
Protokół Nr LV/2021 

Z LV Sesji Rady Miasta 

z dnia 29 grudnia 2021 roku 

Ad. pkt 1 Otwarcie sesji (godzina 11:30). 

Miejsce posiedzenia - sala konferencyjna Ratusza Miasta. 

Protokołowano - zgodnie z porządkiem obrad. 

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

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

Ad. pkt. 2 Wręczenie nowo wybranej radnej zaświadczenia o wyborze. 

Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Pani Justyna Paulina Ochota wręczyła nowo 
wybranej radnej Pani Ewie Monice Grzędzie zaświadczenie o wyborze. Kopia niniejszego 
zaświadczenia stanowi załącznik do protokołu. 

Ad, pkt. 3 Złożenie ślubowania przez nowo wybrana radna według treści określonej 
w art. 23a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. 
Przewodniczący Rady Miasta Maciej Krygrowski poinformował, że Radni, którzy uzyskali 
mandat w czasie trwania kadencji, składają ślubowanie na pierwszej sesji, na której są obecni 
oraz, że z chwilą złożenia ślubowania nabywa się prawa i obowiązki radnego. Następnie 
odczytał rotę ślubowania: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję 
uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie 
dobro mojej gminy i jej mieszkańców." Po czym nowo wybrana radna powiedziała słowo 
„ślubuję". 

Ad. 4. Sprawdzenie obecności. 

Ustawowy skład Rady Miasta - 15 radnych. 

W sesji uczestniczyło -15 radnych, w tym 2 radnych uczestniczyło w sesji zdalnie. 

LISTA RADNYCH OBECNYCH NA SESJI 

lp nazwisko imie status podpis 

1 Chochowski Waldemar obecny 

2 Cydejko Maria obecna 

3 Czarnecka Urszula obecna 
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4 Grobel Mieczysław obecny 

5 Grzęda Ewa obena 

6 Jakubik Maciej obecny 

7 Krygrowski Maciej obecny 

8 Kurowski Andrzej obecny 

9 Marzysz Artur obecny 

10 Pa pis Edyta obecna 

11 Pasek Robert obecny 

12 Przerwa Ewa obecna 

13 Świetliński Leopold obecny 

14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja obecny 

15 Wojtyś Jarosław obecny 

obecni 15 

wszyscy 15 

procent 100 % 

Kworum zostało osiągnięte 

Ad. pkt 5 Przyjęcie porządku obrad. 

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

Burmistrz Miasta Beata Siedlecka zgłosiła wniosek, aby wprowadzić do porządku obrad 
w punkcie 8 m projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały ustalającej zasady przyznawania 
oraz wysokości diet, a także zwrotu kosztów podróży radnym Rady Miasta Dęblin 
i członkom Zarządów Osiedli. 

Przewodniczącego RM zgłosił wniosek, aby w punkcie 8 n dodać projekt uchwały w sprawie 
ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Dęblin. 

Głosowanie nad wniosek Burmistrza Miasta o wprowadzenie do porządku obrad, jako punktu 
8m) projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały ustalającej zasady przyznawania oraz 
wysokości diet, a także zwrotu kosztów podróży radnym Rady Miasta Dęblin i członkom 
Zarządów Osiedli. 

głosowanie Wniosek Burmistrza Miasta o wprowadzenie do porządku obrad jako punktu 8m) projektu 
uchwały w sprawie zmiany uchwały ustalającej zasady przyznawania oraz wysokości diet, a 
także zwrotu kosztów podróży radnym Rady Miasta Dęblin i członkom Zarządów Osiedli. 
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jednostka 

wynik 

Rada Miasta Dęblin 

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 29 grudnia 2021 r. 

typ głosowanie jawne imienne 

Podsumowanie 

status 

ZA 

PRZECIW 

WSTRZYMAŁO SIĘ 

Wyniki imienne 

lp nazwisko 

1 Chochowski 

2 Cyd ej ko 

3 Czarnecka 

4 Grobel 

5 Grzęda 

6 Jakubik 

7 Krygrowski 

8 Kurowski 

9 Marzysz 

10 Papis 

11 Pasek 

12 Przerwa 

13 Świetliński 

14 Wojewoda - Sieklicka 

15 Wojtyś 

ilość 

13 

1 

0 

procent 

92.86 % 

7.14% 

0 %  

imię 

Waldemar 

Maria 

Urszula 

Mieczysław 

Ewa 

Maciej 

Maciej 

Andrzej 

Artur 

Edyta 

Robert 

Ewa 

Leopold 

Patrycja 

Jarosław 

czas 

większość 

status 

pula głosów 

oddanych głosów 

nieoddanych głosów 

11:46:40- 11:48:31 

bezwzględna 

ilość 

15 

14 

1 

głos 

PRZECIW 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

nie głosował 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

procent 

93.33 % 

6.67 % 

Głosowanie nad wnioskiem Przewodniczącego RM o wprowadzenie do porządku obrad, jako 
punktu 8n) projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Dęblin. 

głosowanie Wniosek Przewodniczącego RM o wprowadzenie do porządku obrad jako punktu 8n) 
projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Dęblin. 
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jednostka 

wynik 

Rada Miasta Dęblin 

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 29 grudnia 2021 r. 

typ głosowanie jawne imienne 

Podsumowanie 

status ilość 

ZA 14 

PRZECIW 0 

WSTRZYMAŁO SIĘ 1 

Wyniki imienne 

lp nazwisko 

1 Chochowski 

2 Cydejko 

3 Czarnecka 

4 Grobel 

5 Grzęda 

6 Jakubik 

7 Krygrowski 

8 Kurowski 

9 Marzysz 

10 Papis 

11 Pasek 

12 Przerwa 

13 Świetliński 

14 Wojewoda - Sieklicka 

15 Wojtyś 

procent 

93.33 % 

0 %  

6.67 % 

większość 

status 

pula głosów 

oddanych głosów 

nieoddanych głosów 

imię 

Waldemar 

Maria 

Urszula 

Mieczysław 

Ewa 

Maciej 

Maciej 

Andrzej 

Artur 

Edyta 

Robert 

Ewa 

Leopold 

Patrycja 

Jarosław 

11:48:50- 11:50:40 

bezwzględna 

ilość procent 

15 

15 100 % 

0  0 %  

głos 

WSTRZYMAŁ SIĘ 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

Następnie Rada Miasta przyjęła porządek obrad L sesji z przyjętymi wnioskami 
w następującym brzmieniu: 
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Porządek obrad; 

1. Otwarcie sesji. 
2. Wręczenie nowo wybranej radnej zaświadczenia o wyborze. 
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybraną radną według treści określonej w art. 23 a ust. 1 

ustawy o samorządzie gminnym. 
4. Sprawdzenie obecności. 
5. Przyjęcie porządku obrad. 
6. Informacja o pracach Przewodniczącego Rady i Burmistrza Miasta w okresie między 

sesjami. 
7. Sprawy różne, wolne wnioski oraz złożenie pisemnych interpelacji i zapytań. 
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 

a) uchwały budżetowej na 2022 rok; 
b) wieloletniej prognozy finansowej; 
c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ryckiemu na dofinansowanie zadań z 

zakresu transportu zbiorowego na terenie powiatu ryckiego; 
d) zmieniająca uchwałę Nr XXVI/163/2016 w sprawie wyrażenia zgody na realizację 

wspólnego projektu pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania 
ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin - etap II" oraz 
wniesienia wkładu na pokrycie udziału własnego; 

e) wyrażenia woli kontynuowania członkostwa Miasta Dęblin w Stowarzyszeniu Lokalna 
Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej"; 

f) wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa użytkowania 
wieczystego działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2363/88 położonej w 
Dęblinie, obręb geodezyjny 0001 Dęblin; 

g) zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy 
działek położonych w Dęblinie; 

h) odwołania Skarbnika Miasta Dęblin; 
i) powołania Skarbnika Miasta Dęblin; 
j) uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miasta Dęblin na 2022 r.; 
k) zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miasta Dęblin na 2022 r; 
1) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady 

Miasta Dęblin; 
m) zmiany uchwały ustalającej zasady przyznawania oraz wysokości diet, a także zwrotu 

kosztów podróży radnym Rady Miasta Dęblin i członkom Zarządów Osiedli; 
n) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Dęblin. 

9. Zatwierdzenie protokołu z LIII sesji Rady Miasta. 
10. Zatwierdzenie protokołu z LIV (XVII nadzwyczajnej) sesji Rady Miasta. 
11. Zamknięcie sesji. 

Przyjęcie porządku obrad 

głosowanie Przyjęcie porządku obrad 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 29 grudnia 2021 r. czas 11:53:54-11:54:20 

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 
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Podsumowanie 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 14 93.33 % pula głosów 15 -

PRZECIW 1 6.67 % oddanych głosów 15 100 % 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 %  nleoddanych głosów 0 0 %  

Wyniki imienne 

Ip nazwisko imię głos 

1 Chochowskl Waldemar PRZECIW 

2 Cydejko Maria ZA 

3 Czarnecka Urszula ZA 

4 Grobel Mieczysław ZA 

5 Grzęda Ewa ZA 

6 Jakubik Maciej ZA 

7 Krygrowski Maciej ZA 

8 Kurowski Andrzej ZA 

9 Marzysz Artur ZA 

10 Papis Edyta ZA 

11 Pasek Robert ZA 

12 Przerwa Ewa ZA 

13 Świetliński Leopold ZA 

14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja ZA 

15 Wojtyś Jarosław ZA 

Ad. pkt 6 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 29 listopada 2021 r.: 

- 4 grudnia - wraz z panią Burmistrz braliśmy udział w uroczystej promocji 
Podchorążych LAW, która odbyła się przed Pomnikiem Bohaterskim Lotnikom 
Dęblińskiej Szkoły Orląt; 

- 9 grudnia - wraz z panią Burmistrz braliśmy udział w nagraniu audycji radiowych 
w Radio Puławy gdzie przedstawialiśmy sprawy bieżące dotyczące inwestycji, 
wydarzeń kulturalnych oraz sportowych; 

- 13 grudnia - brałem udział w sesji nadzwyczajnej RM; 
- 17 grudnia - wraz z radnymi brałem udział w Wigilii Miejskiej przed budynkiem UM; 
- 29 grudnia - czyli dzisiaj brałem udział we wspólnym posiedzeniu stałych komisji 
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RM na którym opiniowaliśmy materiały na dzisiejsza sesję. 

Burmistrz Miasta przedłożyła informację o swojej pracy między sesjami: 

- 2 grudnia - brałam udział w spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie 
w sprawie miejskiego obszaru funkcjonalnego w skład, którego wchodzą Dęblin, Ryki 
i Stężyca. Spotkanie dotyczyło planowania i podejmowania wspólnych działań 
podejmowanych w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych; 

- 3 grudnia - spotkałam się w Urzędzie Miasta z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków i jego pracownikami w sprawie sugestii opracowania nowego programu 
ochrony zabytków w mieście Dęblin; 

- 4 grudnia - brałam udział w uroczystej promocji oficerskiej LAW, która odbyła się 
przed Pomnikiem Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt; 

- 6 grudnia - brałam udział w posiedzeniu komisji opiniującej wniosek Towarzystwa 
Przyjaciół Dęblina o nadanie pani Irenie Hassę tytułu Honorowego Obywatela Miasta. 
Wniosek został pozytywnie zaopiniowany (jednogłośnie). Komisji przewodniczył 
Przewodniczący RM Maciej Krygrowski. 

