radny ja już 
na posiedzeniu Komisji Panu wyjaśniałam, że Komisja nie rozpatrywała treści odpowiedzi 
do Pana Skarżącego, tylko rozpatrywała w tej skardze, że do dnia dzisiejszego nie otrzymał 
odpowiedzi. A to jest nieprawda, bo otrzymał odpowiedź od Urzędu a jakiej treści, to Komisja 
tego nie może rozpatrywać, bo to jest po prostu poza kompetencją Komisji. 
Radny W. Chochowski - nie możemy rozpatrywać sprawy, tak jak Pani przedstawia, 
bo nie wiedzieliśmy 10 września, o co dokładnie tu chodziło. To, czy była odpowiedź, 
czy nie było, to nie jest załatwienie tematu, bo ten Pan odpowiedź dostał, gdzie napisane było, 
że nie można udzielić odpowiedzi, bo to nie jest informacja publiczna. Czy to była odpowiedź? 
Nie, to była informacja z Urzędu, że nie może udzielić odpowiedzi na wniosek, bo to nie jest 
informacja publiczna. To nie była odpowiedź tylko odbicie piłeczki. Odpowiedź jest wtedy, 
kiedy ten Pan uzyskuje odpowiedź na swoje pytania teoretyczne, które były zawarte w tym 
wniosku. Były te pytania zawarte i on nie otrzymał na nie odpowiedzi. O to się skarżył Komisji. 
Nie o to, czy w ogóle coś dostał od Urzędu tylko, czy dostał odpowiedź na swoje pytania. 
No przecież to jest proste i oczywiste. Nie wiem, czego Pani nie rozumie. 
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - tu wyraźnie pisze "do dnia dzisiejszego 
nie otrzymałem odpowiedzi na wyżej wymieniony wniosek". 
Skarżący - jak wspomniałem, składałem wtedy nie jeden wniosek a dwa. Na ten wniosek 
w treści odpowiedzi nie było napisane, że dotyczy tego konkretnego mojego wniosku, tylko 
jakaś taka lakoniczna odpowiedź, jeszcze sporządzana przez Naczelnika Oświaty. A mój 
wniosek dotyczył spraw de facto prawnych, a nie zajmujących się wydziałem oświaty. 
Składałem też wniosek do Wydziału Oświaty, gdzie też dostałem odpowiedź wtedy. 
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Jak mówiłem, nawet nie mam tej odpowiedzi napisanej jasno, że to jest odpowiedź 
na ten wniosek, który składałem. Tym bardziej, że tam nie było żadnej odpowiedzi w tym 
wniosku. Dlatego sformułowałem, że de facto nie otrzymałem jeszcze odpowiedzi. 
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - przeczytam odpowiedź. 
"W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 14 maja 2021 roku o udostępnienie informacji 
publicznej informuję, że wnioskowane przez Pana dane nie stanowią informacji publicznej 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2021 roku o dostępie do informacji 
publicznej. Zakres uprawnień i odpowiedzialności organu wykonawczego wynika 
z obowiązujących przepisów prawa". 
Skarżący - to niech Pani dalej zobaczy, kto to sporządził, bo ja to właśnie czytałem. 
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - my nie rozpatrujemy kto sporządził, 
tylko czy Pan dostał odpowiedź, czy nie. 
Przewodniczący Rady - ta rozmowa idzie w ogóle w innym kierunku. Skarga była 
na nieotrzymanie odpowiedzi. Odpowiedź została udzielona. Jeżeli jest potrzeba, to proszę 
jeszcze raz napisać wniosek, żeby np. radca prawny wypowiedział się w tych kwestiach. 
Konkretna skarga dotyczyła nie udzielenia odpowiedzi i ta sprawa uważam, że została 
wyjaśniona. 
Skarżący - znaczy, moim zdaniem tak, jak wspomniałem składałem dwa wnioski, a w treści 
tego wniosku nie ma nic, że to dotyczy akurat tej odpowiedzi, że to jest odpowiedź 
na ten wniosek, który ja składałem. Takie trochę masło maślane. 
Naczelnik Wydziału OS - jeżeli złożył Pan dwa wnioski, a na jeden Pan otrzymał odpowiedź, 
czyli na wniosek o udostępnienie informacji publicznej jest odpowiedź, a na drugi Pan otrzymał 
informację, że nie stanowi informacji publicznej, to znaczy, że mógł Pan się tutaj w kwestii 
dwóch wniosków i odpowiedzi domyśleć. 
Skarżący - jeżeli chodzi o ten pierwszy wniosek, to też tam nie było wszystkich punktów 
wyszczególnionych. Pracując w Urzędzie mogłem pomyśleć, że też mogliście mi odpowiedzieć 
jakby podwójnie na ten sam wniosek, nie wpisując w treści konkretnie czego ten wniosek 
i ta odpowiedź dotyczy. 
Przewodniczący Rady - proszę państwa ostatni raz pytam, ktoś jeszcze ma coś do powiedzenia 
w sprawie projektu uchwały. 

