
Protokół nr LVI/2022 
z przebiegu LVI sesji Rady Miasta Dęblin 

z dnia 21-01-2022 r. 

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

Miejsce posiedzenia - sala konferencyjna Ratusza Miasta. 

Protokołowano - zgodnie z porządkiem obrad. 

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

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

Ad. pkt 2 Sprawdzenie obecności. 

Ustawowy skład Rady Miasta - 15 radnych. 

W sesji uczestniczyło - 15 radnych, w tym 3 radnych uczestniczyło w sesji zdalnie. 

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 Grzęda Ewa obecna 

6 Jakubik Maciej obecny 

7 Krygrowski Maciej obecny 

8 Kurowski Andrzej obecny 

9 Marzysz Artur nieobecny 

10 Papis Edyta obecna 

11 Pasek Robert obecny 
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12 Przerwa Ewa obecna 

13 Świetliński Leopold obecny 

14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja obecna 

15 Wojtyś Jarosław obecny 

obecni  14  

wszyscy  15  

procent  93 ,33  % 

Kworum zos ta ło  os iągnię te  

Ad. pkt 3  Przyjęcie porządku obrad. 

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

Burmistrz Miasta wycofała z porządku obrad z punkt 6e) tj. projekt uchwały w sprawie 
zamiaru likwidacji Filii Rycice Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dęblinie oraz zamiaru 
dokonania zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dęblinie. 

W uzasadnieniu poinformowała, że w dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie wyjazdowe 
Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej do filii Rycice Miejskiej Biblioteki Publicznej 
a także do świetlicy na osiedlu Rycice. Komisja dyskutowała o różnych formach rozwiązań, 
jakie mogłaby przyjąć odnośnie filii Rycice. Posiedzenie Komisji było bardzo potrzebne. 
Dziękuję Przewodniczącej, że taką Komisję zorganizowała, ponieważ jej efektem było 
wypracowanie pewnych stanowisk, jak też analiza różnych rozwiązań. W związku z tym w dniu 
dzisiejszym jest moja propozycja o cofnięcie projektu uchwały. Jak będziemy przygotowani 
do różnych innych rozwiązań, jeśli będzie potrzeba urugulowania ich uchwałą, na pewno 
stosowną uchwałę wprowadzę do porządku obrad sesji. 

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

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

a) nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Dęblin Irenie Haase; 
b) uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Dęblin na rok 2022; 
c) wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników 

i ich domowników oraz przyjęcia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu 
w piątki i soboty przez rolników i domowników na targowisku miejskim „Mój Rynek" 
w Dęblinie przy ul. Niepodległości; 
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d) dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej 
kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2022 r.; 

7. Zatwierdzenie protokołu z LV sesji Rady Miasta. 
8. Zamknięcie sesji. 

Przyjęcie porządku obrad 

głosowanie Przyjęcie porządku obrad 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 21 stycznia 2022 r. czas 14:13:22-14:14:22 

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie  

status ilość procent status ilość procent 

ZA 13 100 % pula głosów 15 -

PRZECIW O
 

o
 

N
P oddanych głosów 13 86.67 % 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0% nieoddanych głosów 2 13.33 % 

Wyniki  imienne  

lp nazwisko imię głos 

1 Chochowski Waldemar ZA 

2 Cyd ej ko Maria ZA 

3 Czarnecka Urszula ZA 

4 Grobel Mieczysław ZA 

5 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 nieobecna 

13 Świetliński Leopold ZA 
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14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja nieobecna 

15 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 29 grudnia 2021 r.: 
• 17 stycznia - brałem udział we wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miasta, na którym 

opiniowaliśmy materiały na dzisiejszą sesję; 
• 21 stycznia - brałem udział w promocji Kadetów Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych 

w Dęblinie. Uroczystość odbyła się pod pomnikiem „Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej 
Szkoły Orląt". 

Burmistrz Miasta przedłożyła informację o swojej pracy między sesjami: 
1. W dniu 4 stycznia uczestniczyłam w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Rykach. 
2. W dniu 10 stycznia brałam udział z Naczelnikiem Wydziału Oświaty Panią Agnieszką 

Clasciak-Pietruszewską i z pracownikami Wydziału w spotkaniu z Dyrektorami Placówek 
Oświatowych, które odbyło się w Urzędzie Miasta. Omawiane były sprawy bieżące oraz 
wyniki kontroli NIK i kontroli Administracyjnej Izby Skarbowej. 

3. W dniu 14 stycznia w Urzędzie Miasta zorganizowałam spotkanie z członkami 
Stowarzyszenia Civitas Christiana w sprawie ustalenia warunków na jakich będą 
sprzedawane cegiełki w sprawie pobierania środków na postawienie pomnika Świętego Jana 
Pawła II. Miejsce jest planowane na zielonym skwerze przed Urzędem Miasta po drugiej 
stronie drogi nr 48. 

4. W dniu 17 stycznia brałam udział w posiedzeniu Komisji Rady Miasta w sprawie 
zaopiniowania materiałów na dzisiejszą sesję. 

5. W dniu 18 stycznia w kościele pod wezwaniem św Piusa V odbyła się uroczysta msza 
za Honorowego Obywatela Miasta Dęblin księdza Hładuniaka w jego 80 rocznicę śmierci. 
Władze miasta były reprezentowane przez radnych oraz Naczelnik Wydziału Oświaty 
i Spraw Społecznych paną Agnieszkę Chlaściak-Pietruszewską. Władze miasta złożyły 
wieniec na grobie naszego Honorowego Obywatela. 

6. W dniu 20 stycznia wzięłam udział wraz z Naczelnikiem Wydziału Oświaty w jasełkach 
zorganizowanych przez Miejskie Przedszkole nr 1. Przepiękne przedstawienie, jesteśmy 
dumni zarówno z przedszkolaków, jak i z nauczycieli, którzy ich przygotowali. 

7. W dniu 20 stycznia uczestniczyłam w wyjazdowym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury 
i Kultury Fizycznej do filii Rycice. Zostałam zaproszona przez Przewodniczącą Komisji 
Oświaty, która to spotkanie zorganizowała. Jestem wdzięczna Pani Przewodniczącej, że takie 
spotkanie zorganizowała, bo ono było potrzebne, żeby przyjrzeć się problemowi. 
Jednak powiem państwu, że samo spotkanie mnie zbulwersowało. Jestem pod bardzo 
fatalnym wrażeniem wystąpienia radnego, który nie dał dojść do głosu Przewodniczącej 
Komisji Oświaty na pierwszym etapie tego spotkania. W filii Rycice odbywały się dantejskie 
sceny. Ja sobie nie wyobrażam, żeby w taki sposób odbywały się posiedzenie komisji. 
To uwłacza w ogóle godności komisji. Byli przedstawiciele Zarządu Osiedla Rycice, była 
Dyrektor Miejskiej Biblioteki, była pani bibliotekarka z Rycie i radny Chochowski w bardzo 
ostrych słowach, bardzo agresywnych odnosił się do Przewodniczącej, zarzucając jej, 
że nie prawnie, bądź bezprawnie, nie zachowując przepisów statutu, zwołała Komisję 
Oświaty. Przewodnicząca zwołała posiedzenie, ponieważ na niejakim portalu „Prawym 
Dęblinie", również pojawiły się jakieś dziwne informacje, więc chciałam to wyprostować. 
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Pzewodnicząca Komisji Oświaty zwołała komisję zaraz po tym, jak dowiedziała się 
o projekcie uchwały, który był omawiany na komisjach Rady Miasta w poniedziałek. 
Komisje odbyły się późno wieczorem, więc nie mogła zwołać tego dnia komisji wyjazdowej, 
na 3 dni przed posiedzeniem Rady, więc zrobiła to rano we wtorek. Zawiadomienie, 
0 którym jest mowa w statucie, ukazało się rano w Biuletynie Informacji Publicznej 
1 zwołana została komisja w czwartek, w ostatnim właściwie w dniu, kiedy mogliśmy 
ją zwołać przed dzisiejszą sesją, żeby móc podjąć stosowne decyzje. W statucie pisze 
wyraźnie, że posiedzenia komisji są jawne, co oznacza, że mogą w nich uczestniczyć osoby 
zainteresowane. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie posiedzenia podaje się 
do publicznej wiadomości najpóźniej na 3 dni przed planowanym posiedzeniem komisji. 
Do tych 3 dni nie mają zastosowania przepisy kpa, więc liczyliśmy, że jak rano we wtorek 
to zawiadomienie zostało powieszone, to wszyscy mieszkańcy i zainteresowani mogli się 
z nim zapoznać we wtorek, środę, czwartek. Tak zostało to w BIP za moją zgodą zawieszone 
i wszyscy jak widać zainteresowani wiedzieli, kiedy jest termin tej komisji. Dlatego 
nie chciałabym być świadkiem takiego zachowania. Ja się wstydziłam po prostu, było 
mi wstyd wobec tych obcych osób na komisji, bo my tu już jesteśmy do różnych sytuacji 
przyzwyczajeni, ale te osoby po raz pierwszy miały do czynienia z taką agresją. Do niczego 
oczywiście mądrego nie doszliśmy w trakcie tej dyskusji. Komisja została zwołana 
właściwie, wszystko odbyło się właściwie, poza niewłaściwym zachowaniem. Brdzo proszę 
o stosowanie przez przewodniczących komisji w takiej sytuacji paragrafu 47 Regulaminu 
Rady Miasta Dęblin, gdzie w ustępie 3 pisze wyraźnie: uczestnicy posiedzenia są obowiązani 
przestrzegać porządku i powagi posiedzenia. Przewodniczący posiedzenia może nakazać 
opuszczenie posiedzenia osobom, które swoim zachowaniem zakłócają porządek obrad lub 
naruszają powagę posiedzenie. Bardzo proszę mieć ze sobą statuty i w takich sytuacjach 
robić porządek z taką niezręczną sytuacją, gdzie naprawdę obcy ludzie musieli wysłuchać 
dziwnej tyrady, która do niczego nie prowadziła i nie miała żadnego związku 
z merytorycznym rozstrzygnięciem kwestii, w której się tam wczoraj zebraliśmy. 

