
Protokół Nr LI/2021 

Z przebiegu LI Sesji Rady Miasta 

z dnia 25 października 2021 roku. 

Ad. pkt 1 Otwarcie sesji (godzina 13:00). 

Miejsce posiedzenia - sala konferencyjna Ratusza Miasta. 

Protokołowano - zgodnie z porządkiem obrad. 

Sesję prowadził Wiceprzewodniczący Rady Miasta - Leopold Świetliński. 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 uczestniczyło w sesji zdalnie. Nieobecni radni: Patrycja Wojewoda-Sieklicka, 
Radny Maciej Jakubik spóźnił się. 

LISTA RADNYCH OBECNYCH NA SESJI 

Lp. nazwisko imię status podpis 

1 Chochowski Waldemar obecny 

2 Cydejko Maria obecna 

3 Czarnecka Urszula obecna 

4 Grobel Mieczysław obecny 

5 Jakubik Maciej nieobecny 

6 Krygrowski Maciej obecny 

7 Kurowski Andrzej obecny 

8 Marzysz Artur obecny 

9 Papis Edyta obecna 

10 Pasek Robert obecny 

11 Przerwa Ewa obecna 

12 Świetliński Leopold obecny 
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13 Wojewoda - Sieklicka Patrycja nieobecna 

14 Wojtyś Jarosław obecny 

| 
obecni  12  

wszyscy  14  

procent  85 ,71  % 

Kworum zos ta ło  os iągnię te  

Ad. pkt 3 Przyjęcie porządku obrad. 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Leopold Świetliński poinformował, że radni otrzymali 
porządek obrad wraz z projektami uchwał. 

Burmistrza Miasta Beata Siedlecka zgłosiła wniosek o dodanie do porządku obrad punktu 
7 j) projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy działek 
położonych w Dęblinie. 

Przystąpiono do głosowania nad wniosek Burmistrza Miasta o dodanie do porządku obrad, 
jako punkt 7 j) projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy 
działek położonych w Dęblinie. 

głosowanie Wniosek Burmistrza Miasta o dodanie do porządku obrad jako punkt 7 j) projektu uchwały w 

sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy działek położonych w Dęblinie 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 25 października 2021 r. czas 13:14:29 13:15:39 

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie  

status ilość procent status ilość 
H 

procent 

ZA 12 100% pula głosów 14 -

PRZECIW 0 0% oddanych głosów 12 85.71 % 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0% nieoddanych głosów 2 14.29 % 

Wyniki  imienne  

lp nazwisko imię głos 
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1 Chochowski Waldemar ZA 

2 Cydejko Maria ZA 

3 Czarnecka Urszula ZA 

4 Grobel Mieczysław ZA 

5 Jakubik Maciej nieobecny 

6 Krygrowski Maciej ZA 

7 Kurowski Andrzej ZA 

8 Marzysz Artur ZA 

9 Papis Edyta ZA 

10 Pasek Robert ZA 

11 Przerwa Ewa ZA 

12 Świetliński Leopold ZA 

13 Wojewoda - Sieklicka Patrycja nieobecna \ 

14 Wojtyś Jarosław ZA 
_ J 

Następnie Rada Miasta przyjęła porządek obrad LI sesji w następującym brzmieniu: 

Porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji. 
2. Sprawdzenie obecności. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Informacja o pracach Przewodniczącego Rady i Burmistrza Miasta w okresie między 

sesjami. 
5. Sprawy różne, wolne wnioski oraz złożenie pisemnych interpelacji i zapytań. 
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w mieście Dęblin w roku szkolnym 

2020/21. 
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 

a) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2021 rok; 
b) zmian w wieloletniej prognozie finansowej; 
c) dotycząca zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Ryckiemu na dofinansowanie zadań z zakresu transportu zbiorowego na terenie 
powiatu ryckiego; 

d) w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Zakładu Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie na lata 2022 - 2026"; 

e) w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 
terenie Miasta Dęblin; 

f) w sprawie udzielenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce 
nr 2100 przy ulicy Stawskiej w Dęblinie; 

g) w sprawie nadania nazwy dla ulicy dotychczas pozostającej bez miana na terenie 
osiedla Młynki; 
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h) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

i) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Miasta Dęblin. 

j) sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy działek położonych 
w Dęblinie. 

8. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta i Burmistrza Miasta w zakresie złożonych 
oświadczeń majątkowych. 

9. Informacja o podmiotach z terenu Miasta Dęblin, w których będzie wykonywana w 2022 
roku kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna wraz z przedstawieniem 
opinii Prezesa Sądu Rejonowego w Rykach w tym zakresie. 

10. Zatwierdzenie protokołu z L sesji Rady Miasta. 
11. Zamknięcie sesji. 

Przyjęcie porządku obrad. 
głosowanie Przyjęcie porządku obrad 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 25 października 2021 r. czas 13:18:41 -13:19:25 

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie  

status 
£ 

ilość procent status ilość procent 

ZA 13 100 % pula głosów 14 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 13 92.86 % 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0% nieoddanych głosów 1 7.14 % 

Wyniki  imienne  

lp nazwisko imię głos 

1 Chochowski Waldemar ZA 

2 Cydejko Maria ZA 

3 Czarnecka Urszula ZA 

4 Grobel Mieczysław ZA 

5 Jakubik Maciej ZA 

6 Krygrowski Maciej ZA 
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7 Kurowski 

8 Marzysz 

9 Papis 

10 Pasek 

11 Przerwa 

12 Świetliński 

13 Wojewoda - Sieklicka 

14 Wojtyś 

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

Wiceprzewodniczący w imieniu Przewodniczącego Rady Miasta poinformował 
0 wygaśnięciu mandatu Radnego Leszka Grzyba z dniem 27 września 2021 roku. 

Burmistrz Miasta przekazała, że rady Leszek Grzyb złożył rezygnację z funkcji radnego 
1 została ona przyjęta przez Komisarza Wyborczego. Zostało wydane postanowienie 
o wygaśnięciu mandatu i ogłoszono wybory uzupełniające na 19.12.2021r. Burmistrz 
podziękowała radnemu pomimo jego nieobecności za dotychczasową współpracę, 
zaangażowanie oraz za to, że starał się pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami 
społecznymi, co nie zawsze się udawało i było przyczyną rezygnacji z mandatu. 

Burmistrz Miasta przedłożyła informację o swojej pracy między sesjami: 
- w dniu 29 września odwiedziłam dęblińskich seniorów na „Wyspie Wisła", którzy 

zorganizowali rajd seniorów z Dęblina do Stężycy w ramach aktywnego i zdrowego 
stylu życia. Miasto częściowo dotowało to zadanie ze środków przeznaczonych na 
dotację stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego; 

- w dniu 30 września w Miejskiej Bibliotece Publicznej uczestniczyłam w wieczorze 
poezji śpiewanej; 

- w dniu 1 października brałam udział w przysiędze wojskowej podchorążych LAW 
przed Pomnikiem Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt; 

- w dniu 3 października wraz z mieszkańcami miasta brałam udział w poświeceniu 
krzyża na ul. Asnyka, zlokalizowanego na działce komunalnej. Był on odnowiony 
i postawiony w miejsce starego krzyża przez Pana Czesława Kurdziałka 
Przewodniczącego Zarządu Osiedla Żdżary; 

- w dniu 4 października przed Pomnikiem Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły 
Orląt miałam zaszczyt i honor zostać Matką Chrzestną sztandaru LAW w Dęblinie. 
Była to podniosła i historyczna uroczystość, odtąd Dęblin na zawsze wpisze się 
w karty tej uczelni, bowiem Burmistrz Miasta wręczał im sztandar - symbol chluby 
i dumy podchorążych, a także kadry uczelni z tradycjami, która wyszkoliła wielu 
„Asów Przestworzy"; 

- w dniu 4 października wraz z Przewodniczącym RM brałam udział w inauguracji roku 
akademickiego LAW; 

- w dniu 6 października brałam udział w zebraniu mieszkańców os. Podchorążych, na 
którym zostały przeprowadzone wybory uzupełniające do zarządu, ponieważ 

Andrzej ZA 

Artur ZA 

Edyta ZA 

Robert ZA 

Ewa ZA 

Leopold ZA 

Patrycja nieobecna 

Jarosław ZA 
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Przewodnicząca Pani Krystyna Żurawska zmarła w czasie kadencji; 
- w dniu 7 października spotkałam się z Prezesem Przemysławem Dacą oraz jego 

zastępcą w sprawie map zagrożeń powodziowych i ryzyka powodziowego Miasta 
Dęblin; 

- w dniu 8 października wraz z Przewodniczącym RM uczestniczyliśmy w promocji 
kadetów na pierwszy stopień podoficerski organizowanej przez Szkołę Podoficerską 
Sił Powietrznych w Dęblinie; 

- w dniu 10 października brałam udział wraz z radnym Jarosławem Wojtysiem 
w 7 edycji Rajdu Nordic Walking, który odbył się na Forcie Mierzwiączka; 

- w dniu 13 października wręczałam uczniom i absolwentom SP nr 2, SP nr 3 oraz ZSO 
stypendia „Jana Pawła II" fundowane zdolnej młodzieży przez miasto Dęblin; 

- również w dniu 7 października brałam udział w uroczystych obchodach Miejskiego 
Dnia Edukacji Narodowej w SOSW w Dęblinie. Burmistrz podziękowała Dyrekcji 
SOSW Pani Beacie Kursie oraz pracownikom placówki za zaangażowanie 
w przygotowanie tej uroczystości; 

- w dniu 15 października odbyło się święto 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego, miasto 
reprezentowała Zastępca Burmistrza Beata Amarowicz; 

- w dniu 19 października brałam udział w posiedzeniu Lokalnej Grupy Działania 
„Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej" w Rykach gdzie nastąpił wybór prezydium rady 
i ponownie zostałam wybrana na sekretarza rady; 

- w dniu 20 października brałam udział w święcie Europejski Dzień Seniora 
zorganizowanym przez Stowarzyszenie Rencistów, Emerytów i Inwalidów Oddział w 
Dęblinie w Zajeździe na ul. Towarowej; 

- w dniu 21 października brałam udział w komisjach Rady Miasta Dęblin, na których 
omawiane były materiały na dzisiejszą sesję; 

- w dniu 23 października uczestniczyłam w uroczystości ślubowania uczniów klas 
pierwszych Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie. 