Ponieważ nie było więcej uwag, przystąpiono do głosowania projektu uchwały. 

głosowanie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Dęblin 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 27 września 2021 r. czas 15:37:05- 15:38:28 

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie  

status ilość procent status ilość procent 

ZA 11 91.67 % pula głosów 15 -

PRZECIW 1 8.33 % oddanych głosów 12 80% 
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WSTRZYMAŁO SIĘ O 0% nieoddanych głosów 3 20% 

Wyniki  imienne  

ip nazwisko imię głos 

i Chochowski Waldemar PRZECIW 

2 Cydejko 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 ZA 

9 Marzysz Artur ZA 

10 Papis Edyta ZA 

11 Pasek Robert ZA 

12 Przerwa Ewa ZA 

13 Świetiiński Leopold ZA 

14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja nieobecna 

15 Wojtyś Jarosław nie głosował 

Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr L/293/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania 
Burmistrza Miasta Dęblin. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 8c) rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Dęblin 

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

W dyskusji głos zabrali: 
Osoba Skarżąca - nie wiem dlaczego moja skarga jest niezasadna, skoro było konkretnie 
napisane w akcie notarialnym przekazania, że to ma być na cele przedszkolne. Warsztaty 
Terapii Zajęciowej są jednostką rehabilitacyjno-medyczną a nie żadną oświatową, 
czy przedszkolną. Poza tym przez jaki okres czasu musi być tam przedszkole, żeby potem 
można było zamienić go na zupełnie inną placówkę. Druga sprawa - nie wiem, 
czy wy wiedzieliście o tym akcie darowizny i o przeznaczeniu podejmując uchwałę 
o przeniesieniu, czyli de facto o likwidacji przedszkola a umiejscowieniu tam Warsztatów 
Terapii Zajęciowej, które nie są jednostką wam podległą a bardziej pod Starostwo i pod 
PFRON. 
Przewodniczący Rady - miałbym jedno pytanie, taką dygresję. Jak Pan uważa, ile lat powinno 
być tam przedszkole 5, 10, 15 lat? Jaki to powinien być okres? Czy tam tylko przedszkole 
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może być? To jest takie myślę kluczowe. Czy 10 lat to za mało, czy 15 jest za mało, czy 20 jest 
za mało? W akcie notarialnym nie jest określone. 
Osoba Skarżąca - dopóki tam były dzieci chętne i to przedszkole pękało w szwach. 
Przeniesienie go w inne miejsce, co jest problemem, omawialiśmy tutaj tyle razy na sesji. 
Wszyscy rodzice, rada rodziców byli przeciwko przeniesieniu, czyli likwidacji przedszkola 
I przeniesieniu go do "trójki". Praktycznie zrobiliście to, co zrobiliście. 
Przewodniczący Rady - mogę przerwać, wróćmy do treści skargi, bo zaraz zaczniemy mówić 
o zasadności przeniesienia przedszkola, a treścią skargi była możliwość umiejscowienia tam 
czegoś innego zgodnie z aktem notarialnym, czyli Warsztatów Terapii Zajęciowej. 
Osoba Skarżąca - odpowiedziałem na pytanie, że dopóki tam były dzieci, przedszkole pękało 
w szwach, nie powinno być likwidowane. 
Radny W. Chochowski - wypowiadałem się bardzo obszernie na posiedzeniu komisji w dniu 
10 września. Krótko powiem teraz. Widziałem, że na umowie darowizny z Agencją Mienia 
Wojskowego, podpisaną przez ówczesnego burmistrza Włodarczyka, było zapisane 
przekazanie dwóch działek. Jedna działka na Lotnisku, tam gdzie było przedszkole i druga 
działka na 15 Pułku, gdzie było przedszkole. W tym momencie proszę sobie uzmysłowić, 
że w obu budynkach przedszkola dobrze funkcjonowały. Było, jak mówi Pan. Były dzieci 
chętne. Rodzice chcieli, żeby dalej były tam przedszkola i nagle jedno przedszkole się przenosi, 
drugie się pozostawia. Im się tłumaczy, że jedno było wykorzystywane jako przedszkole 
ale już czas nadszedł jego, chociaż nie wiadomo, jaki czas tak naprawdę, skoro było ponad 
normę wykorzystywane, a drugie przedszkole zostaje. Ja uważam, że nie możemy w ten sposób 
czynić. Mówiłem na sesjach, że nie może być sytuacji, że robimy coś wbrew mieszkańcom. 
Tak samo jak rodzice na Lotnisku nie chcieli, żeby było przedszkole przenoszone 
do „czwórki", tak samo tutaj rodzice nie chcieli, żeby było przenoszone do „trójki" 
przedszkole, które miało pełne wykorzystanie. W tym momencie tutaj się Skarżący słusznie 
0 to upomniał, bo nie tak się z wojskiem Miasto wtedy umawiało. A zostało tak to wykonane 
głosami Rady Miasta. Rada, jak tutaj słusznie Skarżący powiedział, miała niepełne informacje, 
bo nikt nam tej umowy darowizny nie pokazywał, kiedy były podejmowane uchwały. Dopiero 
sprawa wypłynęła później. 
Radna U. Czarnecka - rozumiem rozgoryczenie, niemniej jednak, nikt nie przewidział, 
że po 14 latach będzie pandemia. A nas przede wszystkim jako radnych sprawa dotyka, 
szczególnie mnie, ponieważ jestem radną z 15 Pułku, to przedszkole było w moim zasięgu 
1 uczestniczyłam zarówno w spotkaniach z rodzicami jak i w spotkaniach z WTZ-ami. Jeżeli 
sprawa stanęła w ten sposób, że teraz przyszła pandemia i miało być zamknięte całe 
przedszkole, dzieci nie miałyby gdzie iść, to chyba lepiej, że wcześniej podjęliśmy takie 
decyzje a nie inne. Przedszkole nie zostało zlikwidowane, ono zostało tylko przeniesione. 
Dzięki temu dzieci mają teraz dojazd i ja cały czas monitoruję tą sprawę. Niech mi Pan wierzy, 
że nie mam skarg od rodziców. Nie ma. Wręcz dopytuję nawet nauczycielek, czy one mają 
jakieś skargi. Nie ma. Może za jakiś czas się one pojawią. W tej chwili nie ma. 
Przewodniczący Rady - znowu troszeczkę zbaczamy z sentencji samej skargi. Skarga 
dotyczyła nie wykonania ustaleń aktu notarialnego, a nie zasadności przeniesienia przedszkola. 
Tego się trzymajmy, bo teraz w końcu już nie wiem, czy jest burmistrz oskarżony o jakieś 
rzeczy, czy Rada Miasta. Debatujemy nad skargą na działanie burmistrza i tego proszę się 
trzymajmy. 