8. W dniu dzisiejszym o godzinie 9:00 zorganizowałam spotkanie z członkami Towarzystwa 
Przyjaciół Dęblina w sprawie uprzątnięcia terenu przy cmentarzu Balonna celem 
upamiętnienia w dniu 24 marca Dębińskich Sprawiedliwych. Przy cmentarzu Balonna 
wzdłuż nowo utwardzonej drogi zasadzono lipy oraz położono kamienie, do których 
przytwierdzone będą płyty z nazwiskami osób i rodzin, które przechowywały obywateli 
żydowskich w swoich domach i obejściach w czasie II Wojny Światowej. Uroczystość jest 
organizowana przez Miasto oraz Towarzystwo Przyjaciół Dęblina. Mamy nadzieję zaprosić 
gości z zewnątrz, których myślę, że to miejsce zachwyci i będą przychylni w przyszłości 
do tego, aby nas wspomagać w utrzymaniu tego miejsca, jego pielęgnacji. Wszystkich 
zapraszam. Jest mało czasu ale mamy nadzieję, że nam się to wszystko uda. 

9. W dniu dzisiejszym odbyła się promocja w Szkole Podoficerskiej Sił Powietrznych 
na pierwszy stopień podoficerski. Miasto reprezentował Przewodniczący Rady Miasta. 

10. Odbyła się także uroczystość 120 rocznicy urodzin pułkownika pilota Janusza Hryniewicza. 
Jest to nasz Honorowy Obywatel Miasta. Wydarzenie pod nazwą "Miłość żąda ofiary" 
zorganizowane było na cmentarzu komunalnym. Miasto reprezentowali radni, a także 
pracownicy Urzędu Miasta. Dbamy o naszych Honorowych Obywateli i mam nadzieję, 
że pamięć o nich dotrze we wszystkie zakątki Polski. 

Następnie Burmistrz poinformowała, że Miasto Dęblin było poddane w ostatnim czasie pięciu 
kontrolom. Kontrolę Regionalna Izba Obrachunkowa zakończyła w listopadzie 2021 roku, 
Administracyjna Izba Skarbowa zakończyła kontrolę w grudniu 2021 roku, Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych zakończył w listopadzie 2021 roku, Najwyższa Izba Kontroli zakończyła w grudniu 
2021 roku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie we wrześniu 2021 r. 
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Protokoły w tej chwili są poddawane weryfikacji w oparciu o przepisy ochrony danych 
osobowych. Są obszerne w związku z tym zajmie to troszkę czasu. Następnie zostaną 
zamieszczone, zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, na naszej stronie 
internetowej. Tu od razu powiadomię, że wszystkie kontrole naprawdę wypadły bardzo dobrze. 
Mamy nieliczne zalecenia pokontrolne, które zostały do nas przesiane, prawie wszystkie 
są wykonane oprócz jednego, które jest jeszcze w trakcie realizacji. Świadczy to o naprawdę 
wysokim profesjonalizmie pracowników urzędu i wszystkich, którzy pilnują dokumentów, 
zwłaszcza w wydziale finansowym. Serdecznie wszystkim pracownikom za to dziękuję, 
bo naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Ostatnio czytałam zalecenia pokontrolne sąsiednich 
gmin w powiecie ryckim. Na 16 stronach oczopląsu można było dostać. Także jesteśmy 
naprawdę przekontrolowani, musimy teraz pracować i przygotować się na kolejne rutynowe 
kontrole, które odbędą się pewnie za 4 i 5 lat. 

W listopadzie i grudniu 2021 roku Miasto Dęblin podjęło działania zmierzające 
do zagospodarowania terenu przed dworcem PKP, tj. ulicy Dworcowej i ul. Kolejowej. Wraz 
z generałami: Dowódcą Garnizonu Dęblin oraz Rektorem-Komendantem Lotniczej Akademii 
Wojskowej wystąpiłam na piśmie do Ministra Infrastruktury o przeznaczenie środków 
finansowych na remont ulic, zwłaszcza ulicy Dworcowej, zgodnie z wcześniejszymi zresztą 
ustaleniami, jakie były poczynione z pracownikami PKP i Urzędu Miasta w 2016 roku. 
Pamiętam jakie były uzgodnienia, ponieważ byłam na tym spotkaniu. W 2018 roku odbyły się 
konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta w naszej sali obrad. Pismo zostało przekazane 
według właściwości do Ministerstwa Aktywów Państwowych, które odpowiedziało nam, że przy 
obecnym projekcie rewitalizacji budynku dworca nie przewidziano rewitalizacji jego otoczenia, 
a przekazanie gruntu pod drogami nie jest możliwe, choć staramy się już od kilkudziesięciu lat 
o przejęcie gruntów pod ulicami Dworcową i Kolejową, bo teren ten do wygaśnięcia terminu 
trwałości projektu "Realizacja budowy linii numer E7" pozostaje w dzierżawie PKP SA PLK, 
czyli trwałość projektu trwa zwykle 5 lat od zakończenia projektu. W związku z taką 
odpowiedzią podjęłam kroki, aby jednak umówić się na osobiste spotkanie z Wicepremierem 
Jackiem Sasinem. Mam nadzieję, że jakąś grupą, przynajmniej z Przewodniczącym Rady bądź 
Wiceprzewodniczącymi albo z radnymi pojedziemy na takie spotkanie, jak nam się uda umówić 
z szefem tego resortu. To tak ważna dla Dęblina sprawa w tej chwili, że powinniśmy 
przynajmniej spróbować zawalczyć o te środki finansowe, bo one, jak już widzimy, 
nie zmieszczą się w tym zadaniu realizacji budowy linii E7, bo to zostało zakończone. 
Nie zmieszczą się w zadaniu rewitalizacja dworca, czyli budynku dworca, bo już zostało ono 
zlecone i zaprojektowane. Musimy starać się o środki zewnętrzne, bo na same drogi, czyli 
na nieruchomości będziemy jeszcze musieli czekać minimum 4 lata, aby nam je przekazano. 
Jeżeli do takiego spotkania dojdzie, jeśli będą jakiekolwiek ustalenia, czy pozytywne dla nas, 
czy negatywne, to oczywiście będziemy o tym informować, bo jest to ważna sprawa. 
Jest to wizytówka miasta, dlatego panowie generałowie się podpisali, bo to jest wizytówka 
dla podchorążego, który tu przyjeżdża, dla kursanta, który tu przyjeżdża. Nasz dworzec 
obsługuje właściwie cały powiat rycki, część województwa Mazowieckiego. Ludzie wyjeżdżają 
stąd do pracy i przyjeżdżają z pracy a wygląd dworca jest wszystkim znany, dlatego to jest 
kolejne wyzwanie, którego musimy się podjąć. 

