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

z dnia 29-11-2021 r. 

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

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? - fdm 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 4 radnych uczestniczyło w sesji zdalnie. Nieobecni 
radni: Andrzej Kurowski. 

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 Jakubik Maciej obecny 

6 Krygrowski Maciej obecny 

7 Kurowski Andrzej nieobecny 

8 Marzysz Artur obecny 

9 Papis Edyta obecna 

10 Pasek Robert obecny 

11 Przerwa Ewa obecna 
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12 Świetliński Leopold obecny 

13 Wojewoda - Sieklicka Patrycja obecna 

14 Wojtyś Jarosław obecny 

obecni 13 

wszyscy 14 

procent 92,86 % 

Kworum zostało osiągnięte 

Ad. pkt 3 Przviecie porządku obrad. 

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

Burmistrz Miasta zgłosiła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad jako punktu 6g) 
projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu 
na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 801 
w Dęblinie na odcinku ok. 2,32 km". 

W uzasadnieniu poinformowała, że aby móc wspólnie zrealizować zadanie w przyszłym roku, 
wniosek o umieszczenie tego zadania musi być złożony najpóźniej do dnia 30 listopada br. 
Skuteczność złożenia wniosku, który zostanie podpisany zarówno przez Burmistrza Miasta 
Dęblin jak i Skarbnika Miasta Dęblin, uzależniona jest od zgody Rady, tj. od podjęcia uchwały 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej, która będzie zapowiadała ewentualnie znalezienie 
takich środków w budżecie przyszłego roku. 

Głosowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad jako punktu 6g) projektu uchwały 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu na realizację zadania 
inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 801 w Dęblinie na odcinku 
ok. 2,32 km". 

głosowanie Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad jako punktu 6g) projektu uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu na realizację zadania 
inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 801 w Dęblinie na 

odcinku ok. 2,32 km" 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 29 listopada 2021 r. czas 13:14:28 -13:15:14 

typ głosowanie jawne imienne większość bezwzględna 
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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 Cydejko Maria ZA 

3 Czarnecka Urszula ZA 

4 Grobel Mieczysław ZA 

5 Jakubik Maciej ZA 

6 Krygrowski Maciej ZA 

7 Kurowski Andrzej nieobecny 

8 Marzysz Artur ZA 

9 Papis Edyta ZA 

10 Pasek Robert ZA 

11 Przerwa Ewa ZA 

12 Świetliński Leopold ZA 

13 Wojewoda - Sieklicka Patrycja ZA 

14 Wojtyś Jarosław ZA 

Następnie Rada Miasta przyjęła porządek obrad LIII sesji w następującym brzmieniu: 
1. Otwarcie sesji. 
2. Sprawdzenie obecności. 
3. Przyj ęcie 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. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 

a) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na obszarze 
miasta Dęblin; 

b) pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych 
niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

c) wyrażenia zgody na sprzedaż działek 4058/3, 4058/4 i 4058/5, obręb 0001 Dęblin, 
stanowiących własność miasta Dęblin; 
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d) wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na część działki nr 4057/5 położonej 
w Dęblinie przy ulicy 15 Pułku Piechoty Wilków; 

e) ustalenia wysokości opłat za świadczenia w Miejskim Żłobku w Dęblinie „Raj Malucha" 
prowadzonym przez Miasto Dęblin; 

f) uchwalenia „Programu współpracy Miasta Dęblin z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022"; 

g) udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu na realizację zadania 
inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 801 w Dęblinie 
na odcinku ok. 2,32 km". 

7. Zatwierdzenie protokołu z LI sesji Rady Miasta. 
8. Zatwierdzenie protokołu z LII (XVI nadzwyczajnej) sesji Rady Miasta. 
9. Zamknięcie sesji. 

Przyjęcie porządku obrad 

głosowanie Przyjęcie porządku obrad 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 29 listopada 2021 r. 

typ głosowanie jawne imienne 

Podsumowanie 

czas 

większość 

13:17:35-13:18:32 

zwykła 

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 nieobecny 

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 ZA 

14 Wojtyś Jarosław ZA 

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 25 października 2021 r.: 
• 5 listopada - brałem udział wraz z Panią Burmistrz i częścią radnych w spektaklu Pana 

Stanisława Górki, który odbył się w Szkole Podstawowej nr 4 w Dęblinie. Organizatorem 
tego przedsięwzięcia był Zarząd Osiedla Lotnisko; 

• 7 listopada - wraz z Panią Burmistrz brałem udziału w Walnych Zebraniach obu Kół 
Wędkarskich, działających na terenie Dęblina. Zebrania odbyły się przy ulicy 1 Maja i przy 
ul Staszica. Podczas zebrań dokonano wyboru nowych Zarządów Kół; 

• 11 listopada - wraz z Panią Burmistrz i radnymi brałem udział w obchodach Narodowego 
Święta Niepodległości. Składaliśmy wieńce pod pomnikiem „Niepodległości" znajdującym 
się przy urzędzie. Następnie braliśmy udział w uroczystej mszy świętej w kościele Piusa V. 
Po mszy odbył się przemarsz pod pomnik „Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły 
Orląt", gdzie odbyła się uroczysta zbiórka, po której odbył się piknik na placu przed 
pomnikiem; 

• 19 listopada - brałem udział w nadzwyczajnej sesji Rady Miasta; 
• 19 listopada - wraz z radnymi brałem udział w przedsięwzięciu organizowanym przez 

Miejski Dom Kultury, jakim był wieczór poetycki połączony z wystawą malarską; 
• 25 listopada - brałem udział we wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Miasta Dęblin. 

Burmistrz Miasta przedłożyła informację o swojej pracy między sesjami: 
1. W dniu 26 października obchodziliśmy w Urzędzie Miasta święto 50-lecia pożycia par 

małżeńskich, które zawarły związki małżeńskie w USC w Dęblinie. 
2. W dniu 27 października w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie uczestniczyłam wraz 

z Panią Jolantą Szpak w obchodach Wojewódzkiego Dnia Seniora. Miasto Dęblin zostało 
wyróżnione jako gmina przyjazna seniorom. 

3. W dniu 27 października brałam udział wraz z Naczelnikiem Wydziału Oświaty Panią 
Agnieszką Chlaściak-Pietruszewską w uroczystości pasowania na żłobkowicza w Miejskim 
Żłobku na osiedlu Lotnisko. 

4. W dniu 3 listopada odbyła się Komisja Gospodarki Komunalnej w sprawie zaopiniowania 
listy przydziału mieszkań komunalnych. 

5. W dniu 4 listopada brałam udział w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Rykach, 
której jestem członkiem. 

6. W dniu 5 listopada wręczyłam stypendia Jana Pawła II uczniom i absolwentom Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Dęblinie. 
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7. W dniu 7 listopada wraz z Przewodniczącym Rady Miasta brałam udział w Zebraniach 
sprawozdawczo-wyborczych Koła Wędkarskiego „Start" oraz Koła Wędkarskiego nr 4 
w Dęblinie. 

8. W dniu 11 listopada wraz z Garnizonem Dęblin obchodziliśmy Święto Niepodległości. 
Uroczystość rozpoczęła się w przeddzień zapaleniem zniczy przez mieszkańców 
na cmentarzu Balonna. Następnego dnia składaliśmy wieńce przed pomnikiem 
„Niepodległości" przy Urzędzie Miasta. Następnie uczestniczyliśmy we mszy świętej 
w kościele pod wezwaniem Piusa V, a potem przemaszerowaliśmy ulicami miasta pod 
pomnik „Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt" gdzie odbyły się dalsze 
uroczystości. 