- 9 grudnia - wraz z Przewodniczącym RM wzięliśmy udział w programie Radia 
Impuls w Puławach gdzie promowaliśmy miasto Dęblin i jego osiągnięcia w 2021 
roku; 

- 10 grudnia - uczestniczyłam wraz z powołaną przeze mnie komisją w odbiorze 
zakończonego zadania budowy nowych i przebudowy istniejących zatok 
parkingowych na osiedlu Wiślana. Wykonano 43 nowe i przebudowano 18 miejsc 
parkingowych prawostronnych. Dodatkowo w związku z realizowanym przez PGE 
dystrybucja S.A. inwestycją polegającą na przebudowie linii niskiego napięcia 
zasilającego budynki wielorodzinne w os. Wiślana przebudowaliśmy oświetlenie 
drogowe wzdłuż modernizowanych zatok parkingowych. 

- 12 grudnia - uczestniczyłem w spotkaniu z osobą obdarowaną w ramach akcji 
„Szlachetna Paczka" wraz z Dyrektorem OPS Anetą Sztobryn oraz inspektorem UM 
Kamilem Krypskim. Zawieźliśmy paczki osobie zamieszkałej w Paprotni. 

- 13 grudnia - uczestniczyłam w spotkaniu wigilijnym w SP ZOZ oraz 
w nadzwyczajnej sesji Rady Miasta; 

- 15 grudnia - naczelnik wydziału OS Agnieszka Chlaściak-Pietruszewska w imieniu 
moim i własnym uczestniczyła w jasełkach zorganizowanych w SP nr 4; 

- 15 grudnia - wraz z naczelnik OS brałyśmy udział w spotkaniu Wigilijnym 
zorganizowanym przez Dyrektor Miejskiego Żłobka; 

- 17 grudnia - zorganizowaliśmy Wigilię miejską dla mieszkańców oraz Jarmark 
Bożonarodzeniowy; 

- 21 grudnia - brałam udział w podsumowaniu kontroli, która była przeprowadzona 
w placówkach oświatowych i w UM przez kontrolerów Administracyjnej Izby 
Skarbowej. Kontrola wypadła bez uwag; 

- 29 grudnia - brałam udział we wspólnym posiedzeniu stałych komisji RM, na którym 
opiniowaliśmy materiały na dzisiejsza sesję. 

Ad. pkt. 7 Sprawy różne, wolne wnioski oraz złożenie pisemnych interpelacji i zapytań. 

Radna Urszula Czarnecka - zapytała, kiedy nastąpi uaktualnienie numeracji lamp 
w całym mieście? Do tej pory mimo wcześniejszych zapytań i interpelacji nie zostało to 
dokonane. Ponadto lampy oświetleniowe na terenie targowiska wymagają pielęgnacji, 
ponieważ są przekrzywione, a także zapytałajakie są plany w stosunku do tych lamp? 
Dodatkowo zwróciła uwagę na przekrzywione znaki drogowe na ul. 15 P.P. Wilków oraz 
przy 
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ul. Staszica. 

Radny Andrzej Kurowski - w imieniu własnym oraz mieszkańców osiedla Wiślana złożył 
serdeczne podziękowania Pani Burmistrz za szybką i skuteczną realizację 
w obecnym roku budżetowym parkingów prawostronnych wraz ze zmianą oświetlenia 
i likwidacją sieci napowietrznej dzięki PGE. Podziękował również pracownikom 
zaangażowanym w realizację tego zadania, którzy elastycznie podchodzili do postulatów 
mieszkańców. Zwrócił również uwagę na pojawiający się na osiedlu problem śmieci. Zgłosił 
również problem związany, z jakością wody, jaka dostarczana jest z ujęć Jagiellońska i 
Wiślana. Ponadto, co raz częstsze są awarie oświetlenia na osiedlu. Mieszkańcy również 
proszą o doposażenie placu zabaw oraz utworzenie siłowni plenerowej. 

Radny Robert Pasek - złożył wniosek o podcięcie i usunięcie gałęzi, które wyrastają ponad 
ulicę na ul. Pułaskiego od początku ul. Chabrowej do pierwszych zabudowań, ponieważ 
utrudniają one przejazd wyższych pojazdów tj. autobus. 

Przewodniczący RM Maciej Krygrowski - poprosił o podanie szerszej informacji 
mieszkańcom dotyczącej światłowodów pojawiających się już w naszym mieście. Kiedy 
zaczną działać oraz samej instalacji. 

Burmistrz Miasta Beata Siedlecka odniosła się do pytań i wniosków odpowiedziała: 

Radnej Urszuli Czarneckiej - w sprawie numeracji lamp wypowie się pracownik posiadający 
taką wiedzę. Natomiast odnośnie lamp znajdujących się na terenie targowiska poinformowała, 
że wymagają one pionizacji od jakiegoś czasu i trzeba pomyśleć, aby to zrobić lub usunąć, 
ponieważ stanowią one zagrożenie. Nie wiemy jeszcze jak będziemy gospodarować tym 
terenem, bo być może będzie usuwał je przyszły inwestor. Naprawa znaków drogowych 
zostanie zlecona pracownikom. 
Radnemu Andrzejowi Kurowskiemu - większość spraw związanych z nieuporządkowanym 
terenem leży po stronie wspólnot mieszkaniowych. Na pewno uwrażliwimy wykonawcę 
odbierającego odpady komunalne od nowego roku z zabudowań wysokich, aby robił to jak 
najlepiej. Ponadto trzeba rozmawiać ze wspólnotami, w jaki sposób mają gromadzić odpady i 
dlaczego nie robią tego zgodnie z przepisami. 
Naczelnik GKP Marcin Daniel - odpowiedział odnośnie awarii oświetlenia - w dniu 
wczorajszym nastąpiła awaria oświetlenia zarówno przy ulicach jak i między blokami przy 
terenach wspólnot mieszkaniowych. Było to w późnych godzinach. Skontaktowałem się z 
konserwatorem, który częściowo naprawił oświetlenie. Przyczyna została ustalana i część 
oświetlenia została już przywrócona. Odnośnie słupa oświetleniowy przy bloku nr 52, 
poinformował, że każdą awarię przekazujemy konserwatorowi zajmującemu się oświetleniem 
i tak było w tym przypadku. Natomiast do dnia dzisiejszego nie udało się jej naprawić. 
W dniu dzisiejszym po ponownym kontakcie z konserwatorem zostałem zapewniony że 
awaria ta zostanie usunięta. 
Waldemar Strigl - pracownik wydziału RMI - odpowiedział Radnej Urszuli Czarneckiej w 
sprawie numeracji lamp - dysponujemy pełną inwentaryzacją na terenie miasta, która jest 
aktualna. W kwestii wprowadzania tej numeracji na słupy wstrzymaliśmy się z powodu 
realizowanych teraz inwestycji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w ramach, których będzie 
przebudowywane oświetlanie oraz po przebudowie drogi nr 48, które planowane jest na 
przyszły rok. Inwentaryzacja, którą dysponujemy po wykonaniu inwestycji będzie wymagała 
aktualizacji. Dlatego też wstrzymaliśmy się z oznakowaniem słupów, które posiadają starą 
numerację, po której również można je jednoznacznie zidentyfikować. 
Burmistrz Miasta Beata Siedlecka - odniosła się do wypowiedzi Radnego Andrzeja 
Kurowskiego - zwrócił pan uwagę, że problemem społecznym jest brak siłowni plenerowej 
oraz placu zabaw. Plac jest natomiast nie jest wystarczająco doposażony jak na tak duże 
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osiedle, postaramy się to zrobić ze środków pozyskanych z „Lokalnej Grupy Działania" lub 
utworzyć siłownię plenerową. Będziemy posiłkować się sugestiami mieszkańców. 
Przewodniczącemu RM Maciejowi Krygrowskiemu - światłowody, które w tej chwili są 
podwieszane na słupach oraz okablowywane również w ziemi na terenie miasta Dęblin jest to 
zadanie rządowe realizowane przez spółki zewnętrzne. Posiadamy wiedze gdzie 
i w którym miejscu zostały wydane decyzje lokalizacyjne. Podamy na stronie internetowej 
informację, w którym miejscu takie sieci się znajdą. Natomiast, kiedy to zadanie będzie 
zakończone trzeba pytać bezpośrednio inwestora. 
Naczelnik GKP Marcin Daniel - odpowiedział Radnemu Robertowi Paskowi - kwestię 
przycięcia gałęzi ul. Pułaskiego od początku ul. Chabrowej do pierwszych zabudowań prace 
te mamy w planach do wykonania do końca lutego, ponieważ wtedy można dokonywać 
zabiegów na koronach drzew. Będziemy zlecać to i inne miejsca do przycinki wykonawcy. 

Ad. pkt 8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 

Ad. 8a) uchwały budżetowej na 2022 rok. 

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

Naczelnik Wydziału RMI Henryk Rozenbajgier - omówił zadanie inwestycyjne 
planowane na 2022 rok (stanowi załącznik do protokołu). 

Wiceprzewodniczący KGPiB Andrzej Kurowski odczytał ostateczną opinię Komisji 
Gospodarki Przestrzennej i Budżetu Rady Miasta Dęblin w sprawie projektu budżetu na 2022 
rok wypracowaną na posiedzeniu w dniu 29 listopada 20221 roku (stanowi załącznik do 
protokołu). 

Dyskusja: 

Radny Waldemar Chochowski - odniósł się do inwestycji ze str. 50 - Fontanna 
zadał pytanie czy to prawda, iż w wyniku wyłączenia fontanny i jej urządzeń dwukrotnie 
doszło do zalania pomieszczenia znajdującego pod ziemię i w wyniku, czego zniszczone 
zostały urządzenia hydrauliczne i elektryczne się tam znajdujące. Fontanna nie działa już 
dmgi rok i mieszkańcy pytają czy jest to przyczyną. Następnie zadał pytanie odnośnie SP nr 
2, która w 2018 roku została oddana po termomodernizacji. Byliśmy zapewniani, że 
inwestycje prowadzone przez miasto są na lata, pozwalając eksploatować budynki bez 
kosztów. Natomiast w budżecie pojawia się pozycja na remont dachu i gzymsów na kwotę 
170 tys. zł. W specyfikacji remontu było zawarte dociepłenie stropodachu, czy wtedy nie 
została dokonana ocena, jakości dachu na szkole i sali gimnastycznej? Remont elewacji 
polega na doklejaniu do samego gzymsu, jest to obróbka blacharska stanowi to jedną całość i 
wyjęcie jakichkolwiek obróbek blacharskich spowoduje zniszczenie elewacji, która została 
niedawno wykonana. Następnie zapytał o remonty, które zawarte są na str. 34 tj. 850 tys. zł 
przeznaczone na remonty wspólnot mieszkaniowych. Jaka kwota jest przeznaczona na remont 
naszych budynków komunalnych, ponieważ ta kwota nie została wyszczególniona należących 
do gminy. Wielokrotnie składałem wnioski o remont budynku przy ul. 15 P.P. Wilków i nie 
widzę, aby była wyszczególniona taka pozycja, jako inwestycyjna. 
Naczelnik OA Justyna Ochota - odpowiedział na pytanie dot. fontanny - dwukrotnie miało 
miejsce zalanie pomieszczenia pod fontanną w wyniku nagłych, dużych opadów i była 
wypompowywana z niego woda. Myślę, że nic nie zostało uszkodzone, ponieważ zwykle na 
sezon zimowy pompy i rzeczy, które mogłyby ulec uszkodzeniu są wymontowywane, 
zakonserwowane i zabezpieczone. Natomiast elektronika została uszkodzona w 2019 roku 
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w wyniku wyładowania atmosferycznego i od tamtej pory nie została uzupełniona ani 
zmodernizowana. Kiedy w 2020 roku rozpoczęła się epidemia SANEPID wydał zalecenia, 
żeby nie uruchamiać zdrojów w celu uniknięcia zgromadzeń ludzkich, aby unikać 
rozpowszechnianie się wirusa. Taka sama sytuacja była również w tym roku i fontanna nie 
działała. Uruchomienie fontanny planowane jest na przyszły rok. Ponadto konserwacja 
fontanny, co roku rodziła duże koszty ponieważ jest to duży obiekt. 