Ostatnia sprawa, którą chciałam poruszyć, a muszę ją poruszyć, bo wielu radnych pyta mnie 
o odpowiedź na informacje zamieszczane w nowym portalu „Prawy Dęblin". Czy zgodne 
z przepisami jest to, że do tej pory „Prawy Dęblin" posługiwał się najpierw herbem Miasta, 
potem w trakcie posługiwania się herbem zmienił znak na insygnia Miasta zamieszczone 
na fladze i to zaniepokoiło radnych. Zresztą takie pytanie też ostatnio zadała mi radna 
na komisjach i chciałam poinformować jak sytuacja wygląda, bo też musicie mieć taką wiedzę, 
bo was też będą pytać mieszkańcy. Czy wystarczy zmienić herb Miasta na symbol flagi 
miejskiej, który stanowi zgodnie z § 9 uchwały Rady Miejskiej odmianę chorągwi miejskiej, 
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aby uniknąć konsekwencji bezprawnego użycia insygniów Dęblina. Na podstawie przepisów 
ustaw ustrojowych jednostkom samorządu terytorialnego przypisano osobowość prawną, 
w związku z tym przysługują im dobra osobiste. Na takim stanowisku stoi również Sąd 
Najwyższy, który w wyroku z dnia 7 marca 2003 roku stwierdził, że znak symbolizujący osobę 
prawną, a więc także herb i znaki identyfikacyjne są nośnikiem tej tożsamości w zewnętrznym 
odbiorze i podobnie jak nazwa czy firma stanowią dobro osobiste osoby prawnej. Herb oraz inne 
symbole jednostki samorządu terytorialnego mają pierwszorzędne znaczenie i są niezwykle 
istotne dla utożsamiania konkretnej jednostki samorządu terytorialnego. Stanowią swoisty 
identyfikator zadań realizowanych przez gminę. Można pokusić się o stwierdzenie, 
że ze względu na ich funkcję, ich ochrona to ochrona wizerunku, renomy oraz wiarygodności 
jednostki samorządu terytorialnego, co na pewno nie idzie w parze z materiałami 
zamieszczonymi na portalu społecznościowym Facebook na profilu informacyjnym „Prawy 
Dęblin". Brak zgody Rady Miasta Dęblin w połączeniu z treścią naruszającą dobra osobiste 
jednostki samorządu terytorialnego oraz zagrażającą interesem gospodarczym gminy, 
przekazywaną za pośrednictwem tego profile, pozwalają na podstawie obowiązujących 
przepisów, takich jak kodeks cywilny, jak ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 
jak prawo własności przemysłowej, jak o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, żądać 
zaniechania tego działania. Czy w takiej sytuacji możemy powiedzieć, że portal „Prawy Dębli" 
korzystając bezprawnie z insygniów Miasta jest rzeczywiście taki prawy? Musimy jeszcze 
przeanalizować inne kwestie, bo po ostatnim wystąpieniu moim na komisjach, rzeczywiście 
nawet chyba tego samego wieczoru, administrator natychmiast usunął te insygnia ale, żeby 
zadośćuczynić naruszeniu dóbr osobistych naprawdę powinna być jakaś rekompensata 
finansowa albo oświadczenie na łamach prasy lokalnej o przeproszeniu Miasta za korzystanie 
z jego insygniów i herbu bez zgody Rady. Ja myślę, że wszyscy radni wiedzą jak ważna jest 
zgoda na wykorzystanie herbu i innych symboli Miasta. Tutaj nam tego zabrakło. Dobrze, 
żeteinsignia zostały usunięte. Oświadczenie sprowadzało się do tego, że to burmistrz sobie 
zażądał. Nie, burmistrz cytuje państwu przepisy, z których wynika, że było to naruszenie 
przepisów prawa. Miasto chyba nie jest usatysfakcjonowane takim oświadczeniem. Jakie 
są przykłady na to, że administrator „Prawego Dęblina" zamieszcza na portalu informacje, które 
zawierają półprawdy o zamieszczonych tam faktach? Czym jest posługiwanie się niecałą prawdą 
lub manipulowanie informacjami? Co to jest inaczej? To jest kłamstwo, po prostu kłamstwo. 
Nie ma nic gorszego niż okłamywać, zwłaszcza lokalną społeczność. I tu podam państwu tylko 
3 przykłady, bo tych wpisów było wiele. Na przykład administrator pisze, że sztandarowy 
projekt wymiany oświetlenia ulicznego na lampy ledowe w mieście to żadna oszczędność. 
Posługuje się przy tym dokumentem - audytem energetycznym wykonanym na zlecenie 
za pieniądze Miasta, czyli mieszkańców. Tylko w całych wyliczeniach tam przedstawionych 
w oparciu audyt nie wspomniał, że łączna moc zainstalowanych opraw oświetleniowych przed 
wykonaniem zadania wynosiła 316 kW, przewidywana moc według audytu przed wykonaniem 
zadania wynosiła 87 kW, a po wymianie oświetlenia ulicznego na ledowe wynosi 69 kW 
i tu jeszcze należy doliczyć nowo wybudowane oświetlenie, które doszło jako nowa moc 
w osiedlu Jagiellońskim 6,32 kW. Czyli nawet przy dodaniu nowego oświetlenia to razem 
obecne zapotrzebowanie na kilowaty po zakończeniu tego zadania w mieście wynosi 75,32 kW. 
Nikt mi nie powie, że zejście z 315 kW na zapotrzebowanie mocy do 75,32 kW nie jest 
oszczędnością dla miasta. Zatem, czy nie warto było wykonać za pieniądze naszych 
mieszkańców inwestycji, które pozwolą nam oszczędzać w budżecie ogromne kwoty, 
zważywszy na podwyżkę cen energii? Nawet niechby Miasto zapłaciło w 2022 roku tyle samo, 
co w roku 2018, 2019 lub 2020 to i tak będzie to oszczędność. W innym poście administrator 
okłamał adwersarzy pisząc, że Wody Polskie opracowały mapy zagrożenia i ryzyka 
powodziowego dla miasta Dęblin i wydaje w tym temacie decyzję administracyjną, którą można 
było zaskarżyć ale rzekomo z winy urzędnika, który przegapił termin, decyzja nie została przez 
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Miasto zaskarżona. Fatalne kłamstwo, bowiem w sprawie tych map nie wydaje się żadnych 
decyzji administracyjnych, które można by zaskarżyć. Opracowanie map zostało zlecone 
wykonawcy przez Wody Polskie a oddane były do wykorzystania w październiku 2020 roku. 
Administrator zapomniał dodać, że Burmistrz Miasta natychmiast podjęła w tej sprawie 
interwencję i wraz z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie został opracowany 
harmonogram działania w zakresie przedsięwzięcia polegającego na podwyższeniu około 30 cm 
korony wału Dęblin-Masów, ubezpieczenia podłoża wału poprzez specjalną przesłonę wraz 
z ewentualną przebudową budowli na długości prawie 4 km. Planowane lata realizacji inwestycji 
to pierwszy kwartał tego roku - planuje się rozpoczęcie opracowania koncepcji wraz 
z dokumentacją projektową, a czwarty kwartał 2025 roku zakończenie robót budowlanych. 
Na ten cel, dzięki staraniom władz samorządowych Dęblina, zabezpieczono kwotę 30.000.000 
zł. Szkoda, że o tym administrator zapomniał mówiąc, że nie zdążyliśmy zaskarżyć jakiejś 
wirtualnej decyzji administracyjnej. Będąc przy tym temacie powiem jeszcze dla 
zainteresowanych, że na podstawie map opracowanych w październiku 2020 roku, zgodnie 
z obowiązującymi zresztą przepisami unijnymi, istnieje realne zagrożenie powodziowe 
dla miasta Dęblin. Z tych map wynika, że grozi nam podtopienie 2/3 powierzchni miasta poprzez 
przelanie przez koronę wału przeciwpowodziowego Dęblin-Masów wód z rzeki Wieprz oraz 
wód cofkowych z rzeki Wisły. Po wykonaniu zadania, Wody Polskie zlecą wykonanie nowych 
map zagrożenia i ryzyka powodziowego, które powinny w znaczny sposób zmniejszyć tereny 
zalewowe Dęblina. Nie jest winą ani władz samorządowych ani nikogo, że leżymy między Wisłą 
a Wieprzem, a przez Dęblin przepływa rzeczka Irenka. 
Kolejne manipulacje administratora „Prawego Dęblina" polegają na tym, że starał się wykazać, 
iż w Garwolinie koszty za wywóz odpadów komunalnych w wysokości 31 zł od osoby 
w gospodarstwie nie są droższe niż w Dęblinie, gdzie jest 28 zł od osoby, bo jakość usług 
w Garwolinie jest wyższa i częstotliwość wywozu jest wyższa. Tylko że w swoich osobliwych 
wyliczeniach administrator zapomniał, że miasto Garwolin ma powierzchnię 22,08 km2 a Dęblin 
38,33 km2. Już same koszty transportu w Dębinie są większe niż w Garwolinie. Gdybyśmy 
chcieli zwiększyć ilość i poprawić jakość wywozu odpadów, według administratora mieszkaniec 
Dębina musiałby zapłacić znacznie więcej niż 31 zł od osoby w gospodarstwie jednoosobowym 
i tak jest we wszystkich wypowiedziach administratora „Prawego Dęblina". Półprawdy, 
manipulacje informacją, czyli tak zwana część prawdy, czyli nic innego jak kłamstwo. 
Zatrważające jest to, że do tych celów wynosi się albo używa się, trudno mi jest powiedzieć, 
ale używa się na pewno materiałów przygotowanych na sesje. Na portalu administrator 
posługuje się też cudzymi zdjęciami, czym narusza prawa autorskie. Autorzy na portal widzą 
swoje zdjęcia. Na zdjęcia nanosi napisy sugerujące na przykład, że rada miasta i burmistrz 
zajmują się swoimi sprawami, czyli dietami i wynagrodzeniami a nie sprawami miasta. Swoją 
drogą, w poście o wysokości diet i wynagrodzeniu burmistrza, administrator nie wspomniał, 
że podwyżka burmistrza wynika z ustawy, czyli przepisów niezależnych od rady, które rada 
musiała zastosować, a podwyżka diet dla radnych wynika z tego, że od kilkunastu lat nie były 
one podwyższane. Nie wspomniał jednak, że takie same podwyżki, a nawet większe, otrzymali 
inni włodarze powiatu ryckiego. Jeżeli chcecie państwo poznać prawdę o poruszanych na łamach 
tego portalu tematach, zapraszam do oglądania sesji. Zapraszam na rozmowę do burmistrza 
i do Rady, a także na stronę internetową miasta Dęblin. Tam będziemy prostować wiadomości 
myślę, że „nie Prawego Dęblina". 

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

Radny Andrzej Kurowski: 
- otrzymałem od mieszkańców osiedla Wiślana wspólnoty bloku 11 prośbę w sprawie 

oświetlenia śmietnika, który jest dość problematyczny na naszym osiedlu. Mieszkańcy 
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zwracają się z prośbą o założenie podwójnej lampy oświetlenia ulicznego. Na starym słupie 
były dwie lampy, teraz jest tylko jedna i nie doświetla terenu obok śmietnika. Według 
informacji wymiana miała być jeden do jednego, dwa do dwóch jeśli chodzi o lampy. 
Niestety w tym przypadku lampa jest jedna. Brakuje tylko podwójnego wysięgnika, więc 
składam wniosek o zakup podwójnego wysięgnika do tego słupa i montaż dodatkowej 
lampy; 

- proszę o realizację wniosku dotyczącego wymalowania miejsc parkingowych 
na zmodernizowanym parkingu osiedlowym. Brak jest tam niestety wymalowania zgodnie 
z przepisami; 

- zwracam się z prośbą do Pani Burmistrz o wyznaczenie osoby współpracującej z firmą 
Zontek, która rozpoczęła budowę chodnika dla mieszkańców osiedla. Na moje usilne prośby 
wykonawca zgodził się na wykonanie chodnika, czym wyszedł naprzeciw potrzebom 
mieszkańców osiedla i wybuduje nam około 150 metrów chodnika. Bardzo proszę 
o wyznaczenie takiej osoby. 