9. W dniu 19 listopada uczestniczyłam w nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. 
10. W dniu 19 listopada odwiedziłam Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 S.A. Oddział 

w Dęblinie, które są jedną z wiodących firm w branży lotniczej w Europie i jedną 
z kluczowych spółek PGZ. 

11. W dniu 19 listopada w Miejskim Domu Kultury odbył się wieczór poetycko-autorski 
połączony z wystawą malarską pani Marii Majki Różańskiej. W wydarzeniu brali udział 
Radni Rady Miasta. 

12. W dniu 22 listopada brałam udział wraz z pracownikami i Wiceprzewodniczącym Rady 
Miasta Mieczysławem Grobem w obchodach Dnia Pracownika Socjalnego na zaproszenie 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie. 

13. W dniu 23 listopada uczestniczyłam w briefingu dotyczącym budowy drogi numer 801 
w Dęblinie. Obecni byli Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Jarosław Stawiarski 
i Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Michał Mława, jak również Dyrektor Zarządu 
Dróg Wojewódzkich Paweł Szumera oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego 
w Rykach, kierownik budowy i przedstawiciele wykonawcy. 

14. W dniu 24 listopada na sali nr 1 w Urzędzie Miasta w Dęblinie, z inicjatywy Starostwa 
Powiatowego w Rykach, odbyło się spotkanie w sprawie dyżurów aptek na terenie Dęblina, 
w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta. Do tej pory apteki dyżurowały jednocześnie 
w Rykach i Dęblinie w tych dniach. Na spotkaniu ustaliliśmy z aptekarzami i pracownikami 
Starostwa, że apteki w Dęblinie i w Rykach będą dyżurować naprzemiennie w dni wolne 
i święta. Natomiast apteki w mieście, gdzie nie będzie dyżuru w niedzielę bądź święto, będą 
otwarte do godziny 23:00. Czas pracy aptek zostanie ustalony przez Starostwo Powiatowe 
w Rykach. 

15. W dniu 25 listopada z okazji Dnia Pluszowego Misia odwiedziłam przedszkolaków 
z oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 4 im. Bohaterów Lotnictwa Polskiego. 
Z tej okazji wspólnie z Panią Dyrektor Beatą Aftyką odczytałyśmy maluchom bajki. 
Wspaniałe, niezapomniane doświadczenie, mam nadzieję, że również dla przedszkolaków. 

16. W dniu 25 listopada dnia brałam udział w posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej 
i Budżetu oraz pozostałych Komisji Rady Miasta w sprawie zaopiniowania projektu budżetu 
na 2022 rok oraz materiałów na dzisiejszą sesję. 

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

Burmistrz poinformowała, że zgłosiła się firma, która zaprezentuje ewentualną możliwość 
zagospodarowania pod aktywność gospodarczą terenu, gdzie obecnie znajduje się tymczasowe 
targowisko przy ulicy 15 Pułku Piechoty Wilków wraz z ewentualnym projektem 
zagospodarowania terenu naprzeciwko, w formie przeniesienia tymczasowego targowiska 
na ulicę Krzywą. Chodzi o to, żeby radni zobaczyli, jak można ten teren zagospodarować 
i mieli swój pogląd na tą kwestię. 
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Głosowanie udzielenia głosu Kierownikowi projektu LCP PROPERTIES 

głosowanie udzielenie głosu Kierownikowi projektu LCP PROPERTIES 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 29 listopada 2021 r. 

typ głosowanie jawne imienne 

Podsumowanie 

status 

ZA 

PRZECIW 

WSTRZYMAŁO SIĘ 

Wyniki imienne 

lp nazwisko 

1 Chochowski 

2 Cydejko 

3 Czarnecka 

4 Grobel 

5 Jakubik 

6 Krygrowski 

7 Kurowski 

8 Marzysz 

9 Pa pis 

10 Pasek 

11 Przerwa 

12 Świetliński 

13 Wojewoda - Sieklicka 

14 Wojtyś 

ilość 

13 

0 

0 

większość 

procent status 

100 % pula głosów 

0% oddanych głosów 

0% nieoddanych głosów 

imię 

Waldemar 

Maria 

Urszula 

Mieczysław 

Maciej 

Maciej 

Andrzej 

Artur 

Edyta 

Robert 

Ewa 

Leopold 

Patrycja 

Jarosław 

13:29:00- 13:29:33 

zwykła 

ilość 

14 

13 

1 

głos 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

nieobecny 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

procent 

92.86 % 

7.14% 
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Kierownik projektu LCP PROPERTIES - Brian Kober przedstawił koncepcję 
zagospodarowania działki przy ul. 15 Pułku Piechoty Wilków, na której aktualnie znajduje się 
targowisko miejskie. 
Poinformował, że firma wywodząca się z Wielkiej Brytanii jest w Polsce od 2005 roku i zajmuje 
się inwestowaniem i zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi, którymi są parki 
handlowe, galerie handlowe, centra handlowe oraz mniejsze sklepy typu „Biedronka", „Lidl" 
i inni markety. Systematycznie inwestuje w nieruchomości w Polsce. Przede wszystkim kupuje 
je i zarządza nimi. Natomiast na przestrzeni ponad 15 lat nie było przypadku, żeby 
nieruchomości sprzedała, ponieważ inwestuje długofalowo, gdyż umowy najmu muszą być 
dosyć długie. Firma czerpie zysk z najmu powierzchni komercyjnych od 2000 m2 powierzchni 
użytkowej aż do 15 000 m2 w zależności od możliwości i lokalizacji. Firma jest jednym 
z najbardziej doświadczonych i aktywnych inwestorów w sektorze wygodnych zakupów 
na rynku polskim. 
Wyjaśnił, że liczba miejsc parkingowych jest uzależniona od powierzchni budynku, tak żeby był 
optymalny stosunek miejsc parkingowych do powierzchni użytkowej. Dodatkowo 
zaproponował, że targowisko miejskie zostanie przeniesione. Przygotowane zostaną miejsca 
parkingowe, teren będzie utwardzony. Niemniej jednak firma będzie chciała stworzyć dokładnie 
taki sam projekt jaki ma w Strzelcach Opolskich. Na ogół przy takich projektach jest jeden duży 
najemca spożywczy typu „Biedronki", „Lidl", „Kaufland", natomiast reszta jest podzielona pod 
różnych najemców mniejszych, lokalnych, wszystko w zależności od zainteresowania. Dodał, 
że nikogo nie wyklucza, może równie dobrze zrobić sklepy po 100 m2 i zaprosić wszystkich 
lokalnych przedsiębiorców, żeby byli w jednym miejscu. Pod względem architektury jest płaski 
dach, od strony parkingu i od strony głównej ulicy są witryny przeszklone, kolorystyka jest 
konsultowana. Firma stara się wplatać projekty w tkankę miejską. 
Burmistrz Miasta zwróciła uwagę, że powierzchnia będzie nie mniejsza niż 2000 m2, z tym 
że będzie to budynek dwukondygnacyjny zgodnie ze studium i miejscowym planem 
zagospodarowania. Dół już mniej więcej wiemy jak byłby zagospodarowany, ponieważ handel 
odbywa się na parterze. Firma jest otwarta na zagospodarowanie terenu pod targowisko miejskie 
po stronie przeciwnej, gdzie plan zakłada taką koncepcję zagospodarowania parkingu na ulicy 
Krzywej. Miasto taki plan zagospodarowania posiada od 2015 roku, więc odbyłoby się to bez 
szkody dla lokalnej społeczności odnośnie przeniesienia targowiska. 