Więcej chętnych do dyskusji nie było, przystąpiono do głosowania projektu uchwały. 

głosowanie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Dęblin 

jednostka Rada Miasta Dęblin 
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wynik Gtosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 27 września 2021 r. czas 15:49:08 - 15:49:54 

typ gtosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie  

status ilość procent status ilość procent 

ZA 12 92.31 % pula głosów 15 -

PRZECIW 1 7.69 % oddanych głosów 13 86.67 % 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0% nieoddanych głosów 2 13.33 % 

Wyniki  imienne  

ip nazwisko imię głos 

i Chochowski Waldemar PRZECIW 

2 Cydejko 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 ZA 

9 Marzysz Artur ZA 

10 Papis Edyta ZA 

11 Pasek Robert ZA 

12 Przerwa Ewa ZA 

13 Świetliński Leopold ZA 

14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja nieobecna 

15 Wojtyś Jarosław ZA 

Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr L/294/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania 
Burmistrza Miasta Dęblin. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 8d) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2021 rok 

Skarbnik Miasta - Agata Zaręba przedstawiła projekt uchwały z uzasadnieniem (stanowi 
załącznik do protokołu). 
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Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Gospodarki Przestrzennej 
i Budżetu. 

Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania projektu uchwały. 

głosowanie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2021 rok; 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 27 września 2021 r. 

typ głosowanie jawne imienne 

Podsumowanie  

status ilość procent 

ZA 13 100 % 

PRZECIW 0 0 % 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0% 

Wyniki  imienne  

lp nazwisko imię 

1 Chochowski Waldemar 

2 Cydejko Maria 

3 Czarnecka Urszula 

4 Grobel Mieczysław 

5 Grzyb Leszek 

6 Jakubik Maciej 

7 Krygrowski Maciej 

8 Kurowski Andrzej 

9 Marzysz Artur 

10 Papis Edyta 

11 Pasek Robert 

12 Przerwa Ewa 

13 Świetliński Leopold 

14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja 

większość 

status 

pula głosów 

oddanych głosów 

nieoddanych głosów 

15:58:18- 15:59:03 

zwykła 

ilość 

15 

13 

2 

głos 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

nieobecny 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

nieobecna 

procent 

86.67 % 

13.33 % 
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15 Wojtyś Jarosław ZA 

Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr L/295/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 
budżetowej Miasta Dęblin na 2021 rok. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 8e) zmian w wieloletniej prognozie finansowej 

Skarbnik Miasta - Agata Zaręba przedstawiła projekt uchwały z uzasadnieniem (stanowi 
załącznik do protokołu). 