Radny Artur Marzysz zwracam się z prośbą mieszkańców, żeby zwrócić się do firmy, która 
zakłada światłowody do internetu, żeby na skrzyżowaniu ulic Kowalskiego i Krasickiego, gdzie 
była montowana studzienka w chodniku, aby została zlikwidowana hałda ziemi, którą 
oni zostawili już jesienią, jak zaczęli robić. Zapomnieli o tym, bo tam widać, że już wszystko 
jest zrobione. Oni w ciągu jednego, czy dwóch dni zrobili swoją robotę i ziemię w pasie 
drogowym zostawili i więcej nikogo nie widać. 

Radny Waldemar Chochowski: 
- kiedyś Pani Burmistrz apelowała do mieszkańców o to, żeby zgłaszali nieprawidłowości, 

kiedy pojawią się osoby a nie wnoszą opłaty za śmieci. Mieszkaniec budynku komunalnego 
przy ulicy 15 Pułku Piechoty „Wilków" 4 za moim pośrednictwem właśnie chciał zgłosić 
taką sytuację. Kiedy złożyłem 6 października wniosek w tej sprawie, dostałem odpowiedź, 
że niestety nie można udzielić informacji, bo jest RODO. Kiedy zasięgnąłem języka, 
czy akurat moje zapytanie mieści się w kategoriach RODO i czy Urząd Miasta mógł takiej 
odpowiedzi udzielić, okazało się, że nie. W związku z czym zwróciłem się ponownie 
do Urzędu i już po dwóch dniach dostałem odpowiedź. Czyli albo wtedy to RODO było inne 
Pani Burmistrz albo ten specjalista, który w Urzędzie Miasta jest i widział to pismo oraz 
stwierdził, że to RODO nie pozwala odpisywać, to się nie zna i dopiero wtedy, kiedy dostał 
pismo skonstruowane w ten sposób, że jakby pod bramką, to już nie znalazł możliwości 
ściemnienia, powiem kolokwialnie. W końcu dostałem odpowiedź. Pzy okazji tego pisma 
okazało się, że numeracja lokali w tym budynku jest jakaś dziwna, jak nie w całym świecie. 
W budynku są tylko dwie klatki schodowe i niestety tak to wygląda, że numer jeden jest 
na parterze w jednej klatce schodowej, numer 2 jest na parterze w drugiej klatce schodowej, 
nr 3 jest na poddaszu w pierwszej klatce schodowej, a numer 4 na poddaszu w drugiej klatce 
schodowej. Jest to po prostu niezrozumiałe, w związku z czym złożyłem ponowny wniosek, 
bo okazało się, że dostałem odpowiedź nie do tego lokalu co trzeba, mimo że podałem nawet 
metraż lokalu, ale czekam na odpowiedź i mam nadzieję, że teraz nie dostanę informacji 
o RODO. Pani Burmistrz może przydałoby się jakieś wewnętrzne szkolenie dla 
pracowników, które informacje podlegają pod RODO, a które nie, bo nie ma sensu, żebyśmy 
dwa miesiące czekali na te informacje. Wnoszę o to po to, żeby po prostu opłaty były 
wnoszone do kasy miasta, w związku z czym zadłużenie byłoby mniejsze, bo o to martwią 
się mieszkańcy, którzy mają takich sąsiadów. Obawiają się, że są nieprawidłowości i zgodnie 
z Pani sugestią interweniują i zgłaszają, a są tak traktowani; 

- dobrze, że Pani wspomniała o PKP i o rejonie dworca kolejowego. Przypomnę, 16 listopada 
byliśmy tam całą komisją, spisaliśmy protokół, było sporo uwag. Zauważyłem dwie rzeczy, 
które zostały zrobione ale oni obiecali, że zrobią jak najszybciej wszystko i dadzą 
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jakąkolwiek odpowiedź do Urzędu, czy mogą to zrobić, czy nie mogą i kto jest 
odpowiedzialny. Niestety minęły 2 miesiące, do dnia dzisiejszego nie dostałem takiej 
informacji ani od Kolei ani z Miasta. Podejrzewam, że do Miasta chyba też nie wpłynęła. 
Jeżeli wpłynęła, to proszę o odpowiedź, a jeżeli nie, to proszę o monitowanie do tej osoby, 
która zespół kontrolny powołała, która ten protokół dostała i która jest osobą odpowiedzialną 
w PKP za te właśnie sprawy. Dużo spraw porządkowych będzie załatwione, jeśli 
oni zrealizują te zalecenia; 

- dziękuję Pani Burmistrz, że zabrała głos w sprawie wczorajszej Komisji Oświaty. Ja również 
chciałem zabrać głos w tej sprawie i na początku złożę wniosek, żeby Komisja wybrała 
nowego przewodniczącego, bo ta osoba, która jest na dzień dzisiejszy, jak sama Pani 
Burmistrz wskazuje, pozwala na to, żeby na komisji odbywały się dantejskie sceny 
i zakłócony był porządek, co przynosi wstyd naszej komisji i radnym, tak samo i mi. Powiem 
jak to wyglądało z mojej strony. Komisja była wyjazdowa, udała się do biblioteki, chodziła, 
oglądała, już miała się przenosić do świetlicy osiedlowej, kiedy okazało się, że pan 
Chochowski poprosił o zabranie głosu. Po udzieleniu głosu przez Przewodniczącą, 
spytałem, czy mamy w ogóle otwartą Komisję, czy zostało sprawdzone kworum Komisji, 
czy to jest protokołowane, czy osoby, które są zaproszone będą nam przedstawione, kto jest 
obecny w ogóle. W tym momencie zaczęły się różne dyskusje, bo ja zwróciłem uwagę 
następnie, cały czas będąc przy głosie udzielonym przez Panią Przewodniczącą, że termin 
zwołania komisji jest w ogóle niewłaściwy według mnie i niezgodny z naszym regulaminem. 
Jest 3 dni na to, aby o posiedzeniu komisy zawiadomić wszystkich, nas zainteresowanych, 
gości zaproszonych oraz mieszkańców. Po to jest te 3 dni właśnie, żeby mieszkańcy mieli 
czas, żeby się przygotować, uprzedzić, wymienić informacje. Pani Burmistrz trzy dni 
dla mnie od 18 stycznia, to jest 21 stycznia jakby nie liczyć i kpa jak najbardziej 
ma zastosowanie także w naszym regulaminie, bo to są terminy, które są określone. 
My pojechaliśmy Komisją 20 stycznia ale zebraliśmy się tutaj jako radni już 17 stycznia 
i omawialiśmy ten temat. Pani Przewodnicząca już w piątek 14 stycznia miała informacje, 
co będzie tematem sesji, miała u siebie w poczcie elektronicznej, czyli czternastego w piątek 
wiedziała o tym, że będziemy debatowali nad przystąpieniem do likwidacji filii biblioteki 
publicznej na osiedlu Rycice. Już od tego dnia to wiedziała i od tego dnia mogła zwołać 
komisję wyjazdową, żebyśmy zapoznali się, akurat jak najbardziej słusznie, z tym tematem 
na miejscu i zobaczyli, jakie są warunki oraz porozmawiali na miejscu, jakie tam 
są problemy, a dopiero później opiniowali projekt uchwały. U nas wszystko oczywiście 
odwrotnie. W dniu 17 stycznia na Komisji opisujemy projekt uchwały i co się okazuje, 
w czasie obrad, kiedy Komisja na początku miała pełne kworum pięć osób, nagle Pani 
Przewodnicząca przed tym tematem opuszcza salę obrad nie przekazując przewodniczenia 
swojej zastępczyni. Jeden z radnych również opuszcza posiedzenie i mamy tylko 3 osoby. 
Przychodzi do głosowania jest pat, jeden głos "za", jeden "przeciw", jeden "się wstrzymał". 
Nikt z członków Komisji nie zgłosił wtedy wniosku, żebyśmy pojechali do siedziby 
biblioteki. Posiedzenie się zakończyło i nagle na drugi dzień otrzymujemy krótką informację, 
że Pani Przewodnicząca zwołuje posiedzenie wyjazdowe Komisji i nic więcej. Żadnych 
informacji, czy coś się zmieniło w temacie, czy jakieś ma dodatkowe materiały, kto prosił 
o to, czy ona sama, czy połowa składu komisji, czy Pani Burmistrz, no nie ma nic i nagle się 
zwołujemy. Ja jestem uczciwym człowiekiem, uczciwym radnym i stawiłem się, a tak 
naprawdę to powinienem, brzydko powiem, się wypiąć i w ogóle nie przyjechać, 
ale że sprawy traktuję poważnie, przyjechałem i swoje żale powiedziałem. Wszystko jest 
nagrane, także jeżeli państwo chcą wszyscy i nasz obowiązek mi się wydaje, żeby nagranie 
z tej komisji opublikować pod zakładką Komisja Oświaty w dniu 20 stycznia 2022 r. i każdy 
będzie słyszał, jak tam było na tej komisji, o czym debatowaliśmy i w jaki sposób. Jeżeli 
ja podnosiłem głos, to podnosiłem wtedy, kiedy to jedna z pań radnych, której nie został 
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udzielony głos przez Panią Przewodniczącą, nagle zaczęła na mnie krzyczeć. Ani nie miała 
zgody Pani Przewodniczącej, ani Przewodnicząca nie udzieliła jej reprymendy, w związku 
z czym patrząc właśnie na zachowanie regulaminu, Pani Przewodnicząca nie nadaje się 
na to stanowisko. Ja już to mówiłem raz, jak ona kłamała publicznie na mój temat. 
W związku z tym teraz ponownie ponawiam wniosek, żebyśmy zmienili Przewodniczącą. 
Może się uspokoi na tej komisji i będzie wszystko robione tak, jak regulamin Rady Miasta 
mówi; 