Burmistrz Miasta przedstawiła informację z wizyty u Prezesa Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie dot. terenu miasta, który okazał się terenem zalewowym. 
Z inicjatywy RZGW w Lublinie wraz z senatorem Stanisławem Gogaczem skierowaliśmy do 
Prezesa PGW Wody Polskie uwagi do obowiązujących miejscowych map zagrożenia 
w kwestiach tj. obszary szczególnego zagrożenia powodzią obejmują ok. 70% powierzchni 
miasta Dęblin, co uniemożliwia inwestowanie na tym terenie. Zwrócono uwagę, że miasto 
Dęblin do tej pory nie było objęte powodziami i w związku z tym wątpliwe jest wyznaczenie 
obszaru ochronnego na tak dużej powierzchni. Zdaniem Burmistrza w modelu hydraulicznym 
przyjęto założenie o koincydencji przepływu na Wiśle i Wieprzu, które jest błędne. 
W złożonym piśmie Burmistrz poprosiła o to, aby przystąpiono do naprawy tych map 
w ramach jeszcze obowiązującej gwarancji. W odpowiedzi uzyskano informację, że tych 
map nie da się naprawić, ponieważ zostały wykonane prawidłowo i nie zawierają żadnego 
błędu. Burmistrz poinformowała, że należało podjąć radykalne kroki, aby ten problem usunąć. 
Efektem pisma i spotkania w Wodach Polskich było niezwłocznie zweryfikowanie 
prawidłowości obliczeń map i zagrożeń ryzyka powodziowego. Okazało się, że obliczenia są 
prawidłowe, dlatego Polskie Wody niezwłocznie podjęły decyzję o zgłoszeniu zadania pod 
nazwą „Poprawa bezpieczeństwa powodziowego miasta Dęblin" do programu planowanych 
inwestycji. RZGW w Lublinie niezwłocznie wprowadziło do aktualizacji planu planowanych 
inwestycji w gospodarce wodnej zadanie pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa 
powodziowego miasta Dęblin". Zadanie to będzie polegało na zabezpieczeniu 
przeciwpowodziowym miasta Dęblin z obszaru chronionego ok. 305 ha i zamieszkałą 
ludnością tj. ok. 4 tys. osób. Istnieje zagrożeni dla życia i zdrowia mieszkańców miasta wraz 
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z możliwością zalania budynków mieszkalnych, gospodarczych, użyteczności publicznej oraz 
infrastruktury technicznej i drogowej na tym terenie. Realizacja inwestycji planowana jest na 
lata 2022 - 2025. W roku 2020 planowane jest rozpoczęcie koncepcji wraz z dokumentacją 
projektową, a zakończenie realizacji przedsięwzięcia to IV kwartał 2025 roku. Zadanie będzie 
dotyczyło wału przeciwpowodziowego Dęblin Masów o długości ok. 4 km, który jest 
zaliczony do II klasy kategorii zaszeregowania zgodnie z prawem budowlanym. Wał 
zlokalizowany jest u ujścia rzeki Wieprz do Wisły, który znajduje się pod wpływem 
cofających się wód powodziowych rzeki Wisły oraz ewentualnie nałożenie się fali 
powodziowej Wisły i Wieprza. Roboty budowlane będą polegały na podniesieniu o ok. 30 cm 
korony wału, zabezpieczeniu podłoża poprzez położenie osłony przeciw filtrującej wraz 
z ewentualną przebudową budowli wałowych, czyli przepust i przejazdy wałowe. Te działania 
mają podnieść bezpieczeństwo na terenach zalewowych i ma doprowadzić do weryfikacji 
map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka. Po wykonaniu tego zadania nastąpi 
zwiększenie powierzchni, które nie będą objęte ryzykiem powodziowym. Na to zadanie 
zabezpieczono środki finansowe w wysokości 30 min. zł, a planowana wartość całkowita 
przedsięwzięcia to koszty poniesione na dokumentację, nadzory, a także realizację całego 
zadania. Źródłem finansowania będą środki własne pochodzące z przychodów 
wyszczególnionych w ustawie prawo wodne, środki własne pochodzące z przychodów 
wyszczególnione w poszczególnych artykułach prawa wodnego, czyli będą one obciążały 
PGW Wody Polskie. Na podstawie map zagrożenia i ryzyka powodziowego opracowanego 
w ramach tych działań istnieje szansa na usunięcie realnego zagrożenia, czyli podtopienia 2/3 
powierzchni miasta poprzez przelanie przez koronę wału przeciwpowodziowego Dęblin 
Masów wód z rzek Wieprz i Wisły. Efekt prowadzonych przez Burmistrz wizyt jest dość 
szybki i skuteczny. Zapewnione są środki na realizację tego zadania i należy zakładać, że 
zadanie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem. Miasto aby przyśpieszyć działania 
Polskich Wód zobowiązuje się do partycypowania w kosztach dokumentacji, która wynosi 2,5 
min zł kwotą 50 tys. zł do poniesienia w przyszłym roku budżetowym, aby zaangażować się 
w to przedsięwzięcie i zwiększyć bezpieczeństwa miasta. 

Burmistrz poinformował również, że na 3 wnioski złożone do rządowego programu 
Polski Ład (program inwestycje strategicznych) dwa z nich uzyskały akceptację. Zadania, 
które zostaną dofinasowanie to: 1) poprawa efektywności energetycznej budynków 
użyteczności publicznej w Dęblinie etap II tj. dokończenie modernizacji SP nr 4, ZSP nr 3, 
SOSW, MP nr 1, projekt ten jest warty 12 min. zł.; 2) wniosek polegający na modernizacji 
ul. Śląskiej, Starej i Niecałej w Dęblinie opiewający na kwotę 4,5 min. zł. Miasto Dęblin 
z programu Polski Ład otrzymało prawie 16 min. zł. jest to ogromny sukces, pieniądze 
pozwolą zrealizować zdania w przeciągu 3 lat, a nie kolejnych 10 czy 20 lat, co miałoby 
miejsce gdybyśmy nie otrzymali takiego wsparcia. Burmistrz przekazała, że mieliśmy bardzo 
dobrych rzeczników dęblińskich, który bardzo się zaangażowali był to podsekretarz stanu, 
Minister w Ministerstwie Finansów, pełniący funkcje głównego rzecznika dyscypliny 
finansów publicznych Minister Piotr Patkowski, który bardzo walczył o sprawy Dęblina na 
komisjach przyznających te środki. Swoje zaangażowanie wykazał również poseł na sejm 
Sławomir Skwarek. Burmistrz podkreśliła, że jest to ogromny zastrzyk dla budżetu miasta 
i wyraziła nadzieję, że będzie można skutecznie wykorzystać te środki dla rozwoju i potrzeb 
miasta. 

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

• Radna Urszula Czarnecka - złożyła wniosek o wyrównanie alejki wewnątrz 
cmentarza komunalnego, przy pierwszym bocznym wejściu od strony parkingu. 
Znajdują się tam niewyrównane kamienie. Problem ten zgłaszają osoby poruszające 
się na wózku inwalidzkim, którzy mają problem z pokonaniem tego wejścia. 
Poprosiła o wyrównanie alejki jeszcze przed 1 listopada. 
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• Radny Jarosław Wojtyś - w imieniu mieszkańców zadał pytanie czy nastąpią 
zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Mierzwiączka, 
ponieważ mieszkańcy złożyli wnioski o budowę oraz rozbudowę domów 
i wszystkie wnioski zostały odrzucone w nadzorze budowalnym. W planie 
zagospodarowania z 1989 roku działki są poprzecinane ścieżkami 
doprowadzającymi do parku zieleni przy ul. Asnyka, a park nie powstał i nigdy już 
tam nie powstanie. Na ostatniej sesji podjęliśmy uchwałę odnośnie przyjęcia części 
drogi łączącej sołectwo Plebanka Krukówka, jako drogę gminną. Czy dalszej części 
tej drogi do ul. Starej będzie nadany status drogi gminnej? W dniu 26.01. 2019 r. 
odbyło się walne zgromadzenie wspólnoty gruntowej os. Rycice, w którym 
uczestniczyli Starosta, Wicestarosta, Pani Burmistrz i zapadła tam uchwał 
14 głosami „za" przeciwko 3 o przekazaniu części gruntów, nieprawnie istniejącą 
do tej chwili drogą. Czy UM zrobił coś w kierunku, aby przejąć drogę od 
Wspólnoty Gruntowej i nadać jej status drogi gminnej? 