Naczelnik Wydziału RMI Henryk Rozenbajgier - odpowiedział na pytanie dot. dachu na 
SP nr 2 - wyjaśnił, że była wykonana termomodernizacja SP nr 2, natomiast nie był to remont. 
W związku z tym zostały wykonane zadania, które wpływają na oszczędności energii 
ewentualnie pozyskanie nowej energii ze źródeł odnawialnych. Na tej części szkoły, w której 
jest przeciek było wykonane ocieplenie poprzez wstrzyknięcie granulatów w przestrzeń 
między dachem, a w części z salą gimnastyczną nie było takiej możliwości zostało wykonane 
docieplenie poprzez położenie Styro papy. Czyli nowe ocieplenie na wierzchu dachu i wiąże 
się jednocześnie z nowym pokryciem dachu. Wykonanie prac związanych z wymianą dachu 
na tamtym etapie wymagałoby sfinansowania całości, jako roboty dodatkowe za środków 
budżetowych. Uszkodzenie gzymsów nie jest duże i trzeba to naprawić. Teraz pojawiły się 
nowe możliwości finansowania i planowany koszt 170 tys. zł będzie finansowane z 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, pozwala on na pokrycie kosztów bez 
wyszczególnienia wykonywanych czynności. Z tego funduszu możemy pokryć praktycznie 
całość kosztów ok. 168 747 zł, czyli nasz koszt to 1253 zł. 
Burmistrz Miasta Beata Siedlecka - padła uwaga odnośnie budżetu tj. w dziale gospodarka 
mieszkaniowa zasobem gminy, kwota 850 tys. zł dotyczy poszczególnych inwestycji 
wymienionych w projekcie budżetu. Na str. 34 w projekcie budżetu 850 tys. zł znajduje się w 
opisie iż są to środki przeznaczone na pokrycie kosztów remontów budynków gminnych, 
przeznaczonych na cele mieszkaniowe, mieszczą się tu również zaliczki na remonty części 
wspólne w budynkach wspólnot z udziałem miasta oraz media. Także w tej kwocie znajdują 
się koszty zarządzania i administrowania lokalami oraz wypłata odszkodowań za 
niedostarczenie lokali socjalnych dla osób objętych eksmisją. W opisie nie ma 
wyszczególnionych zadań remontowych, ponieważ remonty bieżące, które mieszczą się w tej 
kwocie wynikają z sytuacji bieżących. Zarządca i administrator lokali mieszkaniowych 
socjalnych i komunalnych, czyli MZGK występuje z pismem o wyrażenie zgody na 
wykonanie pilnego i bieżącego remontu (konieczny z uwagi, że jest zamieszkiwany i aby 
dalej można z niego korzystać tego wymaga). Wtedy miasto akceptuje ten wydatek ze 
względu jak ważna jest to sprawa i realizowane jest z tych środków. Jeżeli z opinii 
technicznej, która wykonywana jest raz w roku wynika, że lokal wymaga inwestycji wówczas 
przedsiębiorstwo zwraca się do miasta, aby ją wykonać i umieścić w budżecie. 
Radny Waldemar Chochowski - niedawno na sesji chciałem złożyć wniosek, ale 
w końcu do tego nie doszło odnoście remontu dachu na budynku gminnym przy ul. 15 P.P. 
Wilków. Wydawało mi się, że nastąpiło porozumienie i zrozumienie między tym, co chciałem 
przekazać i zrozumieniem ze strony pani burmistrz, że na dzień dzisiejszy, co roku mamy 
przeznaczone środki na remont budynków gminnych. Mamy również uchwałę, w jaki sposób 
mamy robić remonty w tych budynkach. Niestety ze względu na to, że potrzebne są środki na 
interwencję np. wymianę pieca itd. Środki remontowe wydawane są na naprawy 
interwencyjne. W związku z tym potrzebne są dodatkowe środki, aby można było nie zależnie 
wprowadzić plan funduszu remontowego zgodnie z naszą uchwalą nie zależnie od 
interwencji. Prosiłem o to i Panią Burmistrz wykazała zrozumienie, a teraz nie uzyskałem 
odpowiedzi ile pieniędzy zostanie przeznaczonych na remonty, a jaki plan jest funduszu 
remontowego, który jest uchwalony. Nie wiem czy będzie realizowana wymiana eternitowego 
i dziurawego poszycia dachowego na tym budynku, a był to mój wniosek złożony do budżetu. 
Co do budżetu to staram się wnikliwie analizować to, co jest zapisane w projekcie uchwały 
budżetowej i uważam, ze wystąpił spory ruch w stosunku do poprzednich budżetów ze strony 
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państwa, które zauważyło, że przez pandemię mamy zaniżone dochody i duże koszty 
utrzymania szkół i przedszkoli, a spoczywa to na gminach, które tracą możliwość inwestycji. 
Pojawiają się pieniądze na ten i przyszły rok na inwestycje pozyskane z „Polskiego ładu" 
i z „Programu Inwestycji Lokalnych", pieniądze te możemy wydawać praktycznie bez wkładu 
własnego. Chociaż wiedząc z doświadczenia jeszcze nigdy nie było tak, że jakkolwiek 
inwestycja nie kosztowała gminy dodatkowych kosztów, które wynikły w tracie 
wykonywania pracy. Kiedyś było tak, że zakładaliśmy 85% funduszów unijnych, a kończyło 
się na 63% w tej chwili pieniądze są duże w pełni na inwestycje tylko, że brakuje mi tego, iż 
moje osiedle jest znowu pominięte w inwestycjach. Nie chciałem dużo, bo rozmawiając 
o planach wydatków Radny Marzysz powiedział, że nie trzeba remontować ul. Saperów, 
ponieważ prawdopodobnie tamtędy będzie remontowana droga krajowa ruch będzie tam 
przeniesiony. Dlatego właśnie trzeba ją wyremontować, ponieważ jadąc po uszkodzonych 
trelinkach samochody osobowe i ciężarowe powodują bardzo duży huk i nie da się tam 
mieszkać. Kiedy ruch całościowy zostanie tam przeniesiony to będzie bardzo duży hałas oraz 
spowolniony ruch z uwagi na stan nawierzchni, oraz przez dużą ilość spalin mieszkańcy nie 
będą mogli tam żyć. Jeżeli zostanie puszczony ruch ul. Saperów podczas remontu ul. 15 P.P. 
Wilków to Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych ją odtworzy. Mieszkańcy nie będą musieli 
cierpieć, ponieważ remont ma trwać dwa lata. Nie jest to duży odcinek drogi i trzeba to 
zrobić, nawet na obecną nawierzchnię położyć nakładkę asfaltową, aby wyciszyć i upłynnić 
ruch. Nie ma porównania inwestycja jak np. remont chodnika z wymianą eternitowego dachu, 
którego nie możemy wymienić, a stanowi zagrożenie dla mieszkańców. Kolejną inwestycją, o 
którą już nie jednokrotnie pisałem to parkingi na os. Staszica, a nie było tam żadnego 
urzędnika, który wysłuchałby radnego i mieszkańców. Mówiono, ze nie można przesunąć 
ogrodzenia, które teraz zostało rozebrane podczas inwestycję drogi wojewódzkiej. Nie wolno 
usuwać drzew, a tak naprawdę może wcale nie trzeba usuwać drzew, bo wystarczyłby parking 
wzdłuż ulicy. Może wystarczyłoby zlikwidować trawnik i to uratowałoby sytuację, bo w tej 
chwili samochody parkowane są na jezdni i nie majak się minąć. Kiedyś Pani powiedziała, że 
jak jest taki radny to nie dostanie nic, żadnych inwestycji, ale to nie ja będę cierpiał bo mam 
garaż i nie mieszkam na fryglu, ale mieszkańcy cierpią i chcą, żeby to było wykonane. Piszę 
tyle lat i nic nie jest robione, niech nie robi mi pani na złość tylko posłucha mieszkańców, bo 
to oni będą głosować w wyborach i takie czyste równe podejście, że wszystkich w Dęblinie 
trzeba traktować tak samo także tych, którzy mieszkają w centrum miasta. Przewija się tu 
bardzo dużo ludzi zarówno na targ jak oraz sklepów i przejeżdżają przez nasze „zapuszczone" 
osiedle, wstydzą się i ja, jako mieszkaniec również. 
Burmistrz Beata Siedlecka - oczywiście Pan Chochowski walczy o zadania na swoim 
osiedlu i jest to zrozumiałe. Wielokrotnie mówiliśmy, dlaczego zadania te nie mogą dojść do 
skutku. Jeśli chodzi o złośliwość to jest to w odwrotnym kierunku. Powiedziałam, że Pan jest 
mało skutecznym radnym, bo nie rozmawia pan w duchu ugody z burmistrzem oraz radnymi. 
Być w opozycji nie znaczy być złośliwym i robić wszystko na opór, oznacza to być 
skutecznym, nikogo nie obrażać i pokazywać potrzeby mieszkańców w taki sposób, aby były 
dostrzeżone bez względu, jaką stronę radny prezentuje. Do tej pory próbował pan to nie 
skutecznie zrobić w związku z tym niektóre wnioski są również niedostrzeżone. Natomiast 
wszystkie wymienione przez pana przypadki zostały dostrzeżone. Co do dachu umówiliśmy 
się w ten sposób, że jeżeli remont nie będzie się znajdował w dziale 700 gospodarka 
mieszkaniowa w rozdziale gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy to złoży pan 
wniosek, jako odrębną inwestycje. Pewnie tak by się stało gdybyśmy nie musieli wykonać w 
tym roku pilniejszych zadań tj. remontu dachu w SP nr 2, ponieważ mamy zapewnić 
bezpieczeństwo przebywającym w szkole uczniom. Niestety musieliśmy też wybrać fontannę, 
której nie jestem zwolennikiem jest to obiekt architektonicznie niespecjalnie ładny i 
praktyczny, ale nie mógł być uruchomiony w tamtym ani w tym roku z przyczyn, o których 
wcześniej była mowa. Napewno została unieruchomiona ze względu na wyłączenia urządzeń 
wskutek zalania. Zostały zalane wskutek podniesienia wód opadowych na drodze 48 
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ponieważ studnie chłonne nie były w stanie tej całej wody przejąć, a że układ sterowniczy 
położony jest tuż przy drodze więc został zalany. Jeżeli wyremontujemy fontannę za 
przeznaczone 50 tys. zł to również może zdarzyć się taka sytuacja, dlatego proszę być na to 
przygotowanym i mieć pretensje do tych, którzy wymyślili taki projekt z takim technicznym 
rozwiązaniem i w tym miejscu. Ponieważ mieszkańcy w dużej ilości wypowiedzieli się, że 
bez fontanny miasto nie ma żadnego uroku, dlatego skłaniamy się do tego, aby wykonać to 
zadanie inwestycyjne, chociaż zdecydowanie wolałabym przeznaczyć te środki na wykonanie 
dachu. Chociaż po wykonaniu ekspertyzy wymiany dachu, jeżeli zdejmiemy eternit będą 
konieczne dalsze prace być może z wymianą więźby dachowej właśnie stąd nie planowaliśmy 
tego w bieżących remontach. W związku z tym, że będą to duże środki to w przyszłych latach 
będziemy musieli zaplanować to, jako inwestycje. Rozpatrując pana wniosek wzięłam pod 
uwagę opinię techniczną z MZGK, z której wynika, iż stan techniczny dachu nie jest 
zagrażający życiu oraz zdrowiu i daje możliwości zamieszkania. Nie jestem złośliwa do pana, 
ani na pewno w stosunku do mieszkańców. Os. Staszica jest mi bardzo bliskie z wielu 
względów. Słucham mieszkańców tak jak pan, za pana kadencji Osiedle miało wykonanych 
wiele zadań tj. wielomilionowa termomodernizacja ZSO oraz nowe ogrodzenie, w tym roku 
dokonamy remontu nawierzchni boiska. Wniosek pana radnego dotyczący parkingów został 
po raz pierwszy sprecyzowany, do tej pory chciał, aby zdjąć ogrodzenie ZSO i na części 
terenu przylegającego geodezyjnie do ZSO i będącego w zarządzie dyrektora szkoły urządzić 
parking dla mieszkańców. Jest to niemożliwe, ponieważ inwestycja polegająca na wykonaniu 
parkingu samochodowego musi mieć poparcie w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego, a ten zakłada w tym miejscu tereny zielone i rekreacyjne, także wiązałoby się 
to z zabraniem tych terenów z zarządu ZSO oraz zmianą planu zagospodarowania i studium. 
Nie jest to złośliwość burmistrza tylko bark możliwości wykonania parkingów. Od strony, 
0 której mowa ogrodzenie nie zostało zdjęte, pozostało i nie wiąże się to z koniecznością z 
postawia nowego ogrodzenia. Inwestycja budowy drogi 801 zgodnie z umową i stanowiskiem 
kierownika budowy i inwestora będzie zakończona w grudniu 2022 roku. Apeluję do 
mieszkańców os. Staszica, którzy odczuwają uciążliwość w zamieszkiwaniu obok tak dużej 
inwestycji, żeby byli cierpliwi, bo za rok będzie to już piękna trasa i mieszkańcy swobodnie 
będą mogli wyjeżdżać z osiedla. Jeżeli któraś z dróg gminnych na os. Staszica w wyniku 
wykonywanych inwestycji zostanie uszkodzona na pewno przypilnujemy, aby została 
naprawiona przed zakończeniem inwestycji. Ponad to fakt, że osiedle jest zaniedbane nie jest 
winą burmistrza tylko zarządcy. Proszę o zgłoszenie się do swojej spółdzielni zarządzającej 
tym terenem, aby to osiedle odzyskało dawny blask. Burmistrz stwierdziła, że spółdzielnia 
kiedyś dbała o to osiedle, ale jeżeli teraz dzieje się coś niedobrego to poprosiła radnego, aby 
zwrócił się o poprawienie, jakości usług do zarządcy osiedla. Osiedle Staszica na pewno 
będzie lepiej wyglądało po zakończeniu inwestycji budowy drogi 801. 
Radny Waldemar Chochowski - nie wiem, dlaczego pani burmistrz wkłada swoje słowa 
w moje usta. Nie mówiłem nic na temat tego, że moja spółdzielnia mieszkaniowa wygląda. 
Mówię o drogach gminnych przebiegających przez osiedle i że są one w takim stanie, 
że pomimo trwającej inwestycji na ul. Towarowej mieliśmy przez 1,5 miesiąca wyłączoną 
ul. Staszica, ponieważ zapadła się ciężarówka i zniszczyła drogę. Ulica Staszica jest 
w takim stanie, że wymaga szybkiego remontu. Osiedle wygląda jak wygląda, dlatego że 
lokalizacje wszystkich inwestycji prowadzone w obrębie osiedli, ponieważ coś przyciąga 
inwestorów, a odpycha stan infrastruktury gminnej. Radny wyliczył, jakie będzie zadłużenie 
w Dęblinie na koniec tego roku będzie to ok. 51 min, a mieszkańców mamy wg. GUS w 2020 
roku to 15 887. Wychodzi na to, że każdy mieszkaniec miasta na koniec roku jest zadłużony 
kwotą 3220 zł. jest to dług publiczny będący na każdym z niezależnie od wieku. Obawiam się 
tego, że przy kryzysie, który trwa nasze państwo nadąża nad tym, aby pozyskiwać pieniądze 
1 przekazywać samorządom do wydawania to to, co się dzieje ze stawkami procentowymi, 
które ogłasza NBP spowoduje, że na spłatę zadłużenia, mamy 1 min 900 tys. przeznaczone 
w następnym roku i może okazać się, że będziemy musieli przeznaczyć dużo więcej i każda 
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złotówka przeznaczona na spłatę zadłużenia spowoduje, że nie będziemy mieć na wydatki 
bieżące czy inwestycje. Obawiam się, że wnioski, o które walczę od szeregu lat nie będą 
zrealizowane, bo pieniądze się skończą. Teraz pieniądze są i chciałabym, aby w ramach 
rezerwy inwestycyjnej znajdującej się w budżecie było coś zrobione. Patrząc na skalę innych 
inwestycji są to kwoty mało znaczące, ale przez nas oczekiwane. Będę głosował przeciwko 
uchwaleniu tego budżetu, reprezentuje mieszkańców wnioski mieszkańców nie są 
realizowane, więc nie mam prawa podnieść ręki za tym, aby kolejny rok sankcjonować taką 
sytuację, że jesteśmy zaniedbani i miejskie działki na tym terenie również. 
Burmistrz Beata Siedlecka - odniosła się do zadłużenia miasta poprosiła radnego o nie 
wprowadzanie mieszkańców w błąd. Na koniec 2022 roku zadłużenie będzie wynosiło 49 
min. 240 tys. i nie planujemy już zadłużać miasta. Kondycja budżetu z tytułu sprowadzonych 
z zewnątrz środków nie jest najgorsza i dalej realizujemy duże zadania. Zadłużenie było 
zaciągane z racji wielkich zadań inwestycyjnych, na które rada dawała przyzwolenie 6 lat 
uchwalając wieloletnie plany finansowe rozwoju miasta i kolejne budżety, za którymi 
ochoczo podnoszono ręce zwłaszcza w tamtej kadencji, kiedy realizowano szereg zadań 
inwestycyjnych na rzecz radych klubu „Razem dla Dęblina". Wtedy radni nie zastanawiali się 
czy te drobne zadania są z kredytów czy nie i z czego burmistrz będzie je realizowała i 
finansowała. Budżety były realizowane na 100% po stronie wydatków i dochodów, a rada 
miasta przyzwalała na zaciąganie kredytów. Oprócz drobnych zdań inwestycyjnych 
zaciągnięte kredyty pozwoliły nam na realizację ogromnych zadań inwestycyjnych dla miasta. 
Prognozowane zadłużenie na 2022 rok to 49 min. 240 tys. Rozpoczynałam kadencję po moich 
poprzednikach z długiem 21 min. zł. Przez 7 lat realizując inwestycje za ok. 97 min. 551 tys. 
zł, za zgodą obecnej i poprzedniej rady zaciągnęłam tylko 28 min. zł. W porównaniu 
z inwestycjami, jakie zostały zrealizowane dla mieszkańców jest to niewielka kwota. 
Zrealizowaliśmy inwestycje za środki własne i wkłady pochodzące z kredytów, ale również 
ze środków ściągniętych z zewnątrz w kwocie 70 min. 326 tys. zł. Sugerowanie, że kredyty 
nie pozwolą realizować zadań jest nie prawdą, ponieważ w projekcie budżetu widać już 
kolejne zadania inwestycyjne planowane do realizacji w dalszych latach. Miejmy nadzieję, że 
rząd nie zapomni o samorządach, zwłaszcza w utrzymaniu oświaty, ponieważ budżety wielu 
jednostek samorządowych to gro wydatków na oświatę, u nas jest to 1/3 wydatków. 
Poradzimy sobie z inwestycjami, ale jeżeli w zakresie zdań bieżących na oświatę nie 
znajdziemy wspomożenia w rządowych projektach to rzeczywiście tych zadań realizować 
będziemy mniej, ponieważ priorytetowym zadaniem jest utrzymać oświatę na dobrym 
poziomie, a subwencje i dotacje nie zwracają nam wszystkich kosztów jej utrzymania. 
Uchwalany budżet przewiduje wydatki na oświatę, środki mają zapewnić właściwe jej 
funkcjonowanie. Ponadto, jeżeli uda nam się zrealizować wszystkie zadania inwestycyjne, to 
uda nam się wzbogacić oświatę o 4 termomodernizowanie obiekty, poprawi ona warunki 
pobytu uczniów i nauczycieli, ale również miasto zyska na walorze estetycznym. 