- Pani Burmistrz też dzisiaj raczyła się pochylić nad „Prawym Dęblinem". Zajrzałem 
na facebooka i zobaczyłem co tam jest napisane. Jako obywatelowi miasta mnie się to bardzo 
podoba, jako radnemu jeszcze bardziej, bo w sumie zajmuje się tematami, które ja też 
wielokrotnie poruszałem i z których nie jestem zadowolony, np. sposób realizacji przez 
urzędników, przez radnych podejmowanie uchwał. Jak najbardziej każdy obywatel 
ma obowiązek śledzić to i zadawać pytania. Sposób odpowiedzi Pani Burmistrz w temacie 
śmieci widziałem, ale na wszystkie pozostałe tematy nie ma odpowiedzi Miasta. Pani 
Burmistrz na sesji Rady Miasta, podkreślam Rady Miasta, czyli naszej sesji dzisiaj zabiera 
bardzo długo głos na ten temat, chociaż tak naprawdę nie jest na to czas i miejsce. Jeżeli Pani 
chce, na forum strony internetowej Miasta jak najbardziej, ale to nie jest też Urzędu, więc 
w BIP (biuletynie informacji publicznej) byłoby najrozsądniej odpowiadać na te wnioski, 
a najprościej chyba na facebooku, bo dużo osób nie będzie wchodziło na stronę Miasta, 
na nasz BIP, tylko będzie na fecebooka zaglądało. Jak zobaczy, że nie ma odpowiedzi, 
to się będzie zastanawiać, czy może to są prawdy, a ja powiem że tak, w większości tak. 
W większości tam są prawdy. Jedną rzecz zauważyłem, to podpowiem temu panu, może 
poprawi, bo tam jest obsługa długu, którą chyba z budżetu wziął a nie z poprawki, gdyż u nas 
obsługa długu będzie już wynosiła nie milion, tylko 2 miliony złotych na ten rok bieżący. 
Jeżeli na przykład ta osoba prowadząca chciałaby zgodę radnych na wykorzystanie naszych 
insygniów, ja już jestem za. Ma moją zgodę, formalnie niech się zwróci i mi się wydaje, 
że większość radnych również poprze tą inicjatywę, bo jak najbardziej powinniśmy udzielać 
każdemu zgody. Jeżeli są nieprawdy, to Pani Burmistrz zna drogę, wie gdzie się udać, 
gdy ktoś tam szkaluje Dęblin. A jeżeli uważa, że ma swoje argumenty ta osoba, a może się 
mylić, to proszę jej wytłumaczyć to też na facebooku, niech wszyscy wiedzą, jaka jest 
prawda według Pani Burmistrz. Wtedy sobie sama każda osoba dojdzie po której stronie leży 
prawda. 

Radna Urszula Czarnecka - ad vocem Pana Radnego Chochowskiego, ja mam tylko do Pana 
jedno pytanie. Chciałabym się dowiedzieć, kto jest administratorem „Prawego Dęblina", 
bo chciałam się zgłosić i odpisać, gdyż to ja wniosłam pytanie zarówno na komisji jak i na sesji 
odnośnie herbu i flagi Miasta. Natomiast nie był wskazany administrator i tylko dlatego 
nie odpisałam na tej stronie na ten właśnie zarzut, że jakieś widzimisię radnego i każą mi iść 
na emeryturę. Uważam, że herb Miasta i flaga Miasta jest dobrem wszystkich, więc dbajmy 
o to i szanujmy to. Podejrzewam, że gdyby mieszkaniec Dęblina, czy ktoś inny chciał 
wykorzystać herb i flagę Miasta Dęblina i zgłosił to w formie pisemnej do Rady Miasta, 
a jak Pan sam zauważa nigdy nie było przeciwności w tej sprawie, myślę, że gdyby tak jak 
należało złożył pismo, to każdy z nas tutaj przychyliłby się. Ja nie mam uwag co do treści, 
bo każda krytyka, jeżeli jest konstruktywna i jeżeli jest w odpowiednim tonie, to znaczy nie jest 
wulgarna, ani nie ubliża radnych, czegoś nas uczy. To znaczy, że mamy się pochylić nad tym, 
co jest złe, żeby to poprawić i do tego nie wrócić. Myślę, że jeżeli tak będziemy podchodzić 
do tego zagadnienia, to dojdziemy do jakiegoś konsensusu. Zróbmy tak z panem 
administratorem tejże strony, którą czytam codziennie i sumiennie. Myślę, że jeżeli będą jeszcze 
tworzone takie strony, będzie to też tylko z korzyścią dla Dęblina mając na uwadze, że tak 
naprawdę nie mamy ani własnej gazety ani środka przekazu, gdzie można by było się 
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bezpośrednio zwracać do mieszkańców. Strony osiedlowe są pozakładane, ale jak widzę, 
nie każdy ma dostęp i nie zawsze zagląda tak, jak się należy. 
Radny W. Chochowski - w kwestii formalnej Panie Przewodniczący, jaki jest ten punkt, 
sprawy różne, wolne wnioski oraz zgłoszenie pisemnych interpelacji i zapytań przez radnych. 
Również i ja złożyłem swoje, a Pani Radna ma pytania do mnie, do mojej wypowiedzi. 
To nie jest w tym punkcie. Jeżeli chce Pani coś wiedzieć ode mnie, zapraszam na przerwie. 
Po sesji spotkajmy się, porozmawiajmy ale to nie jest czas na to, żeby pytać radnego o jego 
wypowiedź. Przewodniczący tak samo uważa, czy nie? 
Przewodniczący Rady - M. Krygrowski - Panie Radny ja prowadzę przede wszystkim 
te obrady i uważam, że w sprawach różnych mieści się to czego tutaj słuchaliśmy, w sprawach 
różnych mieści się zakres tematów, które poruszaliśmy. 
Odnośnie wypowiadania się Pani Burmistrz na tematy, które były w portalu, dziwię się, 
że w ogóle Pan zwraca uwagę Pani Burmistrz za to, że wypowiada się w sprawach Dęblina 
na sesji. W lesie ma się wypowiadać, czy gdzieś? Proszę Pana to są sprawy dotyczące Dęblina 
I Pani Burmistrz wypowiada się o sprawach dotyczących Dęblina, nie o wycince lasów gdzieś 
w Brazylii, czy w Żelechowie, tylko o sprawach Dębina. 
Piękny wykład, w cudzysłowiu „piękny" oczywiście, poczynił Pan Pani Przewodniczącej 
na temat wychodzenia z sesji. To ja powiem jak to wygląda z mojej obserwacji, jeżeli chodzi 
o Pana. Pan notorycznie wychodzi z sesji. Wiem, że nie ma nigdzie obowiązku, żeby się 
zwalniać ale wymaga tego nawet kultura osobista. Niech mi Pan wierzy, że jeżeli poszczególni 
radni wychodzą, to mnie informują, nawet przewodniczący zarządów przysyłają sms-y albo 
mówią, że wychodzą i oczywiście ja nie jestem od tego, żeby zwalniać. Kultura tylko wymaga. 
Pamiętam jak byliśmy w zarządach osiedla, ja, radny Jakubik, radny Marzysz, jak Pan tutaj 
przewodniczących zarządów pouczał i nas tutaj rugał, że nie informujemy Pana o wychodzeniu 
z sesji. Taki fakt miał miejsce. Nie udzieliłem Panu głosu, teraz ja mówię. Bardzo proszę o ciszę. 
Jeżeli chodzi o przekazywanie prowadzenia, ja jak przekazuję prowadzenie na przykład 
Przewodniczącemu Świetlińskiemu, to nie ogłaszałam tego w gazecie i czy na facebooku, tylko 
mu przekazuję. Pan myśli, że Przewodnicząca powinna Pana poinformować, że przekazuje? 
Przekazała prowadzenie Wiceprzewodniczącej i tyle w tym temacie. Prosiłbym o trochę kultury, 
bo naprawdę troszeczkę Pan tutaj przesadza, bo ten szczyt bezczelności i hipokryzji powiem 
Panu, gdyby umiał latać, to nasze samoloty miałyby problemy, żeby dogonić. 
Radny W. Chochowski - ja nie jestem Pana podwładnym Panie Przewodniczący. Jak Pan 
zauważył słusznie, są potwierdzenia zapisu wideo-sesji, że ja nigdy nie wychodzę, kiedy jest 
omawiany punk i jest głosowanie. Jedynie wychodzę i powiem dlaczego, wtedy, kiedy zaczyna 
się głosowanie nad protokołami z poprzednich sesji. Pozwoliłem sobie jeden protokół sprawdzić 
zgodnie z zapisem video. Było to sprawozdanie z realizacji budżetu w ubiegłym roku. Niestety 
w protokole jest nieprawda zapisana, jest miejsce nawet przerwane wypowiedzi Pani Burmistrz, 
kiedy ona wypowiadała się na temat tego, dlaczego nie będzie inwestować na osiedlu Staszica. 
Państwo sobie wrócą i zobaczą. W związku z czym stwierdziłem, że nie mam naprawdę czasu 
siedzieć i porównywać każdy protokół z wielogodzinnej sesji z zapisem video. W związku 
z czym przed głosowaniami wychodzę, nie głosuję nad protokołami. Na każdej uchwale, 
jak państwo widzą, jestem obecny i głosuję. Nigdy nie wychodzę w czasie głosowania, jak 
to miało miejsce na wspólnym posiedzeniu komisji w poniedziałek, kiedy Pani Przewodnicząca 
wyszła nie przekazując formalnie prowadzenia Wiceprzewodniczącej. Ja byłem przekonany, 
siedziałem tyłem, że Pani Przewodnicząca jest na Sali, a przy głosowanie okazało się, że nie ma. 
Przewodniczący Rady - nie zmienia to faktu, że Pan wychodzi przed zakończeniem obrad. 
Radna Maria Cydejko - dziwne, chyba my byliśmy wczoraj na dwóch różnych komisjach 
Panie Radny Chochowski, bo Pan od wszystkich wymaga kultury osobistej, zaangażowania, 
Pan tak pięknie mówi w swoich górnolotnych słowach, a Pan jak wczoraj się zachował? 
Skończyła się komisja, przyjechaliśmy pod Urząd Miasta, wysiadamy z samochodu, a Pan 
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jak zwykle wyszedł sobie nie mówiąc nikomu nawet do widzenia. I to jest ta kultura w Pana 
wydaniu? Dziś niech lepiej Pan zacznie od siebie być kulturalnym, a potem wymagać od innych, 
bo najpierw to trzeba widzieć u siebie jakieś wady, żeby komuś wygarnąć, że ktoś ma inne 
wady. 
Burmistrz Miasta odpowiedziała na pytania. Radni Kurowski i Marzysz dostaną odpowiedź, 
która wymaga jeszcze przejrzenia dokumentów. 