• Radny Waldemar Chochowski - zgłosił: 
1) W nocy z soboty na niedziele na blokach oraz budynkach użyteczności 

publicznej pojawiły się kolejne napisy bezpośrednio sugerujące związek 
sprawców z klubem „Czarnych" co robi bardzo zły pijar tego klubu. Oprócz 
napisu „Czarni 1947 Dęblin" są również wulgaryzmy, które są obok, żeby 
nie lubić drugiego miasta w tym przypadku powiatowego. Wulgaryzmy te 
znajdują się na drodze dzieci do szkoły nr 5. Kiedyś widziałem takie napisy 
na os. 15 P.P. Wilków na garażach. Widać, że sprawcy czują się bezkarni 
i dalej szpecą nasze miasto, oraz wszczynają nienawiść między naszym 
miastem, a miastem sąsiednim. Uważam, że ni c tak nie psuje dobrych 
stosunków jak takie deklaracje, które mogą być później źle odczytane. 
Uważam, że na cotygodniowych meczach, kiedy władze klubu jak mają 
jakieś nagłośnienie powinny powiedzieć, że nie jest dobrą stroną klubu 
obmazywanie miasta. Mieszkańcy z bloku widząc takie napisy mają złe 
opinie i ich zdaniem jest to czytelne, kto to zrobił i skoro jest napis „Czarni 
Dęblin" to oni to pomalowali blok, za którego remont płacili. Jeśli ta 
informacja dotrze do prezesa klubo to proszę, o aby w czasie meczu poprosił 
0 usuniecie napisu i nie mazanie miasta. Jeśli już muszą mazać to jest 
ogrodzenie pomalowane już z jednej strony i można to zrobić też z drugiej, 
a nie po naszych blokach. 

2) Kiedyś wnioskowałem o kosz na śmieci na os. Młynki, kosz się pojawił 
1 większość śmieci znika ponieważ jest gdzie je wyrzucać. Kolejnym 
widocznie zaśmieconym miejscem jest wodo wskaż, który znajduje się za 
MDK przy wale. Nawet, jeśli ktoś pozbiera śmieci w worki to nie są 
zabierane i za jakiś czas są porozrzucane. Może tam również trzeba 
postawić kosz, wiem, ze będzie problem z ich zabraniem ale może poprosić 
o to MDK czy objąć to miejsce patronatem. Osoby spacerujące wałem przy 
Wiśle widzą tą bardzo brzydką wizytówkę naszego miast albo cała okolica 
jest zaśmiecona. 

3) Na poprzedniej sesji zwracałem uwagę, że nie ma wydzielonego pasa dla 
pieszych z wiaduktu do przejścia dla pieszych. Na drugi dzień ten pas się 
pojawił, w projekcie tymczasowej organizacji ruchu on cały czas był tylko 
wykonawcy nie chciało się go wykonać, czyli narażał mieszkańców Dęblina 
na utratę życia. Pas został stworzony bardzo szybko i teraz w sposób 
bezpieczny można oczekiwać na zatrzymanie samochodu. Nie wszystkie 
samochody się zatrzymują być może przez słabe oświetlenie tego miejsca 
ponieważ awarie na wiadukcie się powtarzają, teren budowy również jest 
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nie oświetlony i jest to bardzo niebezpieczne. Jeśli ktoś dał zezwolenie 
wykonawcy to kazał mu dbać o bezpieczeństwo, ponieważ nie da się 
zamknąć miasta w tym miejscu. 

4) Dzisiaj będąc na ul. Towarowej zauważyłem, że został zdemontowany 
chodnik od mojego osiedla i nie pojawiły się żadne znaki informujące o tym, 
że droga dla pieszych jest zamknięta tylko jest plac budowy, 
a mieszkańcy dalej tamtędy chodzą. Jest to miejsce niebezpieczne i powinny 
pojawić się znaki z jednej i drugiej strony ul. Towarowej, że droga jest 
zamknięta dla pieszych. Jest tam również problem z oświetleniem i pojawia 
się stan zagrożenia życia mieszkańców. 

• Radny Artur Marzysz - w imieniu mieszańców os. Podchorążych zwrócił się 
z prośbą o wykoszenie jeszcze raz w tym roku trawy na osiedlu. 

Wiceprzewodniczący Leopold Swietliński poinformował, że na sesję przybyła pani 
z Towarzystwa Przyjaciół Dęblina i w poprosił Radę o przegłosowanie udzielenia Pani 
głosu. 

Przeprowadzenia głosowania o udzielenie głosu mieszkańcowi. 
głosowanie Udzielenie głosu mieszkańcowi 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

""TT r\ -v \  ̂ **"v r' v" "  ̂
wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 25 października 2021 r. czas 13:49:08 -13:49:41 

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 
: 

Podsumowanie  

status ilość procent status ilość procent 

ZA 13 100 % pula głosów 14 -

PRZECIW 0 0 %  oddanych głosów 13 92.86 % 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0% nieoddanych głosów 1 7.14% 

Wyniki  imienne  

Lp. nazwisko imię głos 

1 Chochowski Waldemar ZA 

2 Cydejko Maria ZA 

3 Czarnecka Urszula ZA 

4 Grobel Mieczysław ZA 

5 Jakubik Maciej ZA 
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6 Krygrowski Maciej ZA 

7 Kurowski Andrzej ZA 

8 Marzysz Artur ZA 

9 Papis Edyta ZA 

Pasek Robert ZA 

• 

11 Przerwa Ewa ZA 

12 Świetliński Leopold ZA 

13 Wojewoda - Sieklicka Patrycja nieobecna 

14 Wojtyś Jarosław ZA 

Pani Magdalena Ciepiela-Litewska - poinformowała, że reprezentuje Prezesa 
Towarzystwa Przyjaciół Dęblina i w imieniu towarzystwa składa wniosek o nadanie tytułu 
Honorowego Obywatela Miasta Dęblin Pani Irenie Haase (wniosek stanowi załącznik do 
protokołu). Ponadto złożyła również pismo do Pani Burmistrz o wpisanie Dworku 
Sochackiego do rejestru zabytków. Powiedziała, że jako TPD chcieliby mieć piecze nad 
budynkiem, aby stał się on miejscem spotkań dębliniaków. 

Burmistrz Miasta odniosła się do wniosków i zapytań: 
radnego J. Woitysia - odnośnie miejscowych planów zagospodarowania na os. 
Mierzwiączka to nie wiem czy do UM wpłynęły jakieś wnioski o zmianę tego planu, jeśli 
nie to zachęcam mieszkańców do złożenia. Wnioskami zajmie się komisja urbanistyczna 
i ewentualnie po jej opinii będziemy rozważać czy zmiana planu będzie mogła mieć 
miejsce. Co do drogi między sołectwem Plebanka, a Dęblin na Krukówce to miasto 
rzeczywiście wydzieliło cześć drogi od torów do Plebanki jako drogę gminną. Wspólnota 
gruntowa na os. Rycice wystąpiła do wójta Stężycy o przeanalizowanie zmiany przebiegu 
tej drogi, czyli nie przez ich grunty tak jak jest obecnie tylko po prawej stronie wzdłuż 
torów pozwalając jednocześnie przyłączyć, udrożnić grunty, które należą do gminy 
Stężyca, bo wtedy przylegałyby bezpośrednio do drogi gminnej i o taką opinię zwrócili się 
do wójta czy chciałby, aby jego mieszkańcom tam wybudować drogę. Do dnia dzisiejszego 
nie mamy żadnej informacji, wójt nie jest zainteresowany podjęciem tematu. Czynności, 
które podjęliśmy do tej pory pozwoliły na to, aby przejazd kolejowy Plebanka-Krukówka 
do Dęblina nie został zamknięty. Myślę, że temat jest otwarty. Wspólnota gruntowa nie 
chce, aby przez jej działki, które mogą być przeznaczone pod aktywność gospodarczą 
przebiegała droga jest to zrozumiałe. Dlatego proponują jak najmniejszy uszczerbek 
poprzez przeprowadzenie tej drogi inną trasą. 

radnego W. Chochowkiego - co do sugestii do pojawiających się napisów nie sądzę, 
aby robił to klub, nikt z członków kluby takich dewastacji by nie popełniał. Klub na pewno 
podejmie jakieś działania, trzeba zwrócić się do prezesa klubu, aby zaapelował do 
mieszkańców, aby tak dużych emocji nie okazywali. Trudno też się dziwić, ponieważ klub 
od wielu lat po raz pierwszy wzbudził wielkie emocje wśród fanów piłki nożnej, dlatego 
reagują w różny sposób. Apeluje do radnych, aby widząc takie chuligańskie zachowania, 
powiadamiali stosowne służby. Takie zachowania jak malowanie symboli czy napisów jest 
ostatnio modne, niedawno pojawiały się różne napisy na obiektach handlowych na 
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targowisku i na pewno nie był to klub piłkarski. Ani jedno ani drugie zachowanie chlubne 
nie jest. 