Następnie Kierownik projektu LCP PROPERTIES udzielał odpowiedzi na pytania: 
Radny W. Chochowski zadał pytanie odnośnie gwarancji realizacji koncepcji. Prawdopodobnie 
wystartujecie normalnie do przetargu, by kupić ten teren. Co będzie w przypadku, gdy 
my wystawimy tą działkę do sprzedaży, państwu nie uda się jej kupić, jakaś inna firma kupi 
i ona nam może nie chcieć budować targowiska. Czy w warunkach przetargu Miasto przewiduje, 
że transakcja jest wiążąca dla każdego z oferentów, pod warunkiem przygotowania takiego 
projektu. Nie widzieliśmy koncepcji targowiska, więc ciężko się wypowiadać. Na części 
tej działki parkują samochody mieszkańców. Chcielibyśmy wiedzieć, jak to ma wyglądać 
docelowo, czy będziemy mieli tylko same problemy z uwagi na ruch komunikacyjny, czy może 
jakieś korzyści, przywileje z uwagi na to, że będzie można skorzystać z tego terenu. 

Odp. Myślę, że najlepszym rozwiązaniem będzie podpisanie porozumienia pomiędzy nami 
a Miastem. Nie wiem na jakich zasadach, czy już na etapie przetargu ale to nie jest problem. 
W Chełmnie przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę podpisaliśmy z miastem 
porozumienie, że my jako inwestor zobowiązujemy się do przebudowy skrzyżowania 
na określonych przez miasto w projekcie warunkach i jeśli byśmy tego nie spełnili, uzyskanie 
pozwolenia na budowę lub generalnie realizacja tej inwestycji, nie dojdzie do skutku. Większość 
kwestii rozwiązuje się podpisaniem umowy bądź porozumienia pomiędzy nami jako inwestorem 
a władzami lokalnymi. Możemy napisać, że po naszej stronie będzie zagospodarowanie tego 
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terenu, o którym Pan wspominał, pod targowisko miejskie, wtedy przygotujemy dokładny 
projekt, będziemy z państwem konsultować, jak to będzie wyglądało. Myślę, że również można 
zapisać specyfikację oraz ogólne zasady korzystania czy współpracy. Myślę, że to jest 
wystarczające. Generalnie takie kwestie są rozwiązywane podpisaniem obustronnego 
porozumienia dotyczącego inwestycji. Myślę, że w tym wypadku, na etapie przetargu ze strony 
Miasta powinno to wypłynąć jako uwarunkowanie. 
Radna E. Papis zapytała, czy na pierwszym piętrze może powstać kino? Czy jest taka 
ewentualność, czy w ogóle nie jest to brane pod uwagę. 

Odp. Zależy od najemców. Jesteśmy związani z naszymi najemcami. Jeżeli znajdzie się 
najemca, to my wtedy to kino wybudujemy. Jeżeli nie znajdzie się operator na kino, to go nie 
wybudujemy, ponieważ my budujemy budynki, które później idą pod wynajem. Sami 
nie posiadamy kin stricte jako Helios, Cinema City czy Multikino. Jest mi ciężko powiedzieć, 
bo teraz jest tendencja odchodzenia od kina na rzecz platform streamingowych, chociaż 
wiadomo, że kino jest zupełnie innym przeżyciem i rozrywką. Na tym etapie nie mogę tego 
zadeklarować. Jest to możliwe, ponieważ my mamy w swoim portfolio kilka kin. Jest to sieć 
Helios, z którą mamy kilka umów. Myślę, że zawsze można spróbować ich przyciągnąć. 
Natomiast nie mogę obiecać. 
Burmistrz Miasta zapytała o możliwość usług gastronomicznych. 

Odp. Jak najbardziej są te usługi. Poza tym usługi fryzjerskie, kosmetyczne, siłownie, lokalny 
asortyment typu budki z lodami lub goframi. 
Radny M. Krygrowski - czy przewiduje się płatny parking? Czy na wszystkich państwa 
inwestycjach są parkingi bezpłatne? Czy przewidujecie w ogóle odpłatność za parkingi? 

Na jakim etapie jesteście państwo w stanie określić, jakie będą sklepy lub punkty handlowe? 
Na etapie przystąpienia do przetargu, czy na etapie budowy? Pewnie rozpoznanie rynku robicie 
już dużo wcześniej. Kiedy jesteście w stanie określić na 80% co tam będzie? 

Odp. Są 2 płatne przypadki na 72 parkingi. Nigdy z góry nie zakładamy odpłatności. 
Zewnętrzny operator czerpie korzyści. Staramy się, by były duże parkingi. 

Dział leasingu sprawdza jakich najemców można przyciągnąć. Kilka miesięcy trwają 
negocjacje. Po pozwoleniu na budowę projektujemy i udostępniamy takie informacje. Dużo 
wcześniej będzie wiadomo. 
Radna U. Czarnecka zapytała o przeniesienie obecnych handlujących. Jak wyglądałoby nowe 
miejsce? 

Odp. Odnośnie kwestii targowiska mogą być boksy lub wiaty, ponieważ budynek generuje 
koszty utrzymania i samej budowy. Prawdopodobnie byłaby to lekka konstrukcja stalowa 
z zadaszeniem w kolorach ciemnych odcieni szarości, z przyłączami wody, prądu i toaletami. 
Burmistrz Miasta - jak długo trwa inwestycja od pozwolenia na budowę do zabudowania 
działki? 

Odp. Projektowanie trwa około 2-3 miesięcy, 14 dni uprawomocnia się pozwolenie 
na budowę. Potem sam proces budowy zajmuje ok. 10 miesięcy do otwarcia. Od zakupu gruntu 
do otwarcia wynosi więc ok. 12-13 miesięcy. 
Radny M. Krygrowski - jeżeli już by doszło do tej inwestycji, czy jako Miasto możemy 
w formie umowy lub jakiegoś porozumienia mieć zapis dotyczący zapewnienia targowisku 
płynności, czyli ta inwestycja musiałaby się rozpocząć od przeniesienia targowiska. 
Nie bylibyśmy chętni zamknąć targowisko na okres roku, zanim to się wszystko skończy. 
Zależałoby nam, żeby najpierw zorganizować to targowisko. 

Odp. Tak, najpierw byłoby przeniesienie targowiska, a następnie budowa nowego budynku 
na dotychczasowym targowisku. 

• Radna Edyta Papis podziękowała za odpowiedź na wniosek dotyczący problemu ogromnej 
kałuży na skrzyżowaniu ulicy Urbanowicza i ulicy Trapezowej. Zgłosiła ponownie sprawę 
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w imieniu mieszkańców i swoim. Rozwiązaniem problemu byłaby budowa kanalizacji 
deszczowej, wspomnianej przez Panią Burmistrz, niestety na to rozwiązanie mieszkańcy 
z ulicy Generała Urbanowicza i ulicy Trapezowej muszą jeszcze cierpliwie poczekać. 
W okresie jesienno-zimowym po deszczowym weekendzie sytuacja niestety pojawia się, 
kratki są zapchane, mieszkańcy mają problem z przejściem, ponieważ woda sięga chodnika. 
Zgłosiła problem, ponieważ okres jesienno-zimowy dopiero się zaczyna, więc mieszkańcy 
liczą na pomoc w tej sprawie. 