Jeśli chodzi o wątpliwości radnego Chochowskiego dotyczące 15 Pułku Piechoty 
„Wilków" 4 myślę, że odpowiedź na wniosek była taka jak i pytanie. Odpowiedź była właściwa 
odnośnie konkretnie wskazanego przez Pana we wniosku lokalu ale sprawdzimy oczywiście. 

Odnośnie wypowiedzi radnej Urszuli Czarneckiej, oczywiście też się włączyłam i nawet 
rozpoczęłam pisanie na portalu, ale administrator „zastrzelił" burmistrza dwa razy, pisząc będę 
teraz strzelał i doszłam do wniosku, że nie rozmawiam z poważnym człowiekiem. Nie będę 
napędzała temu portalowi czytelników, bo co innego jest zdrowa krytyka i to jest zrozumiałe, 
gdyż nie każdemu musi podobać się obecna polityka, ale gorzej jest, jak wkłada się w treści 
dziwne informacje, nie wiem skąd wyssane. Na przykład skąd w ogóle informacja o decyzji 
administracyjnej dotyczącej map powodziowych, kto taką informację posiadał. W ogóle 
to są dziwne rzeczy i my mamy się do tego ustosunkowywać? Żeby dyskutować o faktach, 
trzeba przytaczać prawdziwe fakty. Tam nie ma z kim dyskutować na dzień dzisiejszy. Może 
tylko z ludźmi, którzy starają się coś wyjaśnić, coś zrozumieć. Widzę, że administrator 
nie zawsze jest im w stanie to wyjaśnić, to czasami się chce, żeby tym ludziom napisać 
i wyjaśnić. Ale wiem, że jeżeli bym w tym momencie się włączyła, to tylko prowadziłoby 
do nakręcania spirali półprawd. Jeszcze raz mówię, nie takie portale powinniśmy wspierać. 
Może ich dużo być, ale mogą krytykować fakty a nie kłamstwa. Portale są zwykle po to, żeby 
różne tematy poruszać w mieście ale tu chodzi o władze miasta, sprawy miasta, które są tam cały 
czas krytykowane i jeszcze są podawane półprawdy, nieprawdy albo manipulacja informacją, 
więc tam pisać nawet nie wypada burmistrzowi. Nie wypada, bo ja nie mogę się pod tymi 
półprawdami wpisywać, wiedząc jaka jest prawda. Dlatego będę prostowała informacje, które 
będą moim zdaniem zawierały nieprawdy bądź półprawdy, które zdążę przeczytać, bo mam 
nawał pracy i nie zawsze mogę. Zapraszam mieszkańców na sesje, na osobiste spotkania 
z Burmistrzem. Myślę, że radni również mają dyżury, więc będą spotykać się z państwem albo 
na ulicy będą wyjaśniać pewne rzeczy. Na stronie Miasta również będą publikowane artykuły 
narożne tematy. Być może mieszkańcy za mało wiedzą i łatwiej ich zmanipulować, dlatego 
będziemy te tematy od początku do końca wyjaśniać, pisać rzetelne artykuły, które będzie można 
zawsze sprawdzić. Zapraszam do dokumentów Miasta i to tylko tyle. 

Wracając do sprawy komisji, przypomniałam sobie, że w tamtej kadencji, kiedy 
Pan Chochowski przewodniczył Radzie Miasta, zdarzało się komisjom zwoływać z dnia 
nadzień, w razie potrzeby. Przewodniczący Komisji zwoływali posiedzenia z dnia na dzień 
i było dobrze i nie łamali przepisów prawa, bo były ważne sprawy do omówienia. Nikt tego 
nie kwestionował, nikt tego nie wypominał Przewodniczącym Komisji, bo wszystkie sprawy 
miasta są ważne. Ta sprawa była ważna i też w czas powiem złapana, bo moja dzisiejsza decyzja 
0 cofnięciu projektu uchwały świadczy o tym, że ta komisja była potrzebna. Nie można mówić, 
że Przewodnicząca Komisji w czymkolwiek uchybiła swoim obowiązkom. Wykonała wszystko 
jak należy. 
Radna Edyta Papis - odnośnie formy i stylu w jakim zostanie przeprowadzona komisja 
decyduje przewodnicząca i myślę, że po prostu Pan chciał zwrócić na siebie wielką uwagę i tak 
się stało. Nie będę już dalej tego komentować. Tak jak Pan Radny powiedział, jest to nagrane, 
każdy może sobie to obejrzeć i swoje zdanie na ten temat wypowiedzieć na kolejnej komisji. 
Burmistrz Miasta - żeby nie było powiedziane, że dzięki takiemu zachowaniu ostremu zapadła 
dzisiaj taka decyzja burmistrza. Ja wczoraj wysłuchałam Przewodniczącej Zarządu Osiedla 
1 Wiceprzewodniczącej Zarządu Osiedla jak byliśmy już na świetlicy. Z ich krótkich relacji 
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wynikało wprost, że społeczeństwo lokalne jest bardzo niezadowolone i że czytelnia w świetlicy 
nie zastąpi im tej filii. To tak naprawdę głos społeczny tutaj decyduje o tym, że nie będziemy szli 
wbrew oczekiwaniom społeczeństwa. Będziemy szukać oszczędności w inny sposób. Wiem, 
że jest wzburzenie większej ilości osób, do których dzwoniono w tej sprawie. Większość 
społeczeństwa jest ogromnie niezadowolona z planu likwidacji filii, mimo tego że nie korzysta 
z tej biblioteki. Nam się wydawało, że jak nie korzystają, to nie ma potrzeby jej utrzymywania. 
Tymczasem to niezadowolenie było duże. Dzisiaj musimy innych rozwiązań poszukać. To była 
podstawa do tego, że dzisiaj ja cofnęłam ten projekt uchwały. 
Radny W. Chochowski - cieszę się, że Pani Burmistrz bierze pod uwagę głos Pani 
Przewodniczącej, Wiceprzewodniczącej Zarządu Osiedlowego a radnych nie. Nawet radny 
z opozycji, taki wredny jak Chochowski, czasami coś mądrego powie. Ja nie mówię, że mam 
satysfakcję z tego, że Pani wycofała project, bo wydaje się, że to była jedyna słuszna decyzja 
na ten moment. Można zrobić tak, żeby mieszkańcy, byli zadowoleni, bo to o nich chodzi, 
0 mieszkańców, którzy korzystali z biblioteki. Na dzień dzisiejszy Pani Dyrektor ma możliwości, 
żeby we własnym zakresie to zrobić, przy okazji redukując koszty i pozwalając, żeby w ramach 
tego budżetu się zmieścić, o co bardzo gorąco ją jako członek komisji proszę. Chodzi o dobro 
Miasta. Pani Burmistrz już nie przepychajmy się, kto ma rację, tylko tak naprawdę jest wspólnie 
wypracowany jakiś pomysł, który ktoś może też rozwinąć, ktoś go wykorzystać. Chodzi o to, 
żeby mieszkańcy byli zadowoleni, bo oni nas wybrali po to, żebyśmy właśnie nic nie zamykali, 
żebyśmy rozwijali to miasto. Zamknięcie filii na Rycicach jest zwijaniem miasta dla mnie, 
dla Chochowskiego jako też klienta, czytelnika biblioteki na Rycicach, bo również do nich 
należę. Dzisiaj jestem z tego dumny. To jest super rozwiązanie, bo tak naprawdę w każdej 
bibliotece są różne pozycje i osoba mobilna może sobie skorzystać ze zbiorów w każdej 
bibliotece, gdy jest zapisana i chyba o to chodzi. A starsze osoby przynajmniej będą miały 
blisko. Myślmy właśnie o nich, bo każdy z nas kiedyś będzie starszy, będzie miał problem 
z pójściem do biblioteki, bo będzie za daleko. 
Radna U. Czarnecka - czy Pan Radny Chochowski zechce mi odpowiedzieć na moje pytanie, 
bo chciałabym, żeby wszyscy obecni na sali też dowiedzieli się kto jest administratorem 
tego portalu. 
Radny W. Chochowski - ja podejrzewam, że to radna Urszula Czarnecka jest autorką 
tego portalu. 