Niestety śmieci na wale cały czas się pojawiają, my je zbieramy i usuwamy, ale jest 
to mało skuteczne. Mimo, że zabezpieczamy te miejsca w worki i inne urządzenia to 
porządek nie jest tam utrzymywany. Możemy zaapelować do osób, przez które zauważalny 
jest brak porządku. Jeśli ktoś widzi takie zachowania to proszę zgłaszać je na policję, 
ponieważ zawieszenie worka nie skutkuje. 

Ponadto Burmistrz powiedziała, że jeżeli widziane są niedociągnięcia na budowie 
przy 801 to dysponujemy kontaktem do kierownika budowy, który otrzymując zgłoszenie 
będzie reagował na uwagi. 

radnego A. Marzysza - koszenie na os. Podchorążych będzie wykonane ponieważ przed 
zimą planujemy jeszcze jeden pokos na terenie Dęblina. 

radnej U. Czarneckiej - alejki na cmentarzu nie mogliśmy wykonać kilka lat temu 
i utwardzić jej kostką, dlatego w tej chwili jest ona w złym stanie. Na pewno zostaną tam 
wysłane służby komunalne aby zobaczyć czy da się ten teren w jakiś sposób wyrównać 
i polepszyć korzystanie z cmentarza. 

Pani Magdalenie Ciepieli-Litewskiei - jeśli chodzi o panią Haase i nadanie Honorowego 
Obywatelstwa to proszę złożyć wniosek i stosowne organy się nim zajmą. Będziemy go 
procedować i laudacja na pewno pokaże jak zacny to był człowiek. Natomiast, co do 
Dworku Sochackiego to dokumentację prześlemy do Urzędu Wojewódzkiego do 
konserwatora zabytków, aby wypowiedział się czy taki obiekt może być zabytkiem. Bardzo 
proszę Towarzystwo Przyjaciół Dęblina o dalszą współpracę w zakresie utworzenia izby 
pamięci historycznej przy MDK. Jesteście stroną, która wystąpiła o pozyskanie środków 
z lokalnej grupy działania. Jeżeli nam się uda tą inwestycję wykonać to będziemy mieli 
punkt turystyczny, miejsce gdzie będziemy się mogli spotykać. I miejmy nadzieję, że już w 
przyszłym roku powstanie ta izba pamięci. 

Radny Waldemar Chochowski odniósł się do wypowiedzi Burmistrz. Powiedział, że nie 
sugerował aby władze klubu sprzątały napisy po wandalach, którzy je malują. Tylko, żeby 
w czasie meczu przekazano, że nie jest to chlubą wypisywanie na blokach. Tradycja klubu 
jest od 1947 roku nie wyobrażam sobie, żeby ktoś kto wtedy zakładając ten klub 
spodziewał się, że po tylu latach ktoś będzie wypisywał nazwę tego klubu na nowych 
elewacjach bloków. Nie jest to nic dobrego dla klubu. Pani Burmistrz przeszkadzały napisy 
pojawiające się na obiektach handlowy to tak samo pojawiające się napisy klubu w tych 
samych miejscach i mam postulat aby jeśli ktoś ma ochotę coś powiedzieć niech to zrobi na 
plakatach tak jak robili to rodzice i powiesi je w widocznym miejscu, a później niech je 
zabierze i tak samo klub po zwycięskim meczu na ogrodzeniu plakaty z obwieszczeniem 
sukcesu dębliniaków, a nie robić tego na elewacjach budynków. Jest to karygodny 
wandalizm i przynosi odwrotny skutek niż prawdopodobnie oni chcieli zrobić. 
Odnośnie kosza na śmieci na Młynkach to ma on skutek, ponieważ śmieci znajdują się 
w koszu i chciałbym aby taki sam kosz znalazł się przy wodowskazie. 

Burmistrz Miasta Beata Siedlecka - zwróciła się do radnego Waldemara 
Chochowskiego, aby nie zachęcał mieszkańców miast czy członków klubu, aby łamali 
prawo. Rodzice często wywieszali banery i plakaty w miejscach na które zgody nie mieli, 
nie opłacając tych miejsc, a powinni wieszać plakaty po uzyskaniu zgody właściciela lub 
użytkownika terenu. Rodzice takich zgód nie mieli i proszę do takich działań nie zachęcać. 
Kibice mają swoje miejsce na stadionie i tam mogą pozostawiać wszystkie swoje emocje. 
Obecny klub wzbudza pozytywne emocje tylko szkoda, że ujawniają się poprzez 
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malowanie bez zgody właścicieli tworząc nieusuwalne napisy. Bardzo proszę pana 
radnego, aby zgłosił się do prezesa klubu z taką prośbą, nie musimy procedować tego przez 
radę. 
Co do koszy na śmiecie to stawiamy je ale nie zawsze wywierają pozytywny skutek 
i często śmiecie leżą koło koszy. Mimo, że zawieszamy worki i wskazujemy gdzie mają 
znajdować się śmiecie to niewiele to daje. Rozważymy czy umieścić tam kosz, ale będzie 
to powodowało kolejne koszty. Przyjazd i opróżnienie kosza raz w miesiącu. Może lepiej, 
aby tak jak do tej pory był to worek. 

Ad, pkt 6 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w mieście Dęblin w roku 
szkolnym 2020/21. 

Naczelnik Wydziału OS Agnieszka Chlaściak Pietruszewska - omówiła informację 
oświatową wraz z poprawkami (stanowi załącznik do protokołu). 

Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej pozytywnie zaopiniowała przedstawioną 
informację oświatową. 

Dyskusja: 

Radany Waldemar Chochowski - na posiedzeniu komisji głosowałem za przyjęciem tej 
informacji. Złożyłem również wiele pytań, wniosków i postulatów odnośnie organizacji 
oświaty w Dęblinie. Chciałbym na forum rady miasta powiedzieć (wniosek składałem już 
w maju), że uważam, iż powinniśmy zmienić obwody szkolne w sposób sprawiedliwy, 
w szczególności dotyczy to SP nr 5 i 3. Ponieważ do SP nr 3 obwód jest o wiele większy 
w nim mieszka 4600 osób, a obwodzie SP nr 5 tylko 2000 osób. Uważam, że powinny być 
w mirę sprawiedliwie, a najlepszym pomysłem jest to aby całe os. Wiślana-Żwica dołączyć 
do obwodu szkolnego SP nr 5. Wiąże się to z tym, że w ciągu tego roku szkolnego w obu 
szkołach udaje zrobić się tylko 3 klasy (oddziały przedszkole, zerowe i pierwsze). Do tej 
pory pomimo istniejących obwodów szkolnych rodzice decydowali gdzie zapiszą dzieci 
i często wybierali oni SP nr 5 i były tam dwa oddziały zerowe, a jeden w SP nr 3. W ciągu 
kilku lat było to znaczące, bo w ubiegłym roku w SP nr 3 było 200 dzieci, a w SP 5 było 
300 także była to duża różnica. Jeżeli będziemy stosowali się do tego, aby dostosować się 
do obwodu szkolnego to skutkiem będzie jeden oddział przedszkolny w SP 5 i dwa 
oddziały w SP nr 3. Uważam, że będzie to niesprawiedliwe, bo w tym roku zapisało się 30 
dzieci, nie było zgody na drugą zerówkę i powstała tylko jedna w SP nr 5 na 25 dzieci, 
a pozostałe 5 musiało szukać miejsca gdzie indziej. Trzeba to zrobić sprawiedliwie i albo 
nie stosujemy się do obwodów i tam gdzie rodzice zapiszą tam będzie dziecko chodziło, 
albo jest nie pisana umowa i jeżeli są chętni to robimy dwa oddziały w SP nr 3, a na 
następny rok w SP nr 5. Wtedy szkoły mniej więcej miałyby równą ilość uczniów. Teraz 
w SP nr 3 dodatkowo są dwie placówki przedszkolne i jest ok. 100 dzieci więcej, więc nie 
można powiedzieć, że szkoła nam się wyludnia. W informacji zabrakło mi jeszcze jednej 
informacji ile dzieci w wieku szkolnym z Dęblina, które miały tutaj rejonizację uczęszczają 
do innych szkół w ościennych gminach, a wiem, że coś takiego ma miejsce. Dziewięcioro 
dzieci w wieku przedszkolnym jest w przedszkolach poza Dęblinem. Widziałem autobus 
przywożący dzieci ze szkoły ze Stężycy i wysiadło z niego ok. 7-8 dzieci tylko na ul. 
Wiślanej. Podejrzewam, że do szkół innych gminach również dzieci dojeżdżają. Dlatego 
uważam, że skoro mamy taką informację o przedszkolach to o szkołach również powinna 
znaleźć się w tej informacji. Ubiegły rok szkolny miał również inne strony, nie tylko te 
które są wymagane do opisania w informacji. Był to rok protestów, niezadowolenia 
mieszkańców z proponowanych im zmian. Zaczynając od sali „Kangus" i próby zabrania 
im dofinansowania, potem jego ograniczenie po żalu rodziców udało im się jednak to 
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dofinansowanie dać. Następnie była likwidacja placówek przedszkolnych i przeniesienie 
ich do SP nr 3. Tutaj również pojawił się wyraźny protest rodziców. Rada rodziców 
w swoim stanowisku zawarła negatywną opinie o zamiarze przeniesienia przedszkola. 
Skończyło się to tym, że radni przegłosowali to, aby te oddziały były w SP nr 3. Na nowy 
rok szkolny to przyniesie skutek, ale już było ogłoszone, że będą łączone klasy z uwagi na 
poprawę rentowności. Również pojawił się protest rodziców, trwał dość długo i nawet do 
tej pory rodzice mają duży żal, bo nikt nie odpowiedział im na pytania tj. co będzie kiedy 
pandemia zacznie się znowu rozwijać. Mamy już przykład w SP nr 4 to samo będzie 
w pozostałych, w których dzieci siedzą w ciasnych klasach bardzo blisko siebie. Pani 
Burmistrz nie odpowiedziała czy będzie brała odpowiedzialność za zagęszczenie dzieci 
w klasach. Dlaczego rodzice, którzy chcieli po okresie pandemii (w którym 
z egzekwowaniem nauki było kiepsko oraz z powrotem do szkół), aby dzieci odnalazły się 
w mniejszych grupach bo byłoby im łatwiej kontynuować naukę. Moje dziecko mówi, że 
poprawy nie ma, nie jest lepiej tylko jest gorzej. Dlatego wtedy słusznie to postulowaliśmy. 