• Radny Waldemar Chochowski zwrócił się z wnioskami: 
- zostałem zobligowany przez mieszkańców, którzy są zbulwersowani sposobem, w jaki 

zostali powiadomieni o chlorowaniu wody po awarii. Można powiedzieć, że nieszczęście 
dotknęło naszą Spółkę, bo w sieci zostały wykryte zarazki E.coli. Co najciekawsze w obu 
wodociągach, które są niepołączone ze sobą. Jest to bardzo dziwne dla mieszkańców. 
Po drugie mieszkańcy mają prawo i życzenie, żeby byli powiadomieni natychmiast 
0 fakcie, iż doszło do takiego zdarzenia. Jak się prześledzi cały harmonogram tego 
zdarzenia, to można się dowiedzieć, że już w czwartek 4 listopada inspektor sanitarny 
wydał komunikat, że woda nie nadaje się do spożycia, w związku z tym należy 
ją chlorować. Jak będzie chlorowana, to są specjalne wymagania odnośnie skorzystania 
z niej. W piątek nic się nie działo, żadne informacje nie poszły za wyjątkiem tego, 
że MZGK umieściło na swojej stronie internetowej informację o tym komunikacie. 
Nie wiem, czy wszyscy mieszkańcy Dęblina codziennie sprawdzają stronę MZGK. 
Wydaje mi się, że nie. Nie zostali powiadomieni zarządcy, ani spółdzielni 
mieszkaniowych, ani wspólnot mieszkaniowych, ani na stronie Miasta ten komunikat 
nie został powielony, chociaż mi się wydaje, że to powinien być kolejny ruch. Dopiero 
w poniedziałek ukazało się to na stronie Miasta. A tak naprawdę do spółdzielni 
mieszkaniowej, gdzie jestem członkiem zarządu, informacja oficjalna nie wpłynęła. 
Jak się weźmie do ręki regulamin, który uchwaliliśmy na poprzedniej zwyczajnej sesji, 
jest w nim wyraźnie napisane, że o braku wody łub ograniczeniach w dostarczaniu 
(dla mnie to jest ograniczenie, bo nie można swobodnie korzystać z tej wody) zakład ten 
powiadamia w sposób zwyczajowo przyjęty. Dla mnie oznacza to komunikaty 
na tablicach osiedlowych, bo tylko w ten sposób komunikują się z mieszkańcami. 
Nie może być tylko strona internetowa. Tam napisane jest, że może powiadomić 
zarządców wspólnot budynków wielomieszkaniowych. Dla mnie to normalna 
współpraca, to "może" jest tylko na zasadzie dobrego zapisu, a ogólnie MZGK powinien 
to zrobić. Nie możemy czekać, ja się dowiedziałem gotując wodę w sobotę wieczorem 
1 okazało się, że w całym mieszkaniu śmierdzi chlorem. Doszedłem, że to z tej wody 
i w ten sposób się dowiedziałem. Moja córka miała problemy skórne, musiałem z nią 
pójść do lekarza. Dużo osób skarżyło się na problemy żołądkowe, właśnie w tych 
pierwszych dniach, kiedy nie wiedzieli, że woda nie nadaję się tak naprawdę 
bezpośrednio do spożycia. Trzeba ją gotować 2 minuty, musi wystygnąć, są takie 
specjalne obostrzenia, kiedy następuje minimalizacja chloru w wodzie i przestaje ona być 
szkodliwa. Szanujmy naszych mieszkańców Pani Burmistrz. Rozumiem, że każdy 
ma dużo pracy, tak samo MZGK miało, ale my z tej wody korzystamy, jesteśmy 
głównym odbiorcą. Jeżeli nie będę miał zaufania do tej wody, to do końca życia mogę 
na przykład kupować wodę w baniakach, bo nie będę wiedział, czy woda z kranu nadaje 
się do spożycia czy nie. Po prostu nie chcę być w ten sposób traktowany. A jeśli 
tak zaczną mieszkańcy Dęblina robić, to się okaże, że mamy duże problemy ze sprzedażą 
wody i duże problemy będzie mieć MZGK. Budujmy zaufanie z ludźmi, boja rozumiem, 
że Miasto nie czekało, tylko opublikowało to w momencie, kiedy się dowiedziało. 
Nie miało na celu, żeby przez cały weekend mieszkańców nie poinformować. Dziękuję, 
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że zostało to umieszczone na stronie Miasta, tylko dlaczego tak późno. Dlaczego 
my mieszkańcy jesteśmy traktowani jak piąte koło u wozu; 

- druga sprawa - dostałem odpowiedź na mój wniosek dotyczący parkingu przy 
cmentarzu, o którym mówimy. Od kilku miesięcy stoi na nim samochód z reklamą, 
nie będę mówił jaką. Ja rozumiem, że trzeba ustalić właściciela, to jest numer 
rejestracyjny ale oprócz tego reklama dotyczy sklepu, który jest tylko jeden w Dęblinie. 
Nie wierzę, że ktoś przyjechałby z Radomia czy z Puław i postawił reklamę jakiejś firmy 
na naszym parkingu. Postawiła ją osoba, która ma w Dęblinie sklep i jest 100 metrów, 
może nawet niecałe w linii prostej od Urzędu. Wystarczyło się przejść i poprosić 
właściciela, żeby albo zaczął płacić zgodnie z naszymi przepisami, jeżeli chce płacić albo 
niech zabiera ten samochód. Nikt nie wahał się ukraść plakatów, które znajdowały się 
tam kilka godzin, gdy protestowali mieszkańcy a ten samochód stoi kilka miesięcy. 
Widziałem karteczkę na szybie. Ta osoba może po prostu sobie to zlekceważyć i dalej 
będziemy mieli taką zawalidrogę, która przeszkadza mieszkańcom parkować. Oprócz 
tego też wykorzystuje nasze miejsce pod swoją prywatną działalność gospodarczą. 

• Radny A. Marzysz odnośnie sprawy poruszonej przez radnego Chochowskiego powiedział, 
że mieszkańcy prosili go jeszcze o to, żeby MZGK udzieliła jakiś wyjaśnień większych, 
dlaczego tak się stało i co robią, żeby na przyszłość uniknąć takich zdarzeń i przede 
wszystkim szybciej informować mieszkańców. Poprosił, żeby zwrócić się do MZGK 
o wyjaśnienie tej całej sytuacji, bo skoro tak późno nas powiadomili, to może trochę szybciej 
wyjaśnią sprawę. 

• Radny M. Krygrowski: 
- zapytał, czy na temat oświetlenia jest j uż j akaś informacj a; 
- zwrócił się do przewodniczących stałych komisji Rady Miasta w celu ustalenia terminu 

posiedzenia w sprawie wniosku o nadanie tytułu honorowego obywatela Miasta Dęblin. 
Ustalono termin: poniedziałek (6 grudnia) o godzinie 15:30, który zostanie przekazany 
wnioskodawcy. 

Burmistrz Miasta - wnioski zostaną przesłane do adresata. Ja nie jestem adresatem tych 
wniosków, w związku z tym myślę, że adresat wypowie się na te tematy. 

Ad. pkt 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach; 

Ad. 6a) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących 
na obszarze miasta Dęblin 