Ad. pkt 6. Rozpatrzenie projektów uchwal w sprawach: 

Ad. 6a) w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Dęblin Irenie Haase. 

Przewodniczący Rady Miasta - M. Krygrowski przedstawił projekt uchwały z uzasadnieniem 
(stanowi załącznik do protokołu). 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Opiniującą Wnioski o Nadanie 
Tytułu Honorowego Obywatela Miasta Dęblin na posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2021 r. 

W dyskusji głos zabrali: 
Radny W. Chochowski - myślę, że mamy bardzo poważny temat. Cieszę się, że po tylu latach, 
niedługo będzie prawie 100 od kiedy Irena Haase zaczęła w Dęblinie swoją działalność i którą 
prowadziła przez szereg lat aż do samej śmierci. Jest w końcu doceniona przez społeczeństwo. 
Była tablica na aptece, która mówiła na co dzień dzieciom, że taka osoba istniała w Dęblinie. 
Później jako członek Towarzystwa Przyjaciół Dęblina też miałem okazję w szeregu różnych 
publikacji spotkać się z tym nazwiskiem. Znałem osobiście syna i wnuka Pani Haase i wiem, 
że te osoby też zostały przez nią zarażone, w pozytywnym znaczeniu, pasją naszego miasta 
1 wydaje mi się, że mimo tego, że ona nosiła niemieckie nazwisko, bo mąż był Niemcem, 
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to jednak zaangażowanie było właśnie w sprawy polskie, w sprawy najbardziej dotkniętych 
wojną osób. Nie bała się, ryzykując życie, uczestniczyć w Ruchu Oporu. Dzięki temu, 
że prowadziła aptekę, miała dojście do władz niemieckich, mogła aż na taką skalę udzielać 
pomocy. Jak tu kiedyś mówiłem odnośnie inicjatywy pani Urszuli Czarneckiej, żeby Irena Haase 
zostałą patronem SPZOZ-u, to nie ma lepszej kandydatury, oprócz tego doktora, ale placówek 
naszej służby zdrowia jest tyle, że możemy obdzielić wszystkich zasłużonych lekarzy, czy osoby 
związane z medycyną. Brakuje tego, żeby w końcu wszyscy honorowi obywatele miasta Dęblin 
mieli też swoje, godne ulice, żeby po prostu pamięć nie ginęła, bo pamięć w postaci nazwy ulicy 
jest powtarzana codziennie, wielokrotnie, przy każdych okolicznościach i wtedy ona żyje. 
Zachęca też do zapoznania się z patronem. Należy się, żeby Rada Miasta miała na uwadze tak, 
jak kiedyś mówiłem, nie nazwy Bursztynowe, Diamentowe, czy jakieś inne, tylko żebyśmy 
też stworzyli jakąś jedną dzielnicę, w której nazwy ulic były właśnie od imienia naszych 
honorowych obywateli. Jest to godna inicjatywa do podjęcia i zrealizowania. 
Radna Urszula Czarnecka - bardzo się cieszę, że osoba pani Haase będzie stała w szeregu 
Honorowych Obywateli Dęblina. Mam nadzieję, że Towarzystwo Przyjaciół Dęblina po wejściu 
w życie uchwały, ustali jakieś rocznice i będzie kontynuowała dalsze przybliżenie mieszkańcom 
osoby pani Haase poprzez takie uroczystości rocznicowe w jakich dzisiaj miałam przyjemność 
uczestniczyć, tj. w rocznicy płk. Hryniewicza na cmentarzu komunalnym. Myślę, że wszyscy 
inni mieszkańcy będą mogli zapoznać się z osobą pani Haase poprzez takie właśnie 
celebrowanie. Myślę, że przyjdzie taki też czas, że może jakaś instytucja przyjmie za patrona 
panią Haase, bo uważam, że ta osoba i jej postępowanie zasługuje na dowartościowanie, 
przynosząc tym samym chlubę naszemu Dęlinowi. 

Następnie przystąpiono do głosowania projektu uchwały. 

głosowanie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Dęblin Irenie Haase 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 21 stycznia 2022 r. czas 15:19:45 - 15:20:48 

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 Cyd ej ko Maria ZA 
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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 Pa pis 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 LVI/332/2022 w sprawie nadania tytułu Honorowego 
Obywatela Miasta Dęblin Irenie Haase. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 6b) w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Dęblin na rok 2022 

Przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Renata 
Kawka-Kapusta przedstawiła projekt uchwały z uzasadnieniem (stanowi załącznik 
do protokołu). 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zdrowia i Problematyki 
Socjalnej. 

Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania projektu uchwały. 

głosowanie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Dęblin na rok 2022 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 21 stycznia 2022 r. czas 15:25:26 - 15:26:58 

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 
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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 

11 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 Woj tyś Jarosław ZA 

Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr LVI/333/2022 w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta 
Dęblin na rok 2022. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 6c) w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i w soboty 
przez rolników i ich domowników oraz przyjęcia regulaminu określającego zasady 
prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i domowników na targowisku 
miejskim „Mój Rynek" w Dęblinie przy ul. Niepodległości. 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej - Marcin Daniel przedstawił 
projekt uchwały z uzasadnieniem (stanowi załącznik do protokołu). 
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Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Gospodarki Komunalnej, 
Samorządu i Porządku Publicznego. 