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

Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania projektu uchwały. 

głosowanie zmian w wieloletniej prognozie finansowej; 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 27 września 2021 r. czas 15:59:55 -16:00:29 

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie  

status ilość procent status ilość procent 

ZA 13 100 % pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0% oddanych głosów 13 86.67 % 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0% nieoddanych głosów 2 13.33 % 

Wyniki  imienne  

lp nazwisko imię głos 

1 Chochowski Waldemar ZA 

2 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 ZA 
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9 Marzysz Artur ZA 

10 Papis Edyta ZA 

11 Pasek Robert ZA 

12 Przerwa Ewa ZA 

13 Świetliński Leopold ZA 

14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja nieobecna 

15 Wojtyś Jarosław ZA 

Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr L/296/2021 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 
finansowej. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 8f) zaliczenia drogi bez nazwy znajdującej się na terenie miasta Dęblin 
do kategorii dróg gminnych 

Starszy inspektor ds. gospodarki nieruchomościami - Mirosław Paczek przedstawił projekt 
uchwały z uzasadnieniem (stanowi załącznik do protokołu). 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Gospodarki Komunalnej, 
Samorządu i Porządku Publicznego. 

Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania projektu uchwały. 

głosowanie zaliczenia drogi bez nazwy znajdującej się na terenie miasta Dęblin do kategorii dróg 

gminnych. 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 27 września 2021 r. czas 16:02:16- 16:02:45 

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie  

status ilość procent status ilość procent 

ZA 13 100 % pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0% oddanych głosów 13 86.67 % 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0% nieoddanych głosów 2 13.33 % 

Wyniki  imienne  

lp nazwisko imię głos 

1 Chochowski Waldemar ZA 

2 Cydejko Maria ZA 
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3 Czarnecka Urszula ZA 

4 Grobel Mieczysław ZA 

5 Grzyb Leszek nieobecny 

6 Jakubik Maciej ZA 

7 Krygrowski Maciej ZA 

8 Kurowski Andrzej ZA 

9 Marzysz Artur ZA 

10 Papis Edyta ZA 

11 Pasek Robert ZA 

12 Przerwa Ewa ZA 

13 Świetliński Leopold ZA 

14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja nieobecna 

15 Woj tyś Jarosław ZA 

Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr L/297/2021 w sprawie zaliczenia drogi bez nazwy znajdującej 
się na terenie miasta Dęblin do kategorii dróg gminnych. Uchwała stanowi załącznik 
do protokołu. 

Ad. pkt 9. Informacja Komisji Rewizyjnej o realizacji wniosków, interpelacji 
i zapytań radnych zgłaszanych w VIII kadencji (lata 2019/2021). 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Robert Pasek przedstawił informację o realizacji 
wniosków, interpelacji i zapytań (stanowi załącznik do protokołu). 

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, iż Rada Miasta zapoznała się 
z informacją Komisji Rewizyjnej o realizacji wniosków, interpelacji i zapytań radnych. 

Ad. pkt 10. Zatwierdzenie protokołu z XLIX sesji Rady Miasta Dęblin z dnia 
30 sierpnia 2021 r. 

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

głosowanie Zatwierdzenie protokołu z XLIX sesji Rady Miasta, 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 27 września 2021 r. czas 16:07:22 - 16:08:54 

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 
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Podsumowanie  

status 

ZA 

PRZECIW 

WSTRZYMAŁO SIĘ 

Wyniki  imienne  

ilość procent status ilość procent 

11 100% pula głosów 15 -

0 0% oddanych głosów 11 73.33 % 

0 0% nieoddanych głosów 4 26.67 % 

lp nazwisko imię głos 

1 Chochowski Waldemar nieobecny 

2 Cydejko 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 nie głosował 

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 protokół z XLIX sesji Rady Miasta. 

Ad. pkt 11. Zamkniecie sesji. 

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

Zamknięcie sesji - godz. 15.20 

Na tym zakończono protokół. 
PRZEWÓD 

Protokołowała: 

LICZĄCY RADY 

tokołowata: 
••̂ reszlo CĄó'<:k- Chjicci 

Agnieszka Ogórek-Ostrach 

Mac ie j  K r yg r ow s k i  
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