Radny zadał pytanie do pani naczelnik, że skoro egzekwujemy od rodziców rejonizacje 
w Dęblinie to, dlaczego od rodziców, którzy wysyłają dziecko poza Dęblin nie potrafimy 
tego wyegzekwować? Skoro rodzic decyduje o tym gdzie zapisuje dziecko to, dlaczego my 
w Dęblinie robimy im na złość pozwalając na to żeby dzieci uciekały do Stężycy nie 
potrafiąc tego załatwić. My mamy rolę służalczą w stosunku do mieszkańców 
i powinniśmy robić wszystko to, co mieszkańcy uważają, że będzie lepsze dla ich dzieci ich 
przyszłości. Ponieważ oni najlepiej znają swoje dzieci, zajmują się nim i tworzenie 
czegokolwiek na siłę w procesie wychowawczym może mieć skutki odwrotne do 
zamierzonych. Jeżeli chcemy zmusić dziecko do czegoś to zawsze jest odwrotnie i na 
końcu najbardziej poszkodowane są dzieci. 

Naczelnik Wydziału OS Agnieszka Chlaściak-Pietruszewska - odpowiedziała, że co do 
uczęszczania dzieci do placówek to monitorujemy dzieci przedszkole, ponieważ za dzieci 
przedszkolne uczęszczające do placówek sąsiednich występujemy o zwrot kosztów. 
Dlatego ta informacja podana jest szczegółowo. Większość dojeżdżających uczniów 
to uczniowie szkół średnich i w tej sytuacji nie ma rejonizacji. Na wybór uczniów nie 
mamy wpływu i wolelibyśmy, aby pozostali w Dęblinie i uczęszczali do dęblińskich 
placówek, ale jest to wybór młodego człowieka. Kilkoro dzieci dojeżdża do Stężycy, 
ale nie stanowią znacznej grupy i zamieszkują one tereny bliższe do Stężycy. Z informacji 
pozyskanych od niektórych rodziców wynika, że często dzieci dojeżdżające do Stężycy to 
te które mają tam dziadków i po zajęciach mają zapewnioną opiekę. Uczęszczanie dzieci 
do różnych placówek spowodowane jest wieloma czynnikami i czasami nie takie, które 
związane są z daną placówką. 

Radany Waldemar Chochowski - nie wiem czy mam dobrą informacje, ale w tym roku 
szkolnym do Stężycy dojeżdża 18 dzieci. Czyli jest to prawie cała dęblińska klasa. 
Związane są z tym już konkretne pieniądze, bo subwencja trafia nie do Dęblina tylko do 
Stężycy. Może tak jak pani powiedziała rodzicom jest wygodniej, ale ci, którzy ze mną 
rozmawiają z os. Żwica i z Wiślanej mówią, że jest wygodniej do SP nr 5 niż do SP nr 3. 
Dlatego proszą, aby ich reprezentować i zmienić obwody szkolne albo, chociaż nie być 
restrykcyjnym co do obwodów i umożliwić im zapisywanie dziecka tam gdzie chcą. Nie 
chcę wszczynać jakiejś wielkiej wojny, ale mamy też dzieci z MP nr 3 w jednym budynku 
i łatwo zrobić ankietowanie w wieku 5-latków, którą szkołę wybrać, żebyśmy już na tym 
etapie wiedzieli czy chcą kontynuować naukę w dęblińskich placówkach, a jeżeli tak to, 
którą szkołę nr 5 czy nr 3. Wtedy rok wcześniej wiedzielibyśmy ile dzieci zadeklarowało 
się do danej szkoły. Wówczas należałoby się porozumieć się z dyrektorami, zorganizować 
spotkanie z dyrektorami i zrobić tak, aby było dobrze dla mieszkańców. Nie chcę nikomu 
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robić na złość tylko tak, że ci mieszkańcy, którzy chcą tak zrobić dla swoich dzieci, 
ponieważ droga z os. Żwica do SP nr 5 to 400 m, a do SP nr 3 jest 1,5 km i do tego dwa 
przejazdy kolejowe. Mają solidne argumenty i ja ich rozumiem, po to jestem radnym, aby 
reprezentować ich interesy. 

Burmistrz Miasta Beata Siedlecka - odpowiedziała, że na temat obwodów wypowiedziała 
się już na komisji. Nikt nie broni rodzicom zapisywania dzieci do różnych placówek tam 
gdzie chcą i tak się u nas dzieje. Nie stworzyliśmy dodatkowej klasy w SP nr 5 z tego 
względu, że liczebność tej klasy którą musielibyśmy utworzyć dla 6-latków była niższa 
tj. 7 dzieci zapisało się z przedszkola, mogło być po 13 dzieci w klasie, a nie oto chodziło, 
tylko o to, aby klasy liczyły pełną liczbę dzieci w klasie. Pełna grupa 6-latków to 25 osób. 
Stąd kierowaliśmy dzieci do przedszkola nr 3 w SP nr 3, aby tam jak wcześniej już 
mówiłam zasilić tą szkołę, ponieważ ma ona liczebność ponad 170 uczniów. Szkoła był 
budowana, jako tysiąclatka na 800 uczniów. Więc jako samorząd musimy dbać o to, aby 
przekierować rodzica i dzieci do tej szkoły, żeby zasilić tą placówkę. Rolą samorządu jest 
to, aby stworzyć wszelkie warunki dogodne dla rodziców, aby dzieci mogły się kształcić i 
żeby rodzic był z tego zadowolony, żeby warunki były estetyczne, nauka była na wysokim 
poziomie i żeby dzieci mogły swobodnie dostać się do tej szkoły. Tak też zrobiliśmy, bo po 
zlikwidowanych siedzibach MP nr 3 zapewniliśmy transport. Dzieci korzystają 
z transportu, nikt nie zgłasza problemów. Nie straszne jest przebrnięcie szlabanów 
kolejowych, wszystko odbywa się w odpowiednim czasie i zajęcia również rozpoczynają 
się o czasie. Jeśli chodzi o klasy 1-3 nie było problemu z rekrutacją w ZSO 
i te, które chciały tam uczęszczać to uczęszczają do tej szkoły i nie ma potrzeby zmieniania 
obwodów. Rodzic będzie wybierał i musimy mu dać czas, aby rodzic, który w tym roku 
zaprowadził swojego 5-latka do ZSP nr 3 mógł dokonać wyboru. Mamy nadzieję, 
że rodzicowi spodoba się ta szkoła i, że dziecko będzie kontynuować edukację 
od przedszkola do szkoły podstawowej w jednym miejscu, a miejsce to jest naprawdę 
przyjazne. Jeżeli ktoś z radny jeszcze nie widział jak zostało zagospodarowane skrzydło 
szkoły to zapraszamy, aby mieć swój pogląd na ten temat. Rodzice, którzy byli nie 
zadowoleni z takiej reformy to pewnie dalej będą, aczkolwiek zajęliśmy się opinią 
rodziców, odpowiedzieliśmy im na tę opinie, było szereg spotkań i rodzice wiedzą jakie 
jest nasze stanowisko, jako organu prowadzącego, aby dokonać takiego ruchu. Nie 
możemy iść tokiem rozumowania radnego, że co ulica to szkoła, ponieważ nie wiem jak 
bardzo chcielibyśmy pomóc rodzicom to nie jesteśmy w stanie utrzymać szkoły na każdej 
ulicy miasta Dęblin, aby nie tworzyć obwodów albo zapewnić rodzicowi dwa kroki do 
szkoły ponieważ tak się nie da. W całej Polsce jest tak, z rodzice dowożą swoje dzieci do 
szkół i przedszkoli wiele kilometrów i dostosowują się do obowiązujących w tym zakresie 
zasad i przepisów. U nas też tak jest, do SP nr 3 mamy trochę dalej i nie widzę 
przeciwskazań, aby rodzice próbowali zrekrutować swoje dzieci w SP nr 5. Dajmy czas, 
aby ta reforma się wdrożyła, zobaczymy jak będzie wyglądała nauka dzieci w MP nr 3 
przeniesionym do SP nr 3 i to rodzic będzie decydował gdzie pośle swoje dziecko nie 
dzieci, ponieważ są jeszcze za małe. Rodzic musi mieć również świadomość, że jeżeli nie 
ma miejsc to nie zrekrutuje dziecka. W naszych szkołach podstawowych mamy dużo 
miejsc wiec zapraszamy również dzieci ze Stężycy, jeżeli rodzic zdecyduje, że chce uczyć 
dziecko w szkołach w Dęblinie to mamy dla niech miejsce. 