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

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

W dyskusji głos zabrali: 
Radny W. Chochowski - co do zasady oczywiście się zgadzam, wszystko co jest podatkiem 
powinno podlegać waloryzacji tak samo, jak podlegają emerytury, pensje czy inne dochody. 
Miasto ma już jednak podatek praktycznie zbliżający się do maksymalnej stawki. Są to bardzo 
wysokie podatki. Jeżeli podatki byłyby potrzebne, żeby sprawiedliwie w całym mieście 
prowadzić inwestycje, to jak najbardziej tak. Jeśli widziałbym, że na moim osiedlu cokolwiek 
realizuje się z postulatów, które mieszkańcy składają, które ja składam do budżetu, to byłbym 
za podniesieniem podatków, by prowadzić inwestycje. Od kilku lat niestety inwestycji na moim 
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osiedlu nie ma, w związku z czym nie uważam, że powinniśmy my się składać tylko po to, żeby 
inwestować gdzie indziej i nie korzystać przez 7-8 ostatnich lat z czegokolwiek. Patrząc 
na projekt następnego budżetu, w nim również nie widać, żeby było osiedle nasze w jakiś sposób 
ozłocone, czy w ogóle cokolwiek na nim robione. Dlatego będę głosował przeciwko. Jeżeli będę 
traktowany i moi mieszkańcy poważnie, to wtedy poważnie będę też głosował i zgadzał się 
z tym, że te podatki trzeba podnosić, bo trzeba prowadzić inwestycje dla wszystkich. 
Burmistrz Miasta - ten projekt uchwały jest podyktowany naszym doświadczeniem 
z poprzedniego roku, gdzie jednomyślnie i pan radny Chochowski pamiętam zasugerował, żeby 
nie podnosić podatków raz na 7 lat po 3 zł, tylko jeśli już, to zgodnie z inflacją, tak jak wzrastają 
po stronie dochodowej emerytury i najniższe wynagrodzenie. Podnośmy o wskaźnik inflacji, 
bo wiemy, że miasto Dęblin i nie tylko miasto Dęblin, każde z miast jako główny dochód, 
z którego realizuje dużo zadań inwestycyjnych, przede wszystkim ale nie tylko zadań 
komunalnych, to głównie z dochodów własnych jakimi są podatki. Stąd odpowiedź na Państwa 
sugestie z tamtego roku. Od tej pory każdego roku będziemy zmieniać podatki tylko i wyłącznie 
0 inflację oczywiście, sprawdzając dokładnie, aby mieściły się one w stawkach maksymalnych. 
Myślę, że nie jesteśmy jedyną gminą, która na tym poziomie stawki uchwala. Nawet mniejsza 
gmina, jak Stężyca już w tym roku uchwaliła podatki na tym samym poziomie, na którym 
myśmy uchwalali w tamtym roku. Pan Radny jest niesprawiedliwy, ponieważ na Pana osiedlu 
została zrealizowana duża inwestycja termomodernizacji obiektu Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących. To jest duża inwestycja, droga ale obiekt dzięki temu wygląda ładnie. Mam 
nadzieję że mieszkańcy osiedla Lotnisko są z tej inwestycji zadowoleni. W tym roku w budżecie 
również została przewidziana inwestycja polegająca na naprawieniu boiska przy Zespole Szkół 
Ogólnokształcących, więc nie zapominamy o tej części miasta i bardzo prosimy, żeby też i Pan 
Radny miał to na względzie. 
Radny W. Chochowski - jak Pani Burmistrz powiedziała, pewnie mieszkańcy osiedla Lotnisko 
są zadowoleni z inwestycji. To jest szkoła, z której korzystają uczniowie. My zwracamy się 
z wnioskiem o to, aby były zrealizowane tak, jak na innych osiedlach, np. miejsca parkingowe. 
Osiedle 15 Pułk ma realizowane, teraz Wiślana, niestety brakuje ich na naszym osiedlu i nam 
chodzi o te miejsca parkingowe, które poprawią korzystanie przez mieszkańców z infrastruktury. 
U nas niestety tego się nie można doprosić. To, że dzieci chodzą do szkoły zmodernizowanej, 
jestem jak najbardziej "za", ładny, piękny obiekt zaraz za płotem. Jest zaraz za płotem, czyli jest 
to obiekt wygrodzony, przeznaczony nie dla mieszkańców, tylko dla kilkudziesięciorga dzieci, 
które mogą chodzić do szkoły z mojego osiedla i cieszyć się z niego wraz z rodzicami. Osoby, 
które nie mają już dzieci w wieku szkolnym a chcą parkować samochód na miejscu 
parkingowym, nie mogą, muszą stawać na ulicy. Jak mówiłem, teraz zagrożenie z tytułu budowy 
jest bardzo duże. Ostatnio zapadały się tam jezdnie. Na tej ulicy mieliśmy bardzo potężną dziurę 
1 była też wstrzymana komunikacja, chociaż niedawno mówiliśmy, że trzeba na czas budowy 
w jaki sposób ograniczyć. Niestety mamy same problemy, które się pogłębiają, a Miasto 
nic nie robi z tą infrastrukturą, żeby zrobić to samo, co gdzie indziej. Dlatego nie mogę 
powiedzieć, że są zrealizowane wnioski. Wniosek dotyczący termomodernizacji, który 
był zrealizowany, oczywiście również składałem kilkanaście lat temu i była zrealizowana 
inwestycja kilka lat temu tak naprawdę. Jednak nie była zrealizowana żadna dotycząca 
infrastruktury, czy to wymiany dachów, czy to ulicy Saperów, czy to właśnie miejsc 
parkingowych i to się powtarza od szeregu lat, chociaż są zapewnia, że niby coś będzie robione 
w tej kwestii. Jak się okazuje, nic nie jest robione, dlatego jak powiedziałem, nie będę głosował 
"za", tylko "przeciw" tej uchwale. 
Burmistrz Miasta - oczywiście nie mogę przekonywać radnego, żeby głosował tak, 
jak ewentualnie oczekiwałabym. Każdy ma możliwość zabrania głosu. Oczywiście przepraszam, 
nie osiedle Lotnisko, tylko osiedle Staszica miało inwestycję termomodernizacji wykonaną 
i to całkiem niedawno, bo 2 lata temu była zakończona. Pan Radny też dobrze wie, że żadnych 
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inwestycji typu parkingu zrobić na osiedlu Staszica nie możemy, ponieważ zwyczajnie nie 
mamy po temu terenów. Pan Radny sugerował, aby zabrać powierzchnię Zespołowi Szkół 
Ogólnokształcących i na tym terenie zorganizować miejsca parkingowe ale też zapomina 
0 jednym, że to są tereny zielone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
Zgodnie z tym planem, nie można zrealizować żadnych inwestycji parkingowych i jeszcze 
kosztem ładnego boiska, ładnego terenu przynależnego Zespołowi Szkół Ogólnokształcących. 
My tam po prostu nie mamy terenów do realizacji takich inwestycji. Mieszkańcy muszą 
wiedzieć, że to nie jest zła wola Miasta, tylko po prostu nie mamy gdzie tego zrealizować. 
Natomiast wspólnoty mieszkaniowe, które przy swoich blokach takie tereny mają, mogą takie 
inwestycje realizować. Do tego też wspólnoty mieszkaniowe zachęcamy tak, jak i wspólnoty 
na osiedlu Lotnisko. 
Jeśli chodzi o ul. Saperów wciąż trwają rozmowy. Nie odpuszczamy tego tematu. Tam jest tylko 
kwestia, czy będziemy realizować to wspólnie z wojskiem jako drogę militarną, czy będziemy 
to realizować jako Miasto odrębnie, sięgając po dofinansowanie z funduszu na drogi 
samorządowe. Jeszcze dogadujemy te kwestie, o sprawie nie zapomnieliśmy, jest ona cały czas 
aktualna. Natomiast, czy to będzie kwestia przyszłego roku, czy 2023 roku, to czas pokaże, 
bowiem inne będą nasze udziały, jeśli będzie partycypować w tej inwestycji wojsko, inne 
też będą, jeżeli będziemy sami inwestorem tego zadania i będziemy tylko współfinansowani 
do wysokości 50% tej inwestycji. Nie zapominajmy o tym, że ta droga służy głównie żołnierzom 
1 mieszkańcom, którzy pracują na Twierdzy. Nasi mieszkańcy rzadko korzystają z tej drogi, 
ponieważ nie ma takiej potrzeby, gdyż korzystają z drogi nr 48 jadąc do Kozienic główną trasą. 
Droga jest typowo militarna, dlatego staramy się zainteresować tą inwestycją wojsko. 
Radny A. Marzysz - przebudowa ulicy Saperów może chwilę poczekać, gdyż jeżeli będzie 
robiona droga krajowa i budowane rondo przy stacji paliw Orlen, wtedy cały ruch pójdzie 
tamtędy. Chodzi o to, żeby znowu nie zostało zniszczone, to co byłoby zrobione. 