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

głosowanie uchwały budżetowej na 2022 rok 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 29 grudnia 2021 r. czas 13:34:44- 13:37:04 

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 
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Podsumowanie 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 13 92.86 % pula głosów 15 -

PRZECIW 1 7.14% oddanych głosów 14 93.33 % 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0% nieoddanych głosów 1 6.67 % 

Wyniki imienne 

ip nazwisko imię głos 

i Chochowski Waldemar PRZECIW 

2 Cydejko Maria ZA 

3 Czarnecka Urszula ZA 

4 Grobel Mieczysław ZA 

5 Grzęda Ewa ZA 

6 Jakubik Maciej ZA 

7 Krygrowski Maciej ZA 

8 Kurowski Andrzej ZA 

9 Marzysz Artur ZA 

10 Papis Edyta ZA 

11 Pasek Robert ZA 

12 Przerwa Ewa ZA 

13 Świetliński Leopold nie głosował 

14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja ZA 

15 Wojtyś Jarosław ZA 

Rada Miasta przyjęła Uchwałę Nr LV/318/2021 w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok 
(stanowi załącznik do protokołu). 

Przewodniczący RM ogłosił 10 minut przerwy. 

Ad. 8 b) wieloletniej prognozy finansowej. 

Skarbnik Agata Zaręba - przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 
i autopoprawkami (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. 
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głosowanie wieloletniej prognozy finansowej 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 29 grudnia 2021 r. 

typ głosowanie jawne imienne 

Podsumowanie 

status ilość 

ZA 14 

PRZECIW 1 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 

Wyniki imienne 

lp nazwisko 

Chochowski 

Cydejko. 

Czarnecka 

Grobel 

Grzęda 

Jakubik 

Krygrowski 

Kurowski 

Marzysz 

Papis 

Pasek 

Przerwa 

Świetliński 

Wojewoda - Sieklicka 

Wojtyś 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

procent 

93.33 % 

6.67 % 

0 %  

czas 

większość 

status 

pula głosów 

oddanych głosów 

nieoddanych głosów 

imię 

Waldemar 

Maria 

Urszula 

Mieczysław 

Ewa 

Maciej 

Maciej 

Andrzej 

Artur 

Edyta 

Robert 

Ewa 

Leopold 

Patrycja 

Jarosław 

14:02:19 - 14:03:03 

zwykła 

ilość 

15 

15 

0 

głos 

PRZECIW 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

procent 

100 % 

0 %  

Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr LV/319/2021 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 
(stanowi załącznik do protokołu). 

Ad. 8c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ryckiemu na dofinansowanie zadań z 
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zakresu transportu zbiorowego na terenie powiatu ryckiego. 