Wiceprzewodniczący RM Leopold Świetliński ogłosił 5 minut przerwy. 

Ad. pkt. 7 Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 

Ad. pkt. 7a) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2021 rok; 
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Skarbnik Miasta Agata Zaręba - przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 
(stanowi załącznik do protokołu). 
Komisja Gospodarki Przestrzennej i Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

W związku z brakiem głosów w 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 25 października 2021 r. czas 14:53:55 -14:54:24 

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie  

status ilość procent status ilość procent 

ZA 13 100 % pula głosów 14 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 13 92.86 % 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 1 7.14 % 
1 

Wyniki  imienne  

lp nazwisko imię głos 

1 Chochowski Waldemar ZA 

2 Cydejko Maria ZA 

3 Czarnecka Urszula ZA 

4 Grobel Mieczysław ZA 

5 Jakubik Maciej ZA 

6 Krygrowski Maciej ZA 

7 Kurowski Andrzej ZA 

8 Marzysz Artur ZA 

9 Papis Edyta ZA 

10 Pasek Robert ZA 

11 Przerwa Ewa ZA 

12 Świetliński Leopold ZA 
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13 Wojewoda - Sieklicka Patrycja nieobecna 

14 Wojtyś Jarosław ZA 

Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr LI/298/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 
budżetowej Miasta Dęblin na 2021 rok. Stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt. 7 b) zmian w wieloletniej prognozie finansowej; 

Skarbnik Miasta Agata Zaręba - przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 
(stanowi załącznik do protokołu). 
Komisja Gospodarki Przestrzennej i Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania projektu uchwały. 

głosowanie zmian w wieloletniej prognozie finansowej; 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 25 października 2021 r. czas 14:56:25 -14:56:58 

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie  

status ilość procent status ilość procent 

ZA 13 100 % pula głosów 14 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 13 92.86 % 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 %  nieoddanych głosów 1 7.14 % 

Wyniki  imienne  

ip nazwisko imię głos 

i  Chochowski Waldemar ZA 

2 Cyd ej ko Maria ZA 

3 Czarnecka Urszula ZA 

4 Grobel Mieczysław ZA 

5 Jakubik Maciej ZA 

6 Krygrowski Maciej ZA 
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7 Kurowski Andrzej ZA 

8 Marzysz Artur ZA 

9 Papis Edyta ZA 

10 Pasek Robert ZA 

11 Przerwa Ewa ZA 

12 Świetliński Leopold ZA 

13 Wojewoda - Sieklicka Patrycja nieobecna 

14 Wojtyś Jarosław ZA 

Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr LI/299/2021 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 
finansowej (stanowi załącznik do protokołu). 

Ad. pkt 7c) dotycząca zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Ryckiemu na dofinansowanie zadań z zakresu transportu zbiorowego na 
terenie powiatu ryckiego: 

Naczelnik Wydziału OA Justyna Ochota - przedstawiła projekt uchwały wraz 
z uzasadnieniem (stanowi załącznik do protokołu). 

Komisja Gospodarki Przestrzennej i Budżetu oraz Komisja Gospodarki Komunalnej, 
Samorządu i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania projektu uchwały. 

głosowanie dotycząca zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ryckiemu na 

dofinansowanie zadań z zakresu transportu zbiorowego na terenie powiatu ryckiego; 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 25 października 2021 r. czas 14:59:48- 15:01:15 

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła | 

Podsumowanie  

status ilość procent status ilość procent 

ZA 13 100 % pula głosów 14 -

PRZECIW 0 0% oddanych głosów 13 92.86 % 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 %  nieoddanych głosów 1 7.14% 
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Wyniki  imienne  

Ip nazwisko imię głos 

1 Chochowski Waldemar ZA 

2 Cydejko Maria ZA 

3 Czarnecka Urszula ZA 

4 Grobel Mieczysław ZA 

5 Jakubik Maciej ZA 

6 Krygrowski Maciej ZA 

7 Kurowski Andrzej ZA 

8 Marzysz Artur ZA 

9 Papis Edyta ZA 

10 Pasek Robert ZA 

11 Przerwa Ewa ZA 

12 Świetliński Leopold ZA 

13 Wojewoda - Sieklicka Patrycja nieobecna 

14 Wojtyś Jarosław ZA 

Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr LI/300/2021 dotyczącą zmiany uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ryckiemu na dofinansowanie zadań z zakresu 
transportu zbiorowego na terenie powiatu ryckiego (stanowi załącznik do protokołu). 

Ad. pkt. 7d) w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Zakładu Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie na lata 2022 - 2026"; 

Naczelnik Wydziału GKP Marcin Daniel - przedstawił projekt uchwały wraz 
z uzasadnieniem (stanowi załącznik do protokołu). 

Komisja Gospodarki Przestrzennej i Budżetu oraz Komisja Gospodarki Komunalnej, 
Samorządu i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania projektu uchwały. 

głosowanie w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 

i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. w Dęblinie 

na lata 2022 - 2026"; 

jednostka Rada Miasta Dęblin 
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wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

\ 

data 25 października 2021 r. czas 15:05:20 -15:05:59 

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie  

l  
status ilość procent status ilość procent 

ZA 
. 

13 100 % pula głosów 14 -

PRZECIW 0 0% oddanych głosów 13 92.86 % 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0% nieoddanych głosów 1 7.14% 

Wyniki  imienne  

ip nazwisko imię głos 

i Chochowski Waldemar ZA 

2 
Cydejko Maria ZA 

3 Czarnecka Urszula ZA 

4 Grobel Mieczysław ZA 

5 Jakubik Maciej ZA 

6 Krygrowski Maciej ZA 

7 Kurowski Andrzej ! A - * ZA 

8 Marzysz Artur ZA 

9 Papis Edyta ZA 

10 Pasek Robert ZA 

11 Przerwa Ewa ZA 

12 Świetliński Leopold ZA 

13 Wojewoda - Sieklicka Patrycja nieobecna 

14 Wojtyś Jarosław ZA 

Rada Miasta przyjęła chwałę Nr LI/301/2021 w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu 
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego 
Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. w Dęblinie na lata 2022 - 2026" (stanowi 
załącznik do protokołu). 
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I 

Ad. Pkt. 7e) w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków na terenie Miasta Dęblin wraz z autopoprawka; 

Naczelnik Wydziału GKP Marcin Daniel - przedstawił projekt uchwały wraz 
z autopoprawką i uzasadnieniem (stanowi załącznik do protokołu). 
Komisja Gospodarki Przestrzennej i Budżetu oraz Komisja Gospodarki Komunalnej, 
Samorządu i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania projektu uchwały. 

głosowanie w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 

Miasta Dęblin z autopoprawką; 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 25 października 2021 r. czas 15:10:56-15:11:30 

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie  

status ilość procent status ilość procent 

ZA 13 100 % pula głosów 14 -

PRZECIW 0 0% oddanych głosów 13 92.86 % 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0% nieoddanych głosów 1 7.14 % 

Wyniki  imienne  

IP nazwisko imię głos 

1 Chochowski Waldemar ZA 

2 Cydejko Maria ZA 

3 Czarnecka Urszula ZA 

4 Grobel Mieczysław ZA 

5 Jakubik Maciej ZA 

6 Krygrowski Maciej ZA 

7 Kurowski Andrzej ZA 

8 Marzysz Artur ZA 
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9 Papis Edyta ZA 

10 Pasek Robert ZA 

11 Przerwa Ewa ZA 

12 Świetliński Leopold ZA 

13 Wojewoda - Sieklicka Patrycja nieobecna 

14 Wojtyś Jarosław ZA 

Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr LI/302/2021 w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Dęblin (stanowi załącznik do protokołu). 

Ad. pkt. 7f) w sprawie udzielenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce 
nr 2100 przy ulicy Stawskiej w Dęblinie wraz z autopoprawka: 

Naczelnik Wydziału GKP Marcin Daniel - przedstawił projekt uchwały wraz 
z i uzasadnieniem (stanowi załącznik do protokołu). 