Następnie przystąpiono do głosowania projektu uchwały. 

głosowanie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na 

obszarze miasta Dęblin 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 29 listopada 2021 r. czas 14:23:21 - 14:24:44 

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

status 

ZA 

PRZECIW 

WSTRZYMAŁO SIĘ 
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ilość procent 

11 91.67 % 

1 8.33 % 

0  0 %  

status 

pula głosów 

oddanych głosów 

nieoddanych głosów 

ilość procent 

14 

12 85.71 % 

2 14.29 % 
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Wyniki imienne 

Ip nazwisko imię głos 

1 Chochowski Waldemar PRZECIW 

2 Cyd ej ko Maria ZA 

3 Czarnecka Urszula ZA 

4 Grobel Mieczysław ZA 

5 Jakubik Maciej nie głosował 

6 Krygrowski Maciej ZA 

7 Kurowski Andrzej nieobecny 

8 Marzysz Artur ZA 

9 Papis Edyta ZA 

10 Pasek Robert ZA 

11 Przerwa Ewa ZA 

12 Świetliński Leopold ZA 

13 Wojewoda - Sieklicka Patrycja ZA 

14 Wojtyś Jarosław ZA 

Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr LIII/310/2021 w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości obowiązujących na obszarze miasta Dęblin. Uchwała stanowi 
załącznik do protokołu. 

Ad. 6b) w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi 
z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

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

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

Burmistrz Miasta - jak mówiłam na komisjach, uchwała jest ważna. Wciąż rosnące ceny 
gospodarowania odpadami komunalnymi doganiają nas. Podwyższaliśmy w tamtym roku drugi 
raz opłatę od mieszkańca do 28 zł, aby pokryć cały koszt gospodarki odpadami komunalnymi. 
Już w tym roku ta kwota była kwotą niewystarczającą. Już dwukrotnie przesuwaliśmy w tym 
roku środki w budżecie na pokrycie tych kosztów za wrzesień i październik tego roku i widzimy, 
że środki 4.200.000 zł, jakie zostały zabezpieczone na rok 2021 w budżecie, były 
niewystarczające, jak i też niewystarczające są opłaty za odpady komunalne pobierane 
od mieszkańca. Jednakże we wrześniu tego roku została zmieniona ustawa o utrzymaniu 
porządku i czystości na terenie gmin, zgodnie z którą ustawodawca przewidział taką sytuację. 
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Zgodnie z tą ustawą możemy już od października tego roku dopłacać do gospodarki odpadami 
komunalnymi, pomagając, mam nadzieję w ten sposób, mieszkańcom i nie obciążając 
ich dodatkowymi kosztami. Będzie to spora kwota, bo na ten moment w planie jest już więcej 
o 560.000 zł, więc postaramy się ten plan zrealizować. A jeśli będzie taka potrzeba, będziemy 
zwiększać dopłatę, aby odciążyć mieszkańców, bo wiemy, że nie jest to łatwy czas, gdyż drożeje 
prąd, gaz, woda, inne media. Skoro Miasto bez naruszenia dyscypliny finansów może dopłacić 
w tej chwili i pomóc mieszkańcom, tak też robimy podejmując stosowną uchwałę, bowiem 
ta uchwała ma wprost oparcie w zmienionej ustawie. 

Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania projektu uchwały. 

głosowanie w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów 
własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 29 listopada 2021 r. czas 14:30:37 - 14:31:10 

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 Cyd ej ko Maria ZA 

3 Czarnecka Urszula ZA 

4 Grobel Mieczysław ZA 

5 Jakubik Maciej ZA 

6 Krygrowski Maciej ZA 

7 Kurowski Andrzej nieobecny 

8 Marzysz Artur ZA 

9 Papis Edyta ZA 

10 Pasek Robert ZA 
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11 Przerwa Ewa ZA 

12 Świetliński Leopold ZA 

13 Wojewoda - Sieklicka Patrycja ZA 

14 Wojtyś Jarosław ZA 

Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr LIII/311/2021 w sprawie pokrycia części kosztów 
gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 6c) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek 4058/3, 4058/4 i 4058/5, obręb 0001 
Dęblin, stanowiących własność miasta Dęblin 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej - Marcin Daniel przedstawił 
projekt uchwały z uzasadnieniem (stanowi załącznik do protokołu). 

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

W dyskusji głos zabrał: 
Radny W. Chochowski zapytał, czy są złożone trzy wnioski, tj. od Wspólnot budynków 3c i 3a 
oraz od właściciela nieruchomości 3b, chętnych kupić działki od Miasta? 
Naczelnik Wydziału GKP odpowiedział, że tak. 

Następnie przystąpiono do głosowania projektu uchwały. 

glosowanie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek 4058/3, 4058/4 i 4058/5, obręb 0001 
Dęblin, stanowiących własność miasta Dęblin 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 29 listopada 2021 r. czas 14:35:48- 14:37:09 

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 Cydejko Maria ZA 

3 Czarnecka Urszula ZA 

4 Grobel Mieczysław ZA 

5 Jakubik Maciej ZA 

6 Krygrowski Maciej ZA 

7 Kurowski Andrzej nieobecny 

8 Marzysz Artur ZA 

9 Papis Edyta ZA 

10 Pasek Robert ZA 

11 Przerwa Ewa ZA 

12 Świetliński Leopold ZA 

13 Wojewoda - Sieklicka Patrycja ZA 

14 Wojtyś Jarosław ZA 

Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr LIII/312/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
działek 4058/3, 4058/4 i 4058/5, obręb 0001 Dęblin, stanowiących własność miasta Dęblin. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 6d) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na cześć działki 
nr 4057/5 położonej w Dęblinie przy ulicy 15 Pułku Piechoty Wilków 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej - M. Daniel przedstawił 
projekt uchwały z uzasadnieniem (stanowi załącznik do protokołu). 

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

W dyskusji głos zabrał: 
Radny W. Chochowski - na początku sesji rozmawialiśmy o propozycji zagospodarowania 
tego terenu. Ja bym prosił, żeby przy przedłużeniu umów, dać wszystkim dzierżawcom 
uprzedzenie, żeby wiedzieli i długofalowo na przykład nie inwestowali. Widziałem, że część 
handlujących remontuje swoje „pawilony handlowe", więc żeby nie przeinwestowali, 
bo ta działka może być w każdej chwili przeznaczona na coś innego. Mam wniosek, bo jedna 
z działek posiada „wgłębienie" od strony boiska, gdzie było kiedyś zaplecze sportowe Klubu 
„Czarni", którego teraz tego nie ma. Mamy za to piękny, nowy budynek wykorzystywany. Teraz 
żebyśmy my mogli tą działkę geodezyjnie wyprostować, czyli pociągnąć wzdłuż, to byłaby 
doskonała okazja, żeby uporządkować ten teren a jednocześnie sprzedać komercyjnie za ciężką 
gotówkę. Tym, którzy tam będą zamierzali cokolwiek budować, na pewno to poprawi możliwość 
projektowania innych budynków i po prostu będzie to z korzyścią dla wszystkich. My zarobimy, 
inwestor będzie mógł w jakiś sposób to lepiej zagospodarować i znikną szpecące ten teren 
obiekty. 
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Następnie przystąpiono do głosowania projektu uchwały. 

głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na część działki nr 4057/5 
położonej w Dęblinie przy ulicy 15 Pułku Piechoty Wilków 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 29 listopada 2021 r. czas 14:41:49 -14:42:46 

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 Cyd ej ko Maria ZA 

3 Czarnecka Urszula ZA 

4 Grobel Mieczysław ZA 

5 Jakubik Maciej ZA 

6 Krygrowski Maciej ZA 

7 Kurowski Andrzej nieobecny 

8 Marzysz Artur ZA 

9 Papis Edyta ZA 

10 Pasek Robert ZA 

11 Przerwa Ewa ZA 

12 Świetliński Leopold ZA 

13 Wojewoda - Sieklicka Patrycja ZA 

14 Wojtyś Jarosław ZA 

Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr LIII/313/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów 
dzierżawy na część działki nr 4057/5 położonej w Dęblinie przy ulicy 15 Pułku Piechoty 
Wilków. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Po przerwie w obradach sesji Burmistrz Miasta przywitała przedstawicieli firmy Family 
Partners, którzy przedstawili koncepcję zagospodarowania terenu przy ul. 15 Pułku Piechoty 
Wilków, na której aktualnie znajduje się targowisko miejskie. 