Naczelnik Wydziału OA Justyna Ochota - przedstawiła projekt uchwały 
z uzasadnieniem (stanowi załącznik do protokołu). 
Komisja Gospodarki Przestrzennej i Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Dyskusja: 
Radna Urszula Czarnecka - zapytała czy PKS Ryki nie rozlicza się na takiej zasadzie jak 
Puławy i czy moglibyśmy spowodować, aby Ryki określiły ile sprzedają biletów. Ponieważ 
byłam świadkiem, że pasażer nie dostawał paragonu za przejazd. Kwoty dopłat są potężne, 
a jakość rozliczenia pozostawia wiele do życzenia. 
Naczelnik Wydziału O A Justyna Ochota - rozliczenia przekazywane są do powiatu 
ryckiego i rozliczamy się z przejechanych wozokilometrów. W umowie określamy ile 
wozokilometrów ma być zrealizowanych i za ich przejechanie rozlicza nas powiat. Jeżeli 
chodzi o rozliczenia biletów to możemy wystąpić do PKS Ryki. Natomiast wozokilometry 
i sprawozdanie jest przedstawiane i rozliczane, pod względem finansowym i merytorycznym 
jest poprawnie. Z MZK Puławy mamy inne rozliczenia, bo jest to ilość przejechanych 
wozokilometrów na trasie oraz podana jest ilość sprzedanych biletów normalnych, ulgowych 
i ile przejechało osób. W przypadku pomocy powiatowi ryckiemu takiej wiedzy nie mamy. 

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

głosowanie 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 29 grudnia 2021 r. czas 14:07:32 -14:08:43 

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

status ilość procent status ilość procent 

Z A  15 100% pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0% oddanych głosów 15 100 % 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0% nieoddanych głosów 0 0 %  

Wyniki imienne 

lp nazwisko imię głos 

1 Chochowski Waldemar ZA 

2 Cydejko Maria ZA 

3 Czarnecka Urszula ZA 
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4 Grobel Mieczysław ZA 

5 Grzęda Ewa ZA 

6 Jakubik Maciej ZA 

7 Krygrowski Maciej ZA 

8 Kurowski Andrzej ZA 

9 Marzysz Artur ZA 

10 Papis Edyta ZA 

11 Pasek Robert ZA 

12 Przerwa Ewa ZA 

13 Świetliński Leopold ZA 

14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja ZA 

15 Woj tyś Jarosław ZA 

Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr LV/320/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Ryckiemu na dofinansowanie zadań z zakresu transportu zbiorowego na terenie 
powiatu ryckiego (stanowi załącznik do protokołu). 

Ad. 8d) zmieniająca uchwałę Nr XXVI/163/2016 w sprawie wyrażenia zgody na 
realizację wspólnego projektu pod nazwa „Modernizacja i rozbudowa systemu 
odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin - etap 
II" oraz wniesienia wkładu na pokrycie udziału własnego. 

Naczelnik Wydziały RMI Henryk Rozenbajgier - przedstawił projekt uchwały wraz 
z uzasadnieniem (stanowi załącznik do protokołu). 
Komisja Gospodarki Przestrzennej i Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Komisja Gospodarki Komunalnej, Samorządu i Porządku Publicznego pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 

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

głosowanie zmieniająca uchwałę Nr XXVI/163/2016 w sprawie wyrażenia zgody na realizację wspólnego 
projektu pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz 
zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin - etap II" oraz wniesienia wkładu na 
pokrycie udziału własnego 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 29 grudnia 2021 r. 

typ głosowanie jawne imienne 

Podsumowanie 

czas 14:11:43-14:12:34 

większość zwykła 
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status ilość procent status ilość procent 

ZA 15 100 % pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0% oddanych głosów 15 100 % 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0% nieoddanych głosów 0 0% 

Wyniki imienne 

ip nazwisko imię głos 

i Chochowski Waldemar ZA 

2 Cydejko Maria ZA 

3 Czarnecka Urszula ZA 

4 Grobel Mieczysław ZA 

5 Grzęda Ewa ZA 

6 Jakubik Maciej ZA 

7 Krygrowski Maciej ZA 

8 Kurowski Andrzej ZA 

9 Marzysz Artur ZA 

10 Papis Edyta ZA 

11 Pasek Robert ZA 

12 Przerwa Ewa ZA 

13 Świetliński Leopold ZA 

14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja ZA 

15 Wojtyś Jarosław ZA 

Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr LV/321/2021 zmieniająca uchwałę Nr XXVI/163/2016 
w sprawie wyrażenia zgody na realizację wspólnego projektu pod nazwą „Modernizacja 
i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie 
aglomeracji Dęblin - etap II" oraz wniesienia wkładu na pokrycie udziału własnego (stanowi 
załącznik do protokołu). 

Ad. 8 e) w sprawie wyrażenia woli kontynuowania członkostwa Miasta Dęblin 
w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej" 

Naczelnik Wydziału O A Justyna Ochota - przedstawiła projekt uchwały 
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. 
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głosowanie 

jednostka 

wynik 

wyrażenia woli kontynuowania członkostwa Miasta Dęblin w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa 
Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej" 

Rada Miasta Dęblin 

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 

typ 

29 grudnia 2021 r. 

głosowanie jawne imienne 

czas 

większość 

14:14:49-14:16:06 

zwykła 

Podsumowanie 

status ilość 

ZA 14 

PRZECIW 0 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 

procent status ilość 

100 % pula głosów 15 

0% oddanych głosów 14 

0% nieoddanych głosów 1 

procent 

93.33 % 

6.67 % 

Wyniki imienne 

lp nazwisko 

1 Chochowski 

2 Cydejko 

3 Czarnecka 

4 Grobel 

5 Grzęda 

6 Jakubik 

7 Krygrowski 

8 Kurowski 

9 Marzysz 

10 Papis 

11 Pasek 

12 Przerwa 

13 Świetliński 

14 Wojewoda - Sieklicka 

15 Wojtyś 

imię 

Waldemar 

Maria 

Urszula 

Mieczysław 

Ewa 

Maciej 

Maciej 

Andrzej 

Artur 

Edyta 

Robert 

Ewa 

Leopold 

Patrycja 

Jarosław 

głos 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

nie głosował 

Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr LY/322/2021 w sprawie wyrażenia woli kontynuowania 
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członkostwa Miasta Dęblin w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość 
Ziemi Ryckiej"(Stanowi załącznik do protokołu). 

Ad. 8f) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości 
prawa użytkowania wieczystego działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2363/88 
położonej w Dęblinie, obręb geodezyjny 0001 Dęblin. 

Inspektor Mirosław Paczek - przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (stanowi 
załącznik do protokołu). 
Komisja Gospodarki Przestrzennej i Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Komisja Gospodarki Komunalnej, Samorządu i Porządku Publicznego pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
Dyskusja: 
Burmistrz Miasta Beata Siedlecka - podczas komisji radny Chochowski zadał pytanie czy 
na tych terenach stoi jeszcze jakiś obiekt, który nie jest nasz np. garaż i co się z nim zadzieje? 
Inspektor Mirosław Paczek - odpowiedział, że zgodnie z załącznikiem mapowym 
wydzielony teren przepompowni i garaże przed przepompownią znajdują się jeszcze na 
terenie PKP S.A. jest to sama działka wydzielona płotem wraz z budynkiem, nic poza tym. 
Burmistrz Miasta Beata Siedlecka - czyli ta działka jest wolna i stoją na niej tylko 
urządzenia niezbędne do obsługi kanalizacji na terenie Michalinowa, Rycie i tej części miasta. 
Burmistrz przypomniała, że niezbędne jest podjęcie tej uchwały, bowiem przepompownia 
znajduje się na terenie, który jest własnością PKP S.A. i za to urządzenie, które obsługuje 
bardzo dużą ilość sieci spółka miejska płaci bardzo duży czynsz dzierżawny. Jest to nie 
ekonomiczne, żeby w tej chwili spółka miejska, która eksploatuje i utrzymuje te sieci oraz 
przepompownię płaciła czynsz dzierżawny i wzbogaca kolej. Dlatego podjęcie tej uchwały 
jest niezbędne, aby jak najszybciej prawo użytkowania wieczystego było przeszło na miasto, 
a miasto będzie analizowało możliwości prawne przekazania tego obiektu wraz z 
urządzeniem dla miejskiej spółki na jej stan. 

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

głosowanie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa użytkowania 
wieczystego działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2363/88 położonej w Dęblinie, 

obręb geodezyjny 0001 Dęblin 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 29 grudnia 2021 r. czas 14:22:10- 14:22:57 

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 15 100 % pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0% oddanych głosów 15 100 % 

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

lp nazwisko imię głos 

1 Chochowski Waldemar ZA 

2 Cydejko Maria ZA 

3 Czarnecka Urszula ZA 

4 Grobel Mieczysław ZA 

5 Grzęda Ewa ZA 

6 Jakubik Maciej ZA 

7 Krygrowski Maciej ZA 

8 Kurowski Andrzej ZA 

9 Marzysz Artur ZA 

10 Papis Edyta ZA 

11 Pasek Robert ZA 

12 Przerwa Ewa ZA 

13 Świetliński Leopold ZA 

14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja ZA 

15 Wojtyś Jarosław ZA 

Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr LV/323/2021 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do 
gminnego zasobu nieruchomości prawa użytkowania wieczystego działki oznaczonej 
numerem ewidencyjnym 2363/88 położonej w Dęblinie, obręb geodezyjny 0001 Dęblin 
(stanowi załącznik do protokołu). 

Ad. 8g) zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy 
działek położonych w Dęblinie. 

Inspektor Mirosław Paczek - przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (stanowi 
załącznik do protokołu). 
Komisja Gospodarki Przestrzennej i Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Komisja Gospodarki Komunalnej, Samorządu i Porządku Publicznego pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 

W związku z barakiem głosów w dyskusji przystąpiono do głosowani projektu uchwały. 

Uchwała Nr LV/324/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
umów dzierżawy działek położonych w Dęblinie 

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

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 
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data 29 grudnia 2021 r. czas 14:25:56 -14:26:31 

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 15 100 % pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0% oddanych głosów 15 100% 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 %  nieoddanych głosów 0 0% 

Wyniki imienne 

ip nazwisko imię głos 

i Chochowski Waldemar ZA 

2 Cydejko Maria ZA 

3 Czarnecka Urszula ZA 

4 Grobel Mieczysław ZA 

5 Grzęda Ewa ZA 

6 Jakubik Maciej ZA 

7 Krygrowski Maciej ZA 

8 Kurowski Andrzej ZA 

9 Marzysz Artur ZA 

10 Papis Edyta ZA 

11 Pasek Robert ZA 

12 Przerwa Ewa ZA 

13 Świetliński Leopold ZA 

14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja ZA 

15 Wojtyś Jarosław ZA 

Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr LV/324/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie umów dzierżawy działek położonych w Dęblinie (stanowi załącznik do 
protokołu). 
Ad. 8h) w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Dęblin. 
Burmistrz Miasta Beata Siedlecka - przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 
(stanowi załącznik do protokołu). 
Dyskusja: 
Radny Waldemar Chochowski - powiedział, ze złą decyzją jest jak się kogoś odwołuje, ale 
skoro pani skarbnik sama tego chce to nie możemy stawać jej na drodze. Ponadto 
podziękował w imieniu swoim oraz mieszkańców reprezentowanego osiedla za dobra 
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współpracę. Właśnie skarbnik musi gimnastykować się, kiedy radni poprzedniej jak i tej 
kadencji składając wniosek musiała przeanalizować, wytłumaczyć i przygotować. Praca ta 
jest żmudna, ponieważ wszystko musi się zgadzać, a trzeba spotkać się z naciskami. 
To najpierw skarbnik sprawdza czy cokolwiek da się zrobić, a później decyduje burmistrz. 
Powiedział, iż uważa, że skarbnik pełniła funkcję wzorowo i wysoko ocenia pracę całego 
wydziału finansowego UM. Jeszcze raz podziękował życząc powodzenia na nowej drodze 
zawodowej. 
Skarbnik Agata Zaręba - podziękowała Pani Burmistrz za daną jej szansę, która była 
wyzwaniem i której starała się sprostać oraz sprawiała wiele satysfakcji. Podziękowała 
również radnym, dyrektorom placówek za współpracę. 
Przewodniczący RM Maciej Krygrowski - podziękował za współpracę, z której również są 
zadowoleni życząc wszystkiego najlepszego w dalszej drodze zawodowej. 