Komisja Gospodarki Przestrzennej i Budżetu oraz Komisja Gospodarki Komunalnej, 
Samorządu i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania projektu uchwały. 
głosowanie w sprawie udzielenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 2100 przy 

ulicy Stawskiej w Dęblinie z autopoprawką; 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 25 października 2021 r. czas 15:16:57 15:17:26 

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie  

status ilość procent status ilość procent 

ZA 13 100 % pula głosów 14 -

PRZECIW 0 0% oddanych głosów 13 92.86 % 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0% nieoddanych głosów 1 7.14% 

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 Jakubik Maciej ZA 

6 Krygrowski Maciej ZA 

7 Kurowski Andrzej ZA 

8 Marzysz Artur ZA 

9 Papis Edyta ZA 

10 Pasek Robert ZA 

11 Przerwa Ewa ZA 

12 Świetliński Leopold ZA 

13 Wojewoda - Sieklicka Patrycja nieobecna 

14 Wojtyś Jarosław ZA 

Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr LI/303/2021 w sprawie udzielenia zgody 
na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 2100 przy ulicy Stawskiej w Dęblinie 
(stanowi załącznik do protokołu). 

Ad. pkt. 7gl w sprawie nadania nazwy dla ulicy dotychczas pozostającej bez miana na 
terenie osiedla Młynki: 

Naczelnik Wydziału GKP Marcin Daniel - przedstawił projekt uchwały wraz 
z i uzasadnieniem (stanowi załącznik do protokołu). 

Komisja Gospodarki Komunalnej, Samorządu i Porządku Publicznego pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały. 

Dyskusja: 

Radny Waldemar Chochowski - powiedział, iż uważa, że nadając nazwy ulicom 
w pierwszej kolejności powinno honorować się osoby, które są zasłużone dla Dęblina. 
Nie wszyscy honorowi obywatele miasta Dęblin mają nadane nazwę ulic ich imieniem, 
a było by to dobre upamiętnienie. Proponowana nazwa ulicy nie jest tematycznie związane 
tak jak była sugestia ponieważ w Dęblinie nie ma tematu diamentów. Ulica Diamentowa 
i Perłowa nie mają nawiązania do czegokolwiek w Dęblinie. Czas na takie nazwy będzie 
kiedy załatwimy sprawy, które powinniśmy załatwić. Nie tak często nadajemy nazwy 
ulicom, a ta ulica tak naprawdę nie istnieje jest wytyczona. Jest wniosek mieszkańców, ale 
powinni oni też wiedzieć, że jako RM mamy jakieś zobowiązania, którym jest uczczenie 
pamięci osób, które powinny mieć nazwę ulicy. 
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W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania projektu 
uchwały. 

głosowanie w sprawie nadania nazwy dla ulicy dotychczas pozostającej bez miana na terenie osiedla 

Młynki; 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 25 października 2021 r. czas 15:22:17 -15:22:45 

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie  

status ilość procent status ilość procent 

ZA 12 92.31 % pula głosów 14 -

PRZECIW 1 7.69 % oddanych głosów 13 92.86 % 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0% nieoddanych głosów 1 7.14% 

Wyniki  imienne  

lp nazwisko imię głos 

i Chochowski Waldemar PRZECIW 
; 

2 Cydejko Maria ZA 

3 Czarnecka Urszula ZA 

4 Grobel Mieczysław ZA 

5 Jakubik Maciej ZA 

6 Krygrowski Maciej ZA 

7 Kurowski Andrzej ZA 

8 Marzysz Artur ZA 

9 Papis Edyta ZA 

10 Pasek Robert ZA 

11 Przerwa Ewa ZA 

12 Świetliński Leopold ZA 

13 Wojewoda - Sieklicka Patrycja nieobecna 
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14 Wojtyś Jarosław ZA 

Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr LI/304/2021 w sprawie nadania nazwy dla ulicy 
dotychczas pozostającej bez miana na terenie osiedla Młynki (stanowi załącznik do 
protokołu). 

Ad. pkt. 7h) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za 
uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

Naczelnik Wydziału GKP Marcin Daniel - przedstawił projekt uchwały wraz 
z uzasadnieniem (stanowi załącznik do protokołu). Naczelnik dodał, że zapisy, które są 
wskazane § 3 pkt. 1 lit. c dotyczące częstotliwości odbioru papieru i tektury, w zabudowie 
jednorodzinnej jest to raz na dwa miesiące. Co do § 3 pkt. 1 i 2 dotyczy to odbioru popiołu 
odbywałby się tylko do PSZOKU, nie byłby odbierany bezpośrednio z posesji. 

Projekt uchwały nie był opiniowany w związku z tym przystąpiono do dyskusji. 

Dyskusja: 

Radny Artur Marzysz - wniósł o zmianę w projekcie uchwały, która dotyczyłaby wywozu 
popiołu z palenisk domowych raz na dwa miesiące od 1 listopada do 30 kwietnia, a nie tak jak 
zakłada projekt uchwały wywóz popiołu tylko do PSZOK (treść wniosku stanowi załącznik 
do protokołu). 

Radny Waldemar Chochowski - na posiedzeniu komisja nie wypracowała konkretnego 
wniosku i jest to wniosek radnego, uważam, że powinien być konkretnie przedstawiony zapis 
jaki mamy dzisiaj głosować. Aby przyjąć w formie, jaką proponuje przewodniczący 
KGKSiPP powinien znaleźć się konkretny zapis. Musi znaleźć się to konkretne 
sformułowanie, abyśmy mogli poddać to pod głosowanie zmiany w projekcie uchwały. 
Rozumiem bardzo dobre intencje radnego, ale musi to być przedstawione we właściwej 
formie. 

Radny Andrzej Kurowswki - również przychylam się do wniosku radnego A. Marzysza, na 
komisji doszliśmy do konsensusu, że likwidacja całkowitego odbioru popiołu jest zbyt 
radykalna również doszliśmy do wniosku, że powinniśmy pozostawić odbiór, ale zmniejszyć 
jego częstotliwość. 

Burmistrz Miasta Beata Siedlecka - wystąpiłam z projektem uchwały, aby popiół jako 
odpad selekcjonowany nie było odbierany bezpośrednio sprzed budynku tylko był 
przewożony do PSZOK-a gdzie będzie mógł być składowany nieodpłatnie. Decyzja ta była 
podyktowana czterema względami. Na ostatniej sesji zwiększaliśmy już plan na odbiór 
i utylizację odpadów komunalnych, z budżetu przesunęliśmy na to zadanie już 450 tys. zł. 
w budżecie na to zadanie planowaliśmy 4 200 000 zł, a we wrześniu było już widać, że trzeba 
zwiększyć ten plan. Czyli na dzień dzisiejszy mamy 4 650 000 zł. Jeżeli ilości odpadów 
odbieranych na terenie miasta pozostanie na tym samym poziomie to za miesiące październik, 
listopad i grudzień powinniśmy się spodziewać odbioru tej samej ilości odpadów 
komunalnych. Czyli plan powinien być zwiększony na 4 820 000 zł, aby mógł być 
prawdopodobnie zrealizowany. Widzimy jak bardzo wzrastają koszty za zagospodarowanie 
odpadów komunalnych, stąd propozycja, aby zmniejszyć ilość wywozu z budynków 
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jednorodzinnych papieru, nie raz w miesiącu, a raz na dwa miesiące. Aby zmniejszyć koszty 
transportu. Miasto nie ma ustawowego obowiązku wywozu popiołu, jako odpadu 
selektywnego można ten odpad pozostawić do zagospodarowania dla mieszkańców i niech 
odwiezie popiół zbierany w sezonie do PSZOK-a, gdzie będzie przyjęty nieodpłatnie. To, że 
popiół będzie wywożony przez mieszkańca i byłoby to uciążliwe to być może 
przyśpieszyłoby to decyzję mieszkańców odnośnie wymiany pieców węglowych na bardziej 
przyjazne dla środowiska tj. gazowe, na pelet czy inne, które nie powodowałyby produkcji 
popiołu. Musimy zauważyć też to, że połowa mieszkańców płaci za popiół nie produkując go. 
W kwocie 28 zł, jaką płacimy za odbiór odpadów na terenie naszego miasta mieści się 
również koszt wywozu, składowani i utylizacji popiołu, podczas gdy mieszkańcy 
w budynkach wysokich oraz ogrzewający budynki jednorodzinne gazem nie produkują 
popiołu. Płacimy za tych, którzy produkują popiół, dlatego też w przedłożonym projekcie 
uchwały pojawiła się tak propozycja. Jednakże na komisjach RM analizowaliśmy ten problem 
i ze strony radnych padały głosy, że jest to zbyt radykalna zmiana, aby pozbawić 
mieszkańców wywozu i składowania tych odpadów i aby zapobiec wszystkim procesom 
zwłaszcza radykalnemu wzrostowi cen, padła propozycja aby zmienić projekt uchwały 
pozostawiając wywóz papieru raz na dwa miesiące oraz aby dopuścić w okresie 
przejściowym odbiór popiołu z mieszkań ponieważ część mieszkańców jest starszych i nie 
zawsze ma czym go wywieźć i żeby pozostawić tą usługę ale zmniejszyć częstotliwość raz na 
dwa miesiące. W związku z tym przychylam się do wniosku radego i wprowadzam, 
autopoprawkę do niniejszej uchwały mając nadzieję, że państwo radni ją przegłosują 
w projekcie uchwały, którą przeczytam po autopoprawce i poddam ją pod głosowanie 
uwzględnia wiosek radnego odnośnie wprowadzenie częstotliwości wywozu popiołu 
z budynków jednorodzinnych począwszy od listopada do kwietnia, co drugi miesiąc. 