Przedstawiciel firmy Family Partners - Michał Bienias poinformował, że firma pochodząca 
z Przodkowa na Kaszubach generalnie skupia się na obiektach handlowo-usługowych 
z funkcjami dopełniającymi. Nie skupia się tylko i wyłącznie na rynku pomorskim lecz 
na chwilę obecną koncentruje się na Wielkopolsce oraz Województwie Mazowieckim. Jednak 
inwestuje również w rynki wybiegające poza te województwa. Firma ma w 100% kapitał Polski, 
jest to firma rodzinna dwupokoleniowa. Na chwilę obecną zatrudnia blisko 100 osób z różnych 
branży. Zaciekawiło ich miasto Dęblin i tutaj chcieliby również ulokować swój kapitał w formie 
obiektu handlowo-usługowego na terenie obecnego targowiska miejskiego. 
Następnie udzielał odpowiedzi na zadane pytania: 

Radny M. Krygrowski - czy jest przewidywana odpłatność za miejsca parkingowe. 
Po drugiej stronie ulicy mamy parking, który planujemy zagospodarować pod targowisko 
miejskie, więc czy w razie inwestycji, wy jako firma, jesteście w stanie partycypować 
w organizacji tego parkingu i czy taką praktykę przyjmujecie przy innych inwestycjach. 

Odp. Generalnie skupiamy się na parkach handlowo-usługowych z racji tego, że odchodzi się 
od galerii handlowych. Teraz w Polsce staje się modniejsze przechodzenie do obiektów, 
do których przychodzi się nie przy okazji. Takie obiekty zyskały na popularności przez 
pandemię, więc staramy się przede wszystkim, żeby klientom było jak najbardziej wygodnie. 
Wygodne zakupy to są duże, szerokie miejsca parkingowe, łatwy do nich dostęp i bezpośredni 
dostęp do usług, więc jak najbardziej skupiamy się na liczbie miejsc parkingowych oraz 
ich ogólnodostępności. Odpłatność za miejsca parkingowe absolutnie nie wchodzi w rachubę. 

Teraz mamy inwestycję w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie zakupiliśmy miejsce 
po targowisku miejskim. Targowisko miejskie przenosimy na działkę obok razem z całą 
infrastrukturą, czyli z miejscami parkingowymi, z odtworzeniem stoisk do handlu. 
Radny M. Krygrowski - czy takie kwestie można wcześniej zawrzeć w umowie? 
Czy jest jakaś wizja wstępną odnośnie wyglądu całości. Czy już szacowaliście, ile miejsc 
parkingowych byłoby przy tym obiekcie, jeżeli by powstał. 

Odp. Zdecydowanie tak. My też lubimy jasny obraz. Oczywiście projektując nasze obiekty 
skupiamy się najpierw przede wszystkim na zapisach miejscowego planu zagospodarowania 
ale oczywiście działamy z władzami miasta. Nie robimy tego dla siebie, robimy to dla miasta 
i dla ludzi, którzy są klientami, więc staramy się sprostać oczekiwaniom. 

Nie mamy sprecyzowanej wizji ale staramy się robić tak, żeby na każde 100 metrów 
powierzchni handlowej przypadało 10 miejsc parkingowych. 

Burmistrz - w jakim tempie powstaje obiekt od daty otrzymania decyzji budowlanej, jak to się 
odbywa? 

Czy są jakieś konkretne firmy, „sieciówki", które są zainteresowane, czy ustalacie to dopiero 
na etapie realizacji inwestycji? 

Odnośnie kwestii zagospodarowania terenu, zależałoby nam na równoległym lub 
wcześniejszym zagospodarowaniu terenu na Krzywej jako targowisko miejskie, nie jako 
następstwo powstania tej inwestycji, żeby móc gładko przejść z handlem targowym właśnie 
na drugą stronę ulicy. 

Ponieważ studium i plan dopuszcza dwukondygnacyjność zabudowy obiektem powyżej 
2000 m2, jakie byłyby propozycje zagospodarowania góry, bo teraz handel odbywa się raczej 
na parterze. Czy są możliwości zagospodarowania pod usługi, które byłyby lokalnie dobrze 
widziane. 

Odp. Czas realizacji inwestycji od momentu nabycia działki, jeśli działka ma jasny, 
przejrzysty plan zagospodarowania przestrzennego, zakłada czas uzyskania pozwolenia 
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na budowę i w naszym przypadku zajmuje do 9 miesięcy, natomiast po uzyskaniu 
prawomocnego pozwolenia na budowę czas budowy takiego obiektu wynosi do 12 miesięcy. 
U nas akurat plusem jest to, że wszystko robimy od „a" do „z" własnym sumptem, czyli mamy 
swoją firmę budowlaną, swoje składy budowlane, swój dział inwestycyjny, dział księgowy, dział 
techniczny i budowlany. Wszystko mamy swoje, nie korzystamy z podwykonawców, więc tak 
naprawdę sytuacja, która dzieje się na rynku, za bardzo można powiedzieć nas nie dotyka. Mamy 
jasno określoną ilość zaplanowanych inwestycji. Na chwilę obecną mamy już budowy 
zaplanowane na końcówkę 2023 roku. 

Odnośnie wizji tego obiektu są oczywiście sieci, z którymi współpracujemy na co dzień. 
Budujemy tak naprawdę wszystko, od marketów spożywczych, po markety budowlane, siłownie, 
restauracje, małe obiekty 300-400 metrowe, które mają przede wszystkim skupiać lokalną 
społeczność, lokalnych sprzedawców. Są oczywiście marki wiodące i do tego robimy funkcje 
dopełniające, czyli marki i sprzedawców lokalnych. 

Jeśli chodzi o obiekty piętrowe, również takie realizujemy. Na piętrach są bardziej branże nie 
tyle rozrywkowe co bardziej kulturalno-sportowe, czyli robimy siłownie. Współpracujemy 
z trzema sieciami: My dream, Just Fit i Zdrowit. Na chwilę obecną na terenie Warszawy robimy 
trzy siłownię właśnie na piętrze z firmą Zdrowit. Realizujemy również restauracje, na przykład 
między innymi współpracujemy z firmą Sphinx. Jeśli chodzi o cały wachlarz i spektrum naszych 
najemców, z którymi współpracujemy są to wszystkie branże i wszystkie możliwe firmy z terenu 
Polski. 

Odnośnie przeniesienia targowiska, taką decyzję chcielibyśmy podjąć razem z Radą Miasta. 
Czy to miałaby być inwestycja, która będzie wchodziła w pozwolenie na budowę, czy po prostu 
za zgodą Miasta, będziemy realizować odtworzenie na przykład tego samego targowiska, które 
jest. Jesteśmy otwarci na propozycje. Teraz realizujemy taką inwestycje w miejscowości 
Cieplewo pod Pruszczem Gdańskim z racji tego, że był to też teren miejski, więc dla miasta 
robimy park miejski razem z terrarium zwierząt egzotycznych. 