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

głosowanie odwołania Skarbnika Miasta Dęblin 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 29 grudnia 2021 r. czas 14:32:11 -14:32:40 

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 15 100 % pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0% oddanych głosów 15 100% 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0% nieoddanych głosów 0 0% 

Wyniki imienne 

lp nazwisko imię głos 

1 Chochowski Waldemar ZA 

2 Cydejko Maria ZA 

3 Czarnecka Urszula ZA 

4 Grobel Mieczysław ZA 

5 Grzęda Ewa ZA 

6 Jakubik Maciej ZA 

7 Krygrowski Maciej ZA 

23 
Protokół nr L V/2021 z przebiegu L V sesji Rady Miasta Dęblin w dniu 29 grudnia 2021 r 



8 Kurowski Andrzej ZA 

9 Marzysz Artur ZA 

10 Papis Edyta ZA 

11 Pasek Robert ZA 

12 Przerwa Ewa ZA 

13 Świetliński Leopold ZA 

14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja ZA 

15 Wojtyś Jarosław ZA 

Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr LW325/2021 w sprawie odwołania Skarbnika Miasta 
Dęblin (stanowi załącznik do protokołu). 

Ad. 8 i) w sprawie powołania Skarbnika Miasta Dęblin. 

Burmistrz Miasta Beata Siedlecka - podziękowała Pani Agacie Zarębie za prawie 7 łat 
wspólnej pracy, która podczas tamtej kadencji była szkołą życia. Zdobyłyśmy duże 
doświadczenie, Agata jako skarbnik, a ja, jako burmistrz. Dzięki temu, że był to dobry i 
bystry skarbnik wybrnęłyśmy z wielu sytuacji i budżet na dzień dzisiejszy wygląda bardzo 
ładnie, dziękujemy za niego, bo to z nim stratujemy w przyszłość. Życzymy w nowej 
zawodowej pracy, aby wiodło się jak najlepiej i była to spokojna praca. 
Następnie Burmistrz przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (stanowi załącznik 
do protokołu). 
Ponadto przedstawiła postać Pani Agnieszki Majewskiej-Grobel, która zostanie powołana na 
skarbnika. Posiada ona wykształcenie wyższe magisterskie ekonomiczne, ukończone na 
Politechnice Radomskiej, dokształcała się na studiach podyplomowych na UMCS w Lublinie 
w zakresie kontrolingu w zarządzaniu firmą. Pracowała w WZINŻ będąc członkiem zarządu 
dyrektora rozwoju handlu, członka zarządu dyrektora do spraw ekonomiczno - handlowego, 
doradcy handlowego i prokurenta, w tym czasie była pełnomocnikiem do spraw kontroli 
obrotu oraz audytorem wewnętrznym zarzadzania jakością i audytorem wewnętrznym 
systemu kontroli. Posiada również doświadczenie w zakresie rachunkowości, ma duże 
doświadczenie w zakresie zarządzania spółkami i w zakresie zamówień publicznych. 
Zarządzała obszarami tj. marketing, handel, sprzedaż, analiza ekonomiczno-finansową, 
logistyka w tym zakładzie m.in. była to rachunkowość zarządcza, budżetowanie, controling i 
nowoczesne narzędzia zarzadzania. Zajmowała się koordynowaniem i sporządzaniem planów 
finansowych rocznych, wieloletnich i monitoringiem realizacji planów. Prowadziła także, 
negocjacje i rozmowy handlowe, negocjowała kontrakty, uczestniczyła w postępowaniu 
udzieleń zamówień publicznych. Organizowała również przetargi na sprzedaż środków 
trwałych. Natomiast od września 2020 roku do września 2021 roku pracowała, jako główna 
księgowa w miejskich jednostkach oświatowych tj. MP nr 4 w Dęblinie oraz w SP nr 3 
prowadząc księgowość jednostek budżetowych w pełnym zakresie. Miejmy nadziej, że 
zdobyte doświadczenie przełoży się na nasze kolejne budżety, przygotowując je tak 
znakomicie jak robiła to poprzedniczka. 
Dyskusja: 
Radna Urszula Czarnecka - powiedziała, że skarbnik to „twór" w oparciu, którego radni 
oraz burmistrz pracują ustalając budżet. Jest to bardzo odpowiedzialne zadanie, dlatego 
podejmując tą decyzję i biorąc pod uwagę, że 2022 rok będzie trudny miejmy nadzieję, że 
podołamy, jako radni oraz nowo powołany skarbnik. Proszę o wyrozumiałość i cierpliwość 
oraz o dostarczanie dobrych rad tak jak robiła to poprzedniczka, ponieważ nie wszyscy znamy 

24 
Protokół nr LV/2021 z przebiegu LV sesji Rady Miasta Dęblin w dniu 29 grudnia 2021 r 



się na sprawach związanych z długoterminowymi finansami. Radna podziękowała pani 
Agacie Zarębie za wszystkie lata pracy i cierpliwość, jaką się wykazywała, oraz życzyła 
powodzenia. 
Przewodniczący RM Maciej Krygrowski - powitał nowego skarbnika życząc powodzenia. 

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

glosowanie powołania Skarbnika Miasta Dęblin 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 29 grudnia 2021 r. czas 14:41:44-14:42:17 

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

status ilość procent status ilość procent 

Z A  15 100 % pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0% oddanych głosów 15 100% 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0% nieoddanych głosów 0 0% 

Wyniki imienne 

Ip nazwisko imię głos 

1 Chochowski Waldemar ZA 

2 Cydejko Maria ZA 

3 Czarnecka Urszula ZA 

4 Grobel Mieczysław ZA 

5 Grzęda Ewa ZA 

6 Jakubik Maciej ZA 

7 Krygrowski Maciej ZA 

8 Kurowski Andrzej ZA 

9 Marzysz Artur ZA 

10 Papis Edyta ZA 

11 Pasek Robert ZA 

12 Przerwa Ewa ZA 
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13 Świetliński Leopold ZA 

14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja ZA 

15 Wojtyś Jarosław ZA 

Rada Miasta przyjęłaś uchwałę Nr LV/326/2021 w sprawie powołania Skarbnika Miasta 
Dęblin (stanowi załącznik do protokołu). 

Burmistrz Miasta Beata Siedlecka - pogratulowała nowemu skarbnikowi wyboru i życzyła, 
aby ta nowa droga zawodowa na jakże odpowiedzialnym stanowisku przynosiła satysfakcję, 
a burmistrzowi i radzie zadowolenie. 

Dyrektor Miejskiego Żłobka w imieniu wszystkich dyrektorów placówek oświatowych 
i kulturalnych złożyła Pani Agacie Zarębie podziękowania za wiele lat współpracy, za 
życzliwość i zrozumienie oraz wyrozumiałość. Życzyła również wszystkiego najlepszego na 
nowej drodze zawodowej. Następnie Pani Agnieszce Majewskiej-Grobel życzyła dobrej pracy 
w UM życząc wszystkiego najlepszego. 
Pani Agnieszka Majewskiej-Grobel - podziękowała Pani Burmistrz za okazane zaufanie, 
przyjęcie i dokonanie tego wyboru. Obiecując, że zrobi wszystko, aby współpraca była jak 
najlepsza i finanse gminy były bezpieczne. 

Przewodniczący RM ogłosił 25 minut przerwy. 

Ad. 8 i) w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miasta Dęblin 
na 2022 r. 

Przewodniczący RM Maciej Krygrowski - przedstawiła projekt uchwały (stanowi 
załącznik do protokołu). 
Komisja Gospodarki Przestrzennej i Budżetu , Komisji Gospodarki Komunalnej, Samorządu 
i Porządku Publicznego, Komisja Rewizyjna, Komisja Skarg Wniosków i Petycji, Komisja 
Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Komisja Zdrowia i Problematyki Zdrowotnej 
pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

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

głosowanie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miasta Dęblin na 2022 r. 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 29 grudnia 2021 r. czas 15:15:42-15:16:33 

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 15 100 % pula głosów 15 

PRZECIW 0 0% oddanych głosów 15 100% 
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WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0% nieoddanych głosów 0 0% 

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 Grzęda Ewa ZA 

6 Jakubik Maciej ZA 

7 Krygrowski Maciej ZA 

8 Kurowski Andrzej ZA 

9 Marzysz Artur ZA 

10 Papis Edyta ZA 

11 Pasek Robert ZA 

12 Przerwa Ewa ZA 

13 Świetliński Leopold ZA 

14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja ZA 

15 Wojtyś Jarosław ZA 

Uchwała Nr LV/327/2021 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miasta Dęblin 
na 2022 r. (stanowi załącznik do protokołu). 

Ad. 8 k) w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miasta Dęblin na 
2022 r. 

Przewodniczący RM Maciej Krygrowski - przedstawiła projekt uchwały (stanowi 
załącznik do protokołu). 
Komisja Gospodarki Przestrzennej i Budżetu, Komisji Gospodarki Komunalnej, Samorządu 
i Porządku Publicznego, Komisja Rewizyjna, Komisja Skarg Wniosków i Petycji, Komisja 
Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Komisja Zdrowia i Problematyki Zdrowotnej 
pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

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

głosowanie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miasta Dęblin na 2022 r. 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 
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data 29 grudnia 2021 r. czas 15:19:32 -15:20:26 

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 15 100 % pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0% oddanych głosów 15 100% 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0% nieoddanych głosów 0 0% 

Wyniki imienne 

IP nazwisko imię głos 

i Chochowski Waldemar ZA 

2 Cydejko Maria ZA 

3 Czarnecka Urszula ZA 

4 Grobel Mieczysław ZA 

5 Grzęda Ewa ZA 

6 Jakubik Maciej ZA 

7 Krygrowski Maciej ZA 

8 Kurowski Andrzej ZA 

9 Marzysz Artur ZA 

10 Papis Edyta ZA 

11 Pasek Robert ZA 

12 Przerwa Ewa ZA 

13 Świetliński Leopold ZA 

14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja ZA 

15 Wojtyś Jarosław ZA 

Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr LY7328/2021 w sprawie zatwierdzenia planów pracy 
stałych komisji Rady Miasta Dęblin na 2022 r. (stanowi załącznik do protokołu). 

Ad. 81 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji 
Rady Miasta Dęblin. 

Przewodniczący RM Maciej Krygrowski - przedstawił projekt uchwały wraz 
z autopoprawką (stanowi załącznik do protokołu). 
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W związku z brakiem głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania projektu uchwały. 
głosowanie 

jednostka 

wynik 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta 
Dęblin 

Rada Miasta Dęblin 

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 29 grudnia 2021 r. 

typ głosowanie jawne imienne 

Podsumowanie 

większość 

15:22:44-15:23:17 

zwykła 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 15 100 % pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0% oddanych głosów 15 100 % 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0% nieoddanych głosów 0 0 %  

Wyniki imienne 

ip nazwisko imię głos 

i Chochowski Waldemar ZA 

2 Cydejko Maria ZA 

3 Czarnecka Urszula ZA 

4 Grobel Mieczysław ZA 

5 Grzęda Ewa ZA 

6 Jakubik Maciej ZA 

7 Krygrowski Maciej ZA 

8 Kurowski Andrzej ZA 

9 Marzysz Artur ZA 

10 Papis Edyta ZA 

11 Pasek Robert ZA 

12 Przerwa Ewa ZA 

13 Świetliński Leopold ZA 

14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja ZA 

15 Wojtyś Jarosław ZA 

Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr LV/329/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia 
składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Dęblin. 