Wiceprzewodniczący RM Leopold Świetliński powiedział, iż wniosek radnego A. Marzysza 
zostaje wprowadzony w autopoprawce do projektu uchwały i nie będzie poddany pod 
głosowanie i związku z tym ogłosił 10 minut przerwy na wprowadzenie tych zmian do 
projektu uchwały 

Naczelnik Wydziału GKP Marcin Daniel - przedstawił projekt uchwały z wprowadzoną 
autopoprawką i uzasadnieniem (stanowi załącznik do protokołu). 

Radny Waldemar Chochowski zwrócił uwagę w kwestii formalnej, że w projekcie uchwały 
po autopoprawce brakuje odniesienia do drugiej pozycji. W związku z tym Burmistrz Miasta 
dodatkowo wprowadziła autopoprawkę tj. „§ 3 pkt. 2 f popiół z palenisk domowych raz na 
dwa miesiące w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia". 

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

głosowanie zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i 

zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z autopoprawką; 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 
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data 25 października 2021 r. czas 15:56:01-16:00:24 
"> 

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

procent 

85.71 % 

14.29 % 

IP nazwisko imię głos 

1 Chochowski Waldemar ZA 

2 Cydejko Maria ZA 

3 Czarnecka Urszula ZA 

4 Grobel Mieczysław ZA 

5 Jakubik Maciej ZA 

6 Krygrowski Maciej nie głosował 

7 Kurowski Andrzej ZA 

8 Marzysz Artur ZA 

9 Papis Edyta ZA 

10 Pasek Robert ZA 

11 Przerwa Ewa WSTRZYMAŁA SIĘ 

12 Świetliński Leopold ZA 

13 Wojewoda - Sieklicka Patrycja nieobecna 

14 Wojtyś Jarosław ZA 

Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr LI/305/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów 
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (stanowi załącznik do protokołu). 

Ad. pkt. 7il zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Miasta Dęblin. 

Podsumowanie  

status ilość procent status ilość 

ZA 11 91.67 % pula głosów 14 

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 12 

WSTRZYMAŁO SIĘ 1 8.33% nieoddanych głosów 2 

Wyniki  imienne  
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Burmistrz Miasta Beata Siedlecka - powiedziała, że po zapoznaniu się z wnioskiem 
radnego Artura Marzysza do tego projektu uchwały również wprowadza autopoprawkę 
w zapisach dotyczących § 14 gdzie jest mowa o popiołach i w ust. 1 pkt. 1 h wykreśliliśmy 
popioły w lit. f i h a w tej chwili wprowadzam w autopoprawce § 14 ust. 1 
1 h wprowadzamy zapis „popiół z palenisk domowych raz na dwa miesiące w okresie 
od 1 listopada do 30 kwietnia", oraz w §14 ust. 1 f „popiół z palenisk domowych raz na dwa 
miesiące w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia". 

Naczelnik Wydziału GKP Marcin Daniel - przedstawił projekt uchwały z prowadzoną 
autopoprawką i uzasadnieniem (stanowi załącznik do protokołu). 

Projekt uchwały nie był opiniowany, w związku z brakiem dyskusji przystąpiono do 
głosownia projektu uchwały. 

głosowanie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Miasta Dęblin z autopoprawką; 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 25 października 2021 r. czas 16:10:25 -16:11:08 

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie  

status ilość procent status ilość procent 

ZA 11 91.67% pula głosów 14 

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 12 85.71 % 

WSTRZYMAŁO SIĘ 1 8.33% nieoddanych głosów 2 14.29 % 

Wyniki  imienne  

lp nazwisko 
.... i—L... 

1 Chochowski 

imię głos lp nazwisko 
.... i—L... 

1 Chochowski Waldemar ZA 

2 Cydejko Maria ZA 

3 Czarnecka Urszula ZA 

4 Grobel Mieczysław ZA 

,. 

5 Jakubik Maciej ZA 

6 Krygrowski Maciej nie głosował 

7 Kurowski Andrzej ZA 

8 Marzysz Artur ZA 
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i 
9 Papis Edyta ZA 

10 Pasek Robert ZA 

11 Przerwa Ewa WSTRZYMAŁA SIĘ 

12 Świetliński Leopold ZA 

13 Wojewoda - Sieklicka Patrycja nieobecna 

14 Wojtyś Jarosław ZA 

Rada Miast przyjęła uchwałę Nr LI/306/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Dęblin (stanowi załącznik 
do protokołu). 

Ad. pkt. 7j) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy działek 
położonych w Dęblinie. 

Naczelnik Wydziału GKP Marcin Daniel - przedstawił projekt uchwały wraz 
z i uzasadnieniem (stanowi załącznik do protokołu). 

Opinia Komisji Gospodarki Przestrzennej i Budżetu oraz Komisji Gospodarki Komunalnej 
Samorządu i Porządku Publicznego pozytywna. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania projektu uchwały. 

głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy działek położonych w Dęblinie 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 25 października 2021 r. czas 16:15:11 -16:16:15 

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie  

status ilość procent status ilość procent 

ZA 11 100 % pula głosów 14 -

PRZECIW 0 0% oddanych głosów 11 78.57 % 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0% nieoddanych głosów 3 21.43 % 

Wyniki  imienne  

lp nazwisko imię głos 

1 Chochowski Waldemar ZA 
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2 Cydejko Maria ZA 

3 Czarnecka Urszula ZA 

4 Grobel Mieczysław ZA 

5 Jakubik Maciej ZA 

6 Krygrowski Maciej nie głosował 

7 Kurowski Andrzej ZA 

8 Marzysz Artur ZA 

9 Papis Edyta ZA 

10 Pasek Robert ZA 

11 Przerwa Ewa ZA 

12 Świetliński Leopold ZA 

13 Wojewoda - Sieklicka Patrycja nieobecna 

14 Wojtyś Jarosław nie głosował 

Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr LI/307/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
umów dzierżawy działek położonych w Dęblinie. Stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt. 8 Informacja Przewodniczącego Rady Miasta i Burmistrza Miasta w zakresie 
złożonych oświadczeń majątkowych. 

Wiceprzewodniczący RM Leopold Świetliński przedstawił informację Przewodniczącego 
Rady Miasta i Burmistrza Miasta w zakresie złożonych oświadczeń majątkowych (stanowi 
załącznik do protokołu). 

Burmistrz Miasta Beata Siedlecka przedstawiła informację odnośnie złożonych w roku 
2021 oświadczeń majątkowych przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Sekretarza Miasta, 
Skarbnika Miasta, pracowników wydających decyzje administracyjne, kierowników jednostek 
administracyjnych, oraz członków organów zarządzających innymi osobami prawnymi 
(stanowi załącznik do protokołu). 

Ad. pkt 9 Informacja o podmiotach z terenu Miasta Dęblin, w których będzie 
wykonywana w 2022 roku kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna 
wraz z przedstawieniem opinii Prezesa Sądu Rejonowego w Rykach w tym zakresie. 

Burmistrz Miasta Beata Siedlecka - przedstawiła informację o podmiotach z terenu miasta 
Dęblin, w których będzie wykonywana w 2022 roku kara ograniczenia wolności oraz praca 
społecznie użyteczna wraz z przedstawieniem opinii Prezesa Sądu Rejonowego w Rykach 
w tym zakresie. 

Ad. pkt 10 Zatwierdzenie protokołu z L sesji Rady Miasta. 

Ponieważ nie wpłynęły uwagi do protokołu z L sesji Rady Miasta przystąpiono do jego 

29 

Protokół nr LI/2021 z przebiegu LI sesji Rady Miasta Dęblin w dniu 25 października 2021 r. 



zatwierdzenia. 

głosowanie Zatwierdzenie protokołu z L sesji Rady Miasta, 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 25 października 2021 r. 

typ głosowanie jawne imienne 

Podsumowanie  

status 

ZA 

PRZECIW 

WSTRZYMAŁO SIĘ 

Wyniki  imienne  

lp nazwisko 

1 Chochowski 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Cydejko 

Czarnecka 

Grobel 

Jakubik 

Krygrowski 

Kurowski 

Marzysz 

Papis 

ilość 

10 

0 

10 Pasek 

11 Przerwa 

12 Świetliński 

13 Wojewoda - Sieklicka 

14 Wojtyś 

procent 

100 % 

0 %  

0 %  

większość 

status 

pula głosów 

oddanych głosów 

nieoddanych głosów 

imię 

Waldemar 

Maria 

Urszula 

Mieczysław 

Maciej 

Maciej 

Andrzej 

Artur 

Edyta 

Robert 

Ewa 

Leopold 

Patrycja 

Jarosław 

16:29:04- 16:29:47 

zwykła 

ilość 

14 

10 

4 

głos 

nieobecny 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

nie głosował 

ZA 

ZA 

nieobecna 

ZA 

ZA 

ZA 

nieobecna 

ZA 

procent 

71.43 % 

28.57 % 
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Ad. pkt 11 Zamkniecie sesji. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Wiceprzewodniczący Rady 
- Leopold Swietliński zamknął LI sesję rady Miasta. 

Zamknięcie sesji - godz. 16.25 

Na tym zakończono protokół. 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
\ J  h  Protokołowała " 

Maciej Krygrowski 

'lagdalena Piątek 
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