Radna U. Czarnecka - jaka byłaby forma nowego targowiska? Byłyby wiaty dla samochodów, 
czy pomieszczenia zabudowane? 

Odp. Decyzja wspólna z Radą Miasta. Jesteśmy otwarci na propozycje. 

Ad. 6ef w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w Miejskim Żłobku w Dęblinie 
„Rai Malucha" prowadzonym przez Miasto Dęblin 

Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych - Agnieszka Chlaściak - Pietruszewska 
przedstawiła projekt uchwały z uzasadnieniem (stanowi załącznik do protokołu). 

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

Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania projektu uchwały. 

głosowanie w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w Miejskim Żłobku w Dęblinie „Raj 
Malucha" prowadzonym przez Miasto Dęblin 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 29 listopada 2021 r. czas 15:20:35 - 15:21:44 

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 
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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 

7 Kurowski Andrzej nieobecny 

8 Marzysz Artur ZA 

9 Papis Edyta ZA 

10 Pasek Robert ZA 

11 Przerwa Ewa ZA 

12 Świetliński Leopold ZA 

13 Wojewoda - Sieklicka Patrycja ZA 

14 Wojtyś Jarosław ZA 

Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr LIII/315/2021 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy 
Miasta Dęblin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2022". Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 6f) w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Dęblin z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 
2022" 

Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych - A. Chlasciak - Pietruszewska 
przedstawiła projekt uchwały z uzasadnieniem (stanowi załącznik do protokołu). 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Oświaty, Kultury i Kultury 
Fizycznej oraz Komisję Zdrowia i Problematyki Socjalnej. 
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Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania projektu uchwały. 

głosowanie 

jednostka 

wynik 

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Dęblin z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2022" 

Rada Miasta Dęblin 

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 29 listopada 2021 r. 

typ głosowanie jawne imienne 

Podsumowanie 

status ilość 

ZA 12 

PRZECIW 0 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 

Wyniki imienne 

lp nazwisko 

1 Chochowski 

2 Cyd ej ko 

3 Czarnecka 

4 Grobel 

5 Jakubik 

6 Krygrowski 

7 Kurowski 

8 Marzysz 

9 Papis 

10 Pasek 

11 Przerwa 

12 Świetliński 

13 Wojewoda - Sieklicka 

14 Wojtyś 

czas 

większość 

procent status 

100 % pula głosów 

0% oddanych głosów 

0% nieoddanych głosów 

imię 

Waldemar 

Maria 

Urszula 

Mieczysław 

Maciej 

Maciej 

Andrzej 

Artur 

Edyta 

Robert 

Ewa 

Leopold 

Patrycja 

Jarosław 

15:23:43-15:25:13 

zwykła 

ilość 

14 

12 

2 

głos 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

nieobecny 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

nie głosował 

procent 

85.71 % 

14.29 % 
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Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr LIII/315/2021 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy 
Miasta Dęblin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2022". Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 6g) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu na realizację 
zadania inwestycyjnego pod nazwa „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 801 w Dęblinie 
na odcinku ok. 2,32 km" 

Burmistrz Miasta 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 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu na realizację zadania 
inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 801 w Dęblinie na 

odcinku ok. 2,32 km" 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 29 listopada 2021 r. 

typ głosowanie jawne imienne 

Podsumowanie 

status ilość 

ZA 13 

PRZECIW 0 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 

Wyniki imienne 

ip nazwisko 

Chochowski 

Cydejko 

Czarnecka 

Grobel 

Jakubik 

Krygrowski 

czas 

większość 

procent status 

100 % pula głosów 

0 %  oddanych głosów 

0 % nieoddanych głosów 

imię 

Waldemar 

Maria 

Urszula 

Mieczysław 

Maciej 

Maciej 

15:27:48- 15:28:39 

zwykła 

ilość 

14 

13 

1 

głos 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

procent 

92.86 % 

7.14 % 

Str. 23 

Protokół nr LIII z przebiegu LIII sesji Rady Miasta Dęblin w dniu 29 listopada 2021 r. 



7 Kurowski Andrzej nieobecny 

8 Marzysz Artur ZA 

9 Papis Edyta ZA 

10 Pasek Robert ZA 

11 Przerwa Ewa ZA 

12 Świetliński Leopold ZA 

13 Wojewoda - Sieklicka Patrycja ZA 

14 Wojtyś Jarosław ZA 

Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr LIII/316/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Województwu Lubelskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja 
drogi wojewódzkiej nr 801 w Dęblinie na odcinku ok. 2,32 km". Uchwała stanowi załącznik 
do protokołu. 

Ad. pkt 7. Zatwierdzenie protokołu z LI sesji Rady Miasta. 

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

głosowanie Zatwierdzenie protokołu z LI sesji Rady Miasta, 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 

typ 

29 listopada 2021 r. 

głosowanie jawne imienne 

czas 

Podsumowanie 

status 

ZA 

PRZECIW 

WSTRZYMAŁO SIĘ 

Wyniki imienne 

lp nazwisko 

1 Chochowski 

2 Cydejko 

ilość 

12 

0 

0 

procent 

100 % 

0 %  

0 %  

większość 

status 

pula głosów 

oddanych głosów 

nieoddanych głosów 

imię 

Waldemar 

Maria 

15:29:06- 15:30:05 

zwykła 

ilość 

14 

12 

2 

głos 

nieobecny 

ZA 

procent 

85.71 % 

14.29 % 
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3 Czarnecka Urszula ZA 

4 Grobel Mieczysław ZA 

5 Jakubik Maciej ZA 

6 Krygrowski Maciej ZA 

7 Kurowski Andrzej nieobecny 

8 Marzysz Artur ZA 

9 Pa pis Edyta ZA 

10 Pasek Robert ZA 

11 Przerwa Ewa ZA 

12 Świetliński Leopold ZA 

13 Wojewoda - Sieklicka Patrycja ZA 

14 Woj tyś Jarosław ZA 

Rada Miasta przyjęła protokół z LI sesji Rady Miasta. 

Ad. pkt 8. Zatwierdzenie protokołu z LII (XVI nadzwyczajnej) sesji Rady Miasta. 

Ponieważ nie wpłynęły uwagi do protokołu z LII (XVI nadzwyczajnej) sesji Rady Miasta 
przystąpiono do jego zatwierdzenia. 

głosowanie Zatwierdzenie protokołu z LII (XVI nadzwyczajnej) sesji Rady Miasta, 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 29 listopada 2021 r. czas 15:30:33- 15:31:12 

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 12 100 % pula głosów 14 -

PRZECIW 0 0% oddanych głosów 12 85.71 % 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0% nieoddanych głosów 2 14.29 % 
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Ip nazwisko imię głos 

1 Chochowski Waldemar nieobecny 

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 nieobecny 

8 Marzysz Artur ZA 

9 Papis Edyta ZA 

10 Pasek Robert ZA 

11 Przerwa Ewa ZA 

12 Świetliński Leopold ZA 

13 Wojewoda - Sieklicka Patrycja ZA 

14 Wojtyś Jarosław ZA 

Rada Miasta przyjęła protokół z LII (XVI nadzwyczajnej) sesji Rady Miasta. 

Ad. pkt 9. Zamknięcie sesji. 

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

Zamknięcie sesji - godz. 15.30 

Na tym zakończono protokół. 

PRZEWODZĄCY RADY 

Mac ie j  Kryg rowsk i  

Protokołowała: 
,/f• ćfccJtek-

Agnieśzka Ogórek-Ostrach 
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