Ad. 8 m) w sprawie zmiany uchwały ustalającej zasady przyznawania oraz wysokości 
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diet, a także zwrotu kosztów podróży radnym Rady Miasta Dęblin i członkom Zarządów 
Osiedli. 

Burmistrz Miasta Beata Siedlecka - przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 
i autopoprawką (stanowi załącznik do protokołu). 
Ponadto Burmistrz omówiła symulację diet radnych, która została pomocniczo dołączona do 
projektu uchwały, aby mieć obraz jak kształtowało się to dotychczas i jaka jest obecna 
propozycja tj. Przewodniczący Rady (nie zmienialiśmy procentowej wysokości diet) było to 
2013zł, a przy proponowanej 1,7 - krotność kwoty bazowej dieta wyniesie 2281 zł, 
Wiceprzewodniczący Rady (również bez zmian procentowych - 48%, 1,7 krotności kwoty 
bazowej) dotychczas 1280 zł, a teraz będzie to 1460 zł, przewodniczący stałej komisji RM 
(było to 38% wysokości diet, 1,5 - krotność kwoty bazowej) proponuję aby było to 45% 
wynagrodzenia proponowanego i 1,7 krotność kwoty bazowej co daje 1369 zł, pozostali 
radni (obecna dieta to 33%, która obecnie jest 1,5 - krotność kwoty bazowej) jest to 886 zł, 
proponuję, aby radni uzyskali 45% wysokości diety liczonej od wynagrodzenia 
proponowanego 1,7 - krotności kwoty bazowej. Jest to kwota 1217 zł. Natomiast 
Przewodniczący Zarządów Osiedli - po wniosku Radnej Urszuli Czarneckiej przyjęłam 
autopoprawkę nie będzie to 7% wysokości diet, dieta obecnie wynosi ona 107 zł, a przy 
proponowanej 9 % wysokości diet liczonej od 1,7 krotności kwoty bazowej byłaby to kwota 
274 zł. Maksymalną możliwość, jaką daje ustawa, aby uchwalić dietę dla radnych tj. 2,4 
krotność kwoty bazowej, czyli dla Przewodniczącego 3220 zł, Wiceprzewodniczący 2061 zł, 
Przewodniczący stałych komisji 1632 zł, radny 1417 zł, Przewodniczący Zarządów Osieli 
300zł. W gminie Ryki stawki diet nie musza być zmieniane, bo mają w uchwale elastyczny 
zapis odnoszący się do wysokości stawki bazowej i tak diety wynoszą: Przewodniczący RM 
2255 zł, Wiceprzewodniczący 1449zł, Przewodniczący stałych komisji 1449 zł, pozostali 
radni 1288zł. Radni powiatu w Rykach przyjęli diety w wysokości: Przewodniczący Rady 
2250 zł, Wiceprzewodniczący 1800 zł, Przewodniczący stałych komisji 1800 zł, a pozostali 
radni 1500 zł. Na bazie podjętych dotychczas uchwał w gminach Stężyca i Kłoczew stawki 
wzrosły prawie o 100%, z ok. 300 zł wzrosły do prawie 800 zł, chociaż na pewno przez lata 
stawki się nie zmieniały. Nasze diety przez wszystkie moje kadencje odkąd jestem 
burmistrzem nie wzrosły, obecnie obowiązująca ustawa pozwala nam na to. Przyjęte w 
Stężycy stawki to Przewodniczący 2000 zł, Wiceprzewodniczący 1000 zł, Przewodniczący 
komisji 900 zł, radni 800 zł, a w Kłoczewie Przewodniczący 1500 zł, Wiceprzewodniczący 
lOOOzł, Przewodniczący komisji 900 zł, radni 800 zł. Biorąc pod uwagę wzrost diet w innych 
gminach o znacznie mniejszej liczbie mieszkańców proponuję, aby radni przyjęli tą 
minimalną podwyżkę z uwagi na to, iż jest to rada, która wyjątkowo angażuje się w życie 
społeczne i gospodarcze miasta. Rada widoczna jest w wielu aspektach jak np. organizowanie 
składek na rzecz instytucji publicznych. Zaangażowali się w zabezpieczenie i pokrycie 
kosztów szycia maseczek w okresie pandemicznym, doposażają placówki oświatowe. Jest 
mnóstwo inicjatyw i nie ma miesiąca bez składek, które przekazywane są na cele społeczne. 
Dodatkowo przez tą kadencję żaden z radnych nie korzystał ze zwrotu kosztów podróży 
służbowych, w razie potrzeby przemieszczają się własnymi środkami transportu. Zważywszy 
na wszystkie argumenty proszę radę o przyjęcie uchwały w tym kształcie po autopoprawce, 
jaką proponowałam. 

Komisja Gospodarki Przestrzennej i Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Dyskusja: 
Radny Waldemar Chochowski - przy przyjęciu porządku obrad głosowałem przeciwko 
wprowadzeniu pod obrady tego projektu uchwały. Nie podoba mi się sposób procedowania 
tego projektu, ponieważ jeżeli nie mamy obowiązku jej podjęcia to powinna być procedowana 
w normalnym trybie, czyli dostarczona tydzień przed sesją ze wszystkimi materiałami 
i opublikowane na stronie UM, aby mieszkańcy mogli się wypowiedzieć. Głosując na dietami 
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dla nas stajemy w bardzo niezręcznej sytuacji i nie dajemy szansy mieszkańcom, aby 
wypowiedzieli się w tej kwestii. Mogę się założyć, że jeśli wyjdziemy dzisiaj na płac przez 
UM i zapytamy 10 osób czy są za podniesieniem diet radnym to powiedzą, że nie. Jeśli 
mieszkańcy nie mają możliwości dotarcia do nas widząc projekt uchwały czy są „za", 
„przeciw" a może mają swoje uwagi to jest wyłączanie ich z roli, którą mają wybierając nas 
do RM. Skoro wybrali nas do RM to tak samo powinni decydować o wysokości diet, 
a przynajmniej, aby móc ocenić projekt uchwały. Dzisiaj rano na komisjach została zrobiona 
„wrzutaka" tego projektu i na gorąco oceniałem mówiąc, że nie powinno być przyjmowane. 
Ukryte tutaj są dwie podwyżki ukryte w jednej, ponieważ podwyższona jest kwota bazowa 
1,5 na 1,7 jeszcze podniesione procentowo w niektórych kategoriach. Jestem za tym, aby 
dzisiaj ten projekt odrzucić i przyjąć go w normalnym trybie, jeżeli jest taka wola rady. Ale 
najpierw dać szansę mieszkańcom, aby wypowiedzieli się w tej kwestii. Składam wniosek o 
odrzucenie projektu uchwały. 
Radna Urszula Czarnecka - powiedziała, że jak była poprzednia rada nikt nie pytał 
mieszkańca ile radny ma mieć diety. Mieszkając tu od 1990 roku nie słyszałam od radnych 
ani przewodniczącego rady, żeby pytał mieszkańców o wysokość diet. Dlatego nie wiem skąd 
teraz u pana taka postawa. Zawsze o tym decydowali radni, skarbnik i burmistrz po to, aby 
zmieścić się w budżecie. Nie przypominam sobie, aby byli to mieszkańcy chyba, że się mylę i 
proszę mnie poprawić. Co do podwyżek dla administracji, czyli radnych 
i burmistrzów była mowa już od dwóch miesięcy, zarówno w prasie jak i telewizji. Inne 
gminy podjęły takie uchwały już wcześniej, natomiast my czekaliśmy do końca, aby nie 
wybiegać przez szereg. Tak naprawdę większość diet idzie na cele społeczne dla miasta. 
Dlatego proszę wypowiadać się nie za nas wszystkich a za samego siebie. 
Radny Waldemar Chochowski - powiedział, że z reguły jest tak, iż powinniśmy debatować 
nad projektem uchwały, a nie nad sposobem opinii i oceniania przez radnego tego projektu 
uchwały. Jeśli Pani ma coś do powiedzenia o projekcie uchwały to proszę merytorycznie. 
Jestem radnym 4 kadencję i raz była zmiana wysokości diet, ponieważ zmieniła się kwota 
bazowa. Nigdy nie miałem okazji, aby głosować na temat podwyżki, bo nie jest to zmiana 
kwoty bazowej tylko my decydujmy o wysokości diety. Więc nie można powiedzieć, że 
któryś z radnych przez kilkanaście lat decydował o wysokości diet, było to ustalone ok. 2000 
roku. I nagle ten projekt uchwały nie ma normalnego trybu procedowania, bardzo ważnego 
społecznie, tylko pojawia się z zaskoczenia. To, że ustawy mówią, aby wprowadzać 
podwyżki, ale nas to nie dotyczy, nic nie jest niezgodne z prawem. Wszystko, co mamy na 
dzień dzisiejszy, czyli obowiązująca uchwałę jest zgodna z przepisami prawa i nie trzeba nic 
zmieniać. Jeżeli trzeba podnieść burmistrzom, bo mają poniżej minimalnego to trzeba to 
zrobić, natomiast radnym nie. Proszę nie wprowadzać ludzi w błąd, bo nas nie dotyczy ta 
zmiana przepisów. Jeżeli ich nie podniesiemy to wysokość diet mamy w górnych pułapach, 
patrząc na gminy sąsiednie. Powinniśmy dać szansę mieszkańcom się wypowiedzieć. 
Radna Urszula Czarnecka - jeżeli dieta nie jest panu potrzebna to może pan wystąpi o to, 

że jej nie chce. Będzie pan pracował społecznie, bo nie chce dokładać się do potrzeb 
mieszkańców, wykorzystując na ten cel dietę, gdyż większości radnych ją na to poświęca. 
Panu chyba nie, ponieważ na większości posiedzeń, kiedy zbliża się już koniec pan wychodzi 
i nie mamy, z kim rozmawiać. 
Radny Artur Marzysz - zapytał czy radny Chochowski słyszy to, co mówi, bo jak nie to 
może warto to później odtworzyć i odsłuchać. W poprzedniej kadencji, kiedy był Pan 
Przewodniczącym to o zdanie nie pytało się nawet Przewodniczących Zarządów Osiedli, a 
teraz chce pan pytać ludzi przed UM? Od 15-20 lat była ta sama stawka i może wtedy trzeba 
było wyjść przez Urząd i zapytać czy nie jest za dużo. Dzisiaj przemawia przez pana czysty 
populizm. 
Przewodniczący RM Maciej Krygrowski - odpowiedział, że procedowanie projektu jest 
zgodnie z przepisami. Można powiedzieć, że dzisiaj będziemy uaktualniać diety, ponieważ od 
ok. 10 lat są takie same. Tylko, że 10 lat temu minimalna płaca wynosiła 1386 zł, więc dieta 
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radnego to było 60% pensji minimalnej. Jeżeli przyjmiemy dzisiaj ten projekt to dieta 
wynosiła by 40% pensji minimalnej, można powiedzieć, że jest to obniżka. Dieta 
Przewodniczącego w 2014 roku było to 120% pensji minimalnej, jeżeli dzisiaj to zmienimy to 
będzie ona wynosiła 75% pensji minimalnej. Także my te diety uaktualniamy, 
rewaloryzujemy. Dieta 5 czy 10 lat temu to były kosmiczne kwoty. Radny Marzysz ma rację 
trzeba było wtedy obniżyć te stawki, bo według mnie były to horrendalne diety, a na dzień 
dzisiejszy są realne. 
Radny Waldemar Chochowski - zabrał głos w kwestii formalnej i odczytał fragment Statut 
Rady Miasta dotyczący zwoływania sesji tj. „zawiadomienie o miejscu, terminie i porządku 
obrad Rady oraz Komisji Rady podaje się do wiadomości mieszkańców najpóźniej na 5 dni 
przed sesją 3 dni przed posiedzeniem rady w sposób zwyczajowo przyjęty w tym na stronach 
BIP", czyli porządek obrad to jest nic innego jak projekty uchwał do zapoznania się przez 
mieszkańców przed sesją, aby mogli się wypowiedzieć. Przyznaje się, ze jestem populistą, 
bo w tym momencie występuje w imieniu mieszkańców, w interesie społecznym, aby mieli 
możliwość wybierając nas na radnych mieli wpływ, w jaki sposób przyznajemy sobie diety, 
a teraz pozbawiamy ich takiego prawa. Tylko odrzucenie tego projektu i procedowanie 
w normalnym trybie wcześniej go publikując na stronach miasta, daje się możliwość 
wypowiedzenia mieszkańcom. Chce, aby było przestrzegane prawo w trybie Statutu Miasta i 
danie mieszkańcom szansy wypowiedzi zanim my będziemy nad nią głosowali. 
Przewodniczący RM Maciej Krygrowski - odpowiedział, że dobrze że radny powołał się 
na regulamin, który tak samo daje możliwość wprowadzenia projektów uchwał do porządku 
obrad. Mówiąc o populizmie to nie o takiej formie myśleliśmy, cytując pana „Pan mnie chyba 
nie zrozumiał". 

W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad wnioskiem 
Radnego Waldemara Chochowskiego. 

głosowanie 

jednostka 

wynik 

data 

typ 

Podsumowanie 

status 

ZA 

PRZECIW 

WSTRZYMAŁO SIĘ 

Wniosek Radnego Waldemara Chochowskiego o odrzucenie projektu uchwały w sprawie 
zmiany uchwały ustalającej zasady przyznawania oraz wysokości diet, a także zwrotu kosztów 
podróży radnym Rady Miasta Dęblin i członkom Zarządów Osiedli. 

Rada Miasta Dęblin 

Głosowanie zakończone wynikiem: odrzucono 

29 grudnia 2021 r. czas 

głosowanie jawne imienne 

ilość 

2 

11 

2 

większość 

procent status 

13.33 % pula głosów 

73.33 % oddanych głosów 

13.33 % nieoddanych głosów 

15:49:48- 15:50:46 

zwykła 

ilość procent 

15 

15 100 % 

0  0 %  

Wyniki imienne 

lp nazwisko imię głos 

1 Chochowski Waldemar ZA 

2 Cydejko Maria PRZECIW 
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3 Czarnecka 

4 Grobel 

5 Grzęda 

6 Jakubik 

7 Krygrowski 

8 Kurowski 

9 Marzysz 

10 Papis 

11 Pasek 

12 Przerwa 

13 Świetliński 

14 Wojewoda - Sieklicka 

15 Wojtyś 

Urszula 

Mieczysław 

Ewa 

Maciej 

Maciej 

Andrzej 

Artur 

Edyta 

Robert 

Ewa 

Leopold 

Patrycja 

Jarosław 

PRZECIW 

PRZECIW 

WSTRZYMAŁA SIĘ 

PRZECIW 

PRZECIW 

PRZECIW 

PRZECIW 

PRZECIW 

PRZECIW 

PRZECIW 

PRZECIW 

WSTRZYMAŁA SIĘ 

ZA 

W związku z odrzuceniem wniosku przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. 

głosowanie 

jednostka 

wynik 

zmiany uchwały ustalającej zasady przyznawania oraz wysokości diet, a także zwrotu kosztów 
podróży radnym Rady Miasta Dęblin i członkom Zarządów Osiedli 

Rada Miasta Dęblin 

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 29 grudnia 2021 r. 

typ głosowanie jawne imienne 

Podsumowanie 

status 

ZA 

PRZECIW 

WSTRZYMAŁO SIĘ 

Wyniki imienne 

lp nazwisko 

1 Chochowski 

2 Cydejko 

3 Czarnecka 

ilość 

13 

1 

1 

procent 

86.67 % 

6.67 % 

6.67 % 

czas 

większość 

status 

pula głosów 

oddanych głosów 

nieoddanych głosów 

imię 

Waldemar 

Maria 

Urszula 

15:51:48- 15:52:26 

zwykła 

ilość 

15 

15 

0 

głos 

PRZECIW 

ZA 

ZA 

procent 

100 % 

0 %  
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4 Grobel Mieczysław ZA 

5 Grzęda Ewa ZA 

6 Jakubik Maciej ZA 

7 Krygrowski Maciej ZA 

8 Kurowski Andrzej ZA 

9 Marzysz Artur ZA 

10 Papis Edyta ZA 

11 Pasek Robert ZA 

12 Przerwa Ewa ZA 

13 Świetliński Leopold ZA 

14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja WS 

15 Woj tyś Jarosław ZA 

Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr LW330/2021 w sprawie zmiany uchwały ustalającej zasady 
przyznawania oraz wysokości diet, a także zwrotu kosztów podróży radnym Rady Miasta 
Dęblin i członkom Zarządów Osiedli. 

Ad. 8 n) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Dęblin. 

Przewodniczący RM Maciej Krygrowski - przedstawił projekt uchwały wraz 
z uzasadnieniem (stanowi załącznik do protokołu). 
Ponadto Przewodniczący przedstawił osiągnięcia Pani Burmistrz przez ostatnią kadencję: 
- budowa zaplecza sanitrano-szatniowego przy stadionie miejskim koszt 720 tys. zł pozyskane 
dofinansowanie ponad 344 tys. zł.; 
- przebudowa dróg na os. Jagiellońskie w latach 2017-2021 koszt to ponad 17 min. zł. 
dofinansowanie to ponad 8 min. zł; 
- modernizacja budynku MDK w Dęblinie koszt ponad 760 tys. zł, a pozyskano prawie 370 
tys. zł; 
- poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie etap, 
I całkowity koszt zadania ponad 12,5 min. zł, a pozyskane środki to ponad 7 min. zł; 
- poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia 
ulicznego w mieście Dęblin całkowity koszt zadania to ponad 5 min. zł, pozyskane środki 3 
min. 600 tys. zł; 
- stworzenie lepszych warunków rozwoju dla dzieci ze szczególnymi potrzebami przez 
zdegradowanego budynku mieszkalnego SOSW koszt to 1 min. 700 tys. zł., pozyskane środki 
to ponad 1 min. 300 tys. zł; 
- modernizacja i budowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na 
terenie aglomeracji Dęblin, całkowity koszt zadania ponad 59 min. zł pozyskane środki to 
ponad 28 min. zł; 
Na w/w zadanie pozyskano kwotę ponad 50 min. zł. natomiast całkowity ich koszt to ponad 
97 min. zł. Pani Burmistrz w 2019 roku pozyskała 2 min. 61 tys. zł z dotacji rządowej 
funduszu dróg samorządowych oraz 15,5 min. zł z rządowego funduszu „Polski Ład" 
program inwestycji strategicznych, także razem zostało pozyskanych ponad 70 min. zł. 
Obecna pensja burmistrza to 10340 zł. brutto, podobne wynagrodzenie, bo 10185 zł pobierał 
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burmistrz w 2011 roku, był to Pan Stanisław Włodarczyk. Przez 10 lat pensja była 
praktycznie na tym samym poziomie. Zgodnie z przepisami maksymalna ustalona pensja 
może wynosić 20130 zł, a minimalna 16104 zł. zważywszy na zaangażowanie i ilość 
pozyskanych środków i zakres przeprowadzonych inwestycji wysokość wynagrodzenia 
podanego 
w projekcie uchwały jest zasadne. Dla porównania to Starosta Rycki ma ustalone 
wynagrodzenie w kwocie 19470 zł, Wójt Kłoczewa 19470 zł, Wójt Stężycy 17505 zł, a 
proponowana pensja dla Burmistrz to 18 495 zł. Pensja minimalna w 2011 roku to była 7,5 
krotność minimalnej płacy w Polsce, a jeżeli przyjęlibyśmy dzisiejszy projekt uchwały będzie 
to 6,6 krotność minimalnej płacy w Polsce. 

Komisja Gospodarki Przestrzennej i Budżetu pozytywnie zaopiniował przedstawiony projekt 
uchwały. 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania. 

głosowanie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Dęblin 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 29 grudnia 2021 r. czas 16:01:54 -16:10:44 

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 14 93.33 % pula głosów 15 -

PRZECIW 1 6.67% oddanych głosów 15 100 % 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0% nieoddanych głosów 0 0% 

Wyniki imienne 

lp nazwisko imię głos 

1 Chochowski Waldemar PRZECIW 

2 Cydejko Maria ZA 

3 Czarnecka Urszula ZA 

4 Grobel Mieczysław ZA 

5 Grzęda Ewa ZA 

6 Jakubik Maciej ZA 

7 Krygrowski Maciej ZA 

8 Kurowski Andrzej ZA 
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9 Marzysz Artur ZA 

10 Papis Edyta ZA 

11 Pasek Robert ZA 

12 Przerwa Ewa ZA 

13 Świetliński Leopold ZA 

14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja ZA 

15 Wojtyś Jarosław ZA 

Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr LV/331/2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia 
Burmistrza Miasta Dęblin. 

Ad. pkt 9 Zatwierdzenie protokołu z LIII sesji Rady Miasta. 

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

głosowanie Zatwierdzenie protokołu z LIII sesji Rady Miasta, 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 29 grudnia 2021 r. czas 16:11:21-16:12:03 

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 14 100% pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0% oddanych głosów 14 93.33 % 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0% nieoddanych głosów 1 6.67 % 

Wyniki imienne 

ip nazwisko imię głos 

i Chochowski Waldemar nieobecny 

2 Cyd ej ko Maria ZA 

3 Czarnecka Urszula ZA 

4 Grobel Mieczysław ZA 

5 Grzęda Ewa ZA 
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6 Jakubik Maciej ZA 

7 Krygrowski Maciej ZA 

8 Kurowski Andrzej ZA 

9 Marzysz Artur ZA 

10 Papis Edyta ZA 

11 Pasek Robert ZA 

12 Przerwa Ewa ZA 

13 Świetliński Leopold ZA 

14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja ZA 

15 Wojtyś Jarosław ZA 

Ad. pkt 10 Zatwierdzenie protokołu z LIV (XVII nadzwyczajnej) sesji Rady Miasta. 

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

głosowanie Zatwierdzenie protokołu z LIV (XVII nadzwyczajnej) sesji Rady Miasta, 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 29 grudnia 2021 r. 

typ głosowanie jawne imienne 

Podsumowanie 

czas 

status 

ZA 

PRZECIW 

WSTRZYMAŁO SIĘ 

ilość 

14 

0 

0 

większość 

procent status 

100 % pula głosów 

0 % oddanych głosów 

0% nieoddanych głosów 

16:12:33-16:13:10 

zwykła 

ilość procent 

15 

14 93.33 % 

1 6.67 % 

Wyniki imienne 

lp nazwisko 

1 Chochowski 

2 Cydejko 

3 Czarnecka 

imię 

Waldemar 

Maria 

Urszula 

głos 

nieobecny 

ZA 

ZA 
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4 Grobel Mieczysław ZA 

5 Grzęda Ewa ZA 

6 Jakubik Maciej ZA 

7 Krygrowski Maciej ZA 

8 Kurowski Andrzej ZA 

9 Marzysz Artur ZA 

10 Papis Edyta ZA 

11 Pasek Robert ZA 

12 Przerwa Ewa ZA 

13 Świetliński Leopold ZA 

14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja ZA 

15 Wojtyś Jarosław ZA 

Ad. pkt 11. Zamkniecie sesji. 

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

Zamknięcie sesji - godz. 16.15 

Na tym zakończono protokół. 

PRZEWODN GŻĄCY RADY 

l / A  
Protokołowała Maciej Krygrowski 

Magdalena Piątek 
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