W dyskusji głos zabrali: 
Radny W. Chochowski - w poniedziałek na posiedzeniu komisji właściwej, która opiniowała 
projekt uchwały, składałem wniosek, aby prowadzić zapis, że chodzi o targowisko miejskie 
przy ulicy 15 Pułku Piechoty „Wilków". Niestety mój wniosek nie uzyskał akceptacji, 
w związku z czym zwracam się teraz do całej Rady Miasta, do wszystkich radnych o to, żeby 
uwzględnić wniosek, który również dzisiaj składam o to, żeby wykreślić słowa: „Mój Rynek" 
a zastąpić je w uchwale i w załączniku słowami: „przy ulicy 15 Pułku Piechoty Wilków", 
zastąpić ulicę Niepodległości ulica 15 Pułku Piechoty „Wilków". Powiem dlaczego. Jak wiedzą 
wszyscy, Pani Burmistrz dzisiaj powiedziała na początku tutaj o tym, że były kontrole i wszyscy 
pracownicy wykazują się wysokim profesjonalizmem w Urzędzie Miasta. Niestety przy tym 
punkcie akurat nie wykazali się profesjonalizmem, bo 13 grudnia została opublikowana ustawa 
0 tym, żeby takie targowiska wyznaczyć. Charakter ustawy jest obowiązkowy w związku 
z czym, skoro ona wchodziła w życie od 1 stycznia, powinniśmy mieć na dzień 1 stycznia 2022 
roku wyznaczone targowisko. Nie ulega wątpliwości, że można było tak zrobić, bo 29 grudnia 
była sesja Rady Miasta, na której można było taką uchwałę podjąć. My takiej uchwały 
nie podjęliśmy. Dlaczego została sprowokowana teraz ta uchwała? Z tego co udało mi się 
wyjaśnić na komisji, niektórzy handlujący powołując się na tą ustawę przestali wnosić opłatę 
targową i tłumaczyli się, że nie muszą, bo powinno być wyznaczone targowisko. Nie ma podjętej 
uchwały, w związku z tym oni uważają, że tutaj mogą handlować i nie muszą nic płacić i mają 
rację. Dlaczego? Dlatego, że Sejm pochylił się nad tym tematem, żeby pomóc polskiemu 
rolnikowi, który w trudzie i znoju produkuje żywność. Żeby mu ułatwić życie, żeby 
nie sprzedawał pośrednikom, handlarzom, którzy najwięcej na tym towarze zwykle zarabiają, 
nie wnosząc takiej uczciwej pracy do finału, czyli sprzedaży produktu. Chodzi o to, żeby ten, 
który to produkuje, albo jego domownik mógł to sprzedawać na targowisku miejskim. Według 
mnie, według rozmów z mieszkańcami osiedla Staszica, a także innymi osobami w Dęblinie oraz 
osobami handlującymi na targu, wszyscy kojarzą jednoznacznie w piątek i w sobotę targ 
przy ulicy 15 Pułku Piechoty „Wilków". Tam się pojawiają sprzedający i tam się pojawiają 
kupujący z całego Dęblina. Jeżeli na siłę wyznaczymy targowisko na mieście, to tutaj nikt 
nie trafi. Nie przyjadą tutaj sprzedający i kupujący za nimi też nie przyjadą. Po prostu dla 12 zł, 
które mają taniej za stoisko bez opłaty targowej, to nikt tutaj nie przyjedzie, bo tyle nie zarobi. 
Poniesie koszty paliwa, koszty swojego czasu pracy i będzie stał i czekał na klienta, a klienta 
nie będzie. W związku z czym i tak pojedzie na 15 Pułk, a tam przyjdzie do niego inkasent 
1 weźmie opłatę targową. Czy wtedy będzie zrealizowany cel ustawy sejmowej? 
Nie, bo my w tym momencie nie ułatwiamy życia rolnikowi, tylko utrudniamy. Dalej chcemy 
ciągnąć od niego opłatę targową, co się przełoży na to, że on przerzuci tą opłatę targową na cenę 
produktu i de facto kupujący zapłacą więcej. A nie o to chodzi. My akurat mamy szczęście, 
że u nas są targi w piątek i w sobotę przy ulicy 15 Pułku Piechoty „Wilków". Ustawa nakazuje 
wyznaczyć rolnikom miejsca do handlu w piątek i w sobotę i jak najlepiej trzeba umożliwić 
im tam sprzedaż, czy to będzie wyznaczony sektor, czy nie będzie wyznaczony sektor, 
bo tam w te dni jest to centrum naszego miasta. Są blisko wszystkie markety, sklepy 
wielkopowierzchniowe i tam mieszkańcy trafiają. Przyjeżdżający zaczynają od targu wizytę 
w Dęblinie, a potem również nasi mieszkańcy idą do tych wszystkich marketów i kończą 
zakupy. Dlatego mi się wydaje, że jeśli podejmiemy uchwałę w formie złożonego projektu, 
to zrobimy coś, co jest niezrozumiałe ani dla mieszkańców, ani dla sprzedających. Podejrzewam, 
że osoby, które znają dobrze prawo polskie, zaskarżą naszą uchwałę do decydentów, 
czyli do osób związanych z władzą, np. do posłów PIS-u i powiedzą, że Dęblin zamiast ułatwień 
po prostu chce zrobić im na złość. Nie ma co się śmiać Pani Burmistrz. Mogą tak zrobić i wtedy 
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wyjdzie na to, że będziemy takim antybohaterem dla całej Polski. Okaże że się, że Dęblin 
wszystkim handlującym na targowisku przy ul. 15 Pułku Piechoty „Wilków" w piątek i sobotę 
teraz wyznaczy targowisko w drugim końcu miasta po prostu po to, żeby oni płacili opłatę 
targową, bo tylko o to chodzi. Tak wynikało to na komisji, że chodzi tylko o ściągnięcie opłaty 
targowej od rolników produkujących żywność i dlatego im się na złość wyznacza inne miejsce 
do targu, gdzie nikt nie przyjedzie. Dlatego mój wniosek jest zasadny, żeby w projekcie 
uchwały, tj w załączniku do uchwały wykreślić słowa „Mój Rynek" i zastąpić słowa: 
„przy ul. Niepodległości" słowami: „przy ul. 15 Pułku Piechoty „Wilków". 
Radna U. Czarnecka - chciałam poprosić o skierowanie pisma do ustawodawcy 
o doprecyzowanie nieścisłości, o których wspomnieliśmy na komisjach, czyli dotyczących 
na przykład określeń, czym mają się okazywać pszczelarze czy rolnicy, którzy są producentami 
różnych wymienionych w katalogu produktów rolnych. Myślę, że tą drogą będzie szybsze 
doprecyzowanie wszystkiego, a dzięki temu ci, którzy handlują u nas na targowisku będą 
zwolnieni z opłat targowiskowych, bo na podstawie tego, co teraz jest, większość z tych osób 
po prostu będzie pominięta. 
Radny A. Marzysz - w tej ustawie jest zapisane dosyć dokładnie, co ma zrobić gmina, tylko 
trzeba to dobrze przeczytać. Gmina ma wyznaczyć miejsce. Tam nie ma chyba nic napisane, 
z tego co pamiętam, że ma być to samo miejsce, co do tej pory. Chyba musiałbym być małym 
dzieckiem, żebym uwierzył w to, że ci ludzie, którzy tam sprzedają, jak od nich nie pobierzemy 
opłaty targowej, to chociaż o 10 groszy obniżą ceny. Trzeba być bardzo naiwnym, żeby 
w to wierzyć. 
Radny M. Grobel - targowisko na ul. Niepodległości kosztowało nas 2.700.000 zł, w tym 
1.000.000 zł było z dotacji, a 1.700.000 zł było z Urzędu Miasta i teraz ono ma stać tu puste, 
żeby młodzież paliła opony i słupy wywalała. Ja będę głosował za wnioskiem Pani Burmistrz. 
Przewodniczący Rady - M. Krygrowski - ustawa nie jest idealna i co byśmy tutaj nie podjęli, 
zawsze kogoś możemy skrzywdzić. Ja też rozmawiałem z osobami, które tam sprzedają. 
Rozmawiałem z osobą, która handluje żywnością kupioną w hurtowni, na giełdzie i ona 
zapytała, jak ma konkurować z rolnikiem, który nie wniesie opłaty. Rolnik może opuścić cenę, 
chociaż w to nie wierzę. Jeżeli opuści cenę, to ta osoba mówi, że jej nie stać już na opuszczenie 
ceny, bo ona musi zapłacić ZUS, podatek i być może będzie musiała się stąd zwinąć, jeżeli 
będzie miała obok konkurenta, który opuści o 10 procent ceny. Myślę, że nie będzie w ogóle 
mowy o zdrowej konkurencji na tym targowisku. Wprowadzenie tej uchwały w takiej formie 
wcale nikogo z targu nie wygania. Po prostu będzie się to wiązało z tym, że rolnicy będą musieli 
wnosić opłaty. Myślę, że tak jak Pani Czarnecka powiedziała, być może ustawodawca 
znowelizuje ustawę, bo myślę, że ten problem ma niejedna gmina. Wtedy udoskonalimy 
to wszystko i być może zmienimy tą uchwałę i będziemy mogli wprowadzić jakiekolwiek 
poprawki, także ja też będę głosował za przyjęciem tej uchwały w formie w jakiej jest. 
Burmistrz Miasta - w związku z wnioskiem radnego Chochowskiego podtrzymuję swój zapis 
w proponowanym projekcie uchwały. Nie zmieniam go ani na jotę. Zapytam też jeszcze, 
podobnie jak Pan Grobel, gdzie Pan był Panie Radny Chochowski, jak podnosiliście ręce 
za tak dużymi pieniędzmi na wybudowanie targowiska "Mój Rynek", a dzisiaj ja słyszę od Pana, 
że to targ, na który nikt nie przyjedzie. Gdzie Pan był? To były nasze pieniądze, róbmy 
wszystko, żeby to targowisko tam działało. Róbmy od drobnych kroczków, bo tam mieszkaniec 
włożył kupę kasy i nic się tam nie dzieje, bo nagle centrum zrobiło się przy Staszica i przy 
15 Pułku Piechoty. Tam będzie centrum, jest i będzie. Tu za pieniądze publiczne wybudowano 
targowisko, kiedy Pan był radnym, za Burmistrza Włodarczyka. Pan podnosił za tym ręce, więc 
proszę nie mówić, że tu nikt nie przyjedzie. Róbmy wszystko, żeby tu ktoś przyjechał. 
Nie zmieniam swojego zapisu. Bardzo proszę o głosowanie zapisu projektodawcy. 
A krótko do Pani Czarneckiej - ja jako Burmistrz nie mam inicjatywy do zmiany ustaw. 
W pojedynkę, ani w gronie burmistrzów, wójtów na pewno z taką inicjatywą wyjść nie mogę, 
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ale na pewno do jakichś właściwych resortów czy ministerstw, które będą odpowiadały 
za realizację tej ustawy, zapytania możemy kierować. Odnośnie handlujących na przykład 
zdrową żywnością, którzy posiadają tylko certyfikat, a nie są rolnikami, możemy zwracać uwagę 
na takie rzeczy, więc będziemy o to pytać. 
Radny W. Chochowski - byłem na tej sali tak, jak Pan Grobel zresztą, głosowaliśmy razem 
wspólnie za tym, żeby to targowisko zrobić tutaj na mieście, bo tylko to targowisko można było 
w ramach pieniędzy z dofinansowania zrobić, gdyż jako jedyne było w planie zagospodarowania 
przestrzennego jako targ. Tylko na nie można było uzyskać środki. Dołożyliśmy drugie tyle, 
anie 2.700.000 zł Panie Grobel. Z tego co pamiętam było 1.000.000 zł dofinansowania, 
a 1.000.000 zł naszych miejskich pieniędzy. Dużo, bo dużo, ale w mieście pojawił się nowy, 
piękny obiekt, który jest w środy wykorzystywany z powodzeniem jako targ. Cały czas 
przyjeżdżają handlujący. W inne dni widziałem tam jakieś duże imprezy, typu zakończenie lata, 
które Pani Burmistrz super tam urządzała. Dużo osób korzystało i było zadowolonych z imprezy 
na pięknym terenie, w pięknym otoczeniu ładnie oświetlonym. Obiekt się przydaje, 
jest wykorzystywany. 
Na pewno nie uda się zrobić jednego dnia dwóch targów, jednego na mieście, a drugiego 
na 15 Pułku Piechoty „Wilków". Nie da się tak zrobić. Na siłę możemy tak zrobić, ale wyśmieją 
nas. Radę Miasta wyśmieją, bo ona będzie głosowała za tym. Pani Burmistrz pewnie przy okazji 
też się dostanie i będzie tak jak było, czyli wszyscy będą handlowali na 15 Pułku, płacąc opłatę 
targową. 
Panie Przewodniczący wydaje mi się, że Pan w ogóle nie zrozumiał sensu tej ustawy. 
Ona ma właśnie umożliwić nie handlarzom, którzy korzystają z trudu rolnika, tylko rolnikom 
sprzedawanie ich produktów rolnych. Taki jest sens tej ustawy i oni mają być właśnie 
konkurencyjni, żeby mogli wziąć gros pieniędzy, które teraz biorą handlarze. 
Odpowiadając radnemu Marzyszowi - jak się nie da szansy, żeby pokazali, że ceny będą niższe 
u nich, to nic z tego nie zobaczymy. Jak damy im opłatę targową, to wtedy oni taką samą cenę 
będą żądali jak handlarze. Skoro Polska planuje pomóc polskiemu rolnikowi, to my nie możemy 
stawać okoniem i powinniśmy tak samo zrobić wszystko, aby tą pomoc rolnikowi umożliwić. 
Burmistrz Miasta - w Dęblinie mamy jedno targowisko, jedno jedyne targowisko i dlaczego 
Pan tego nie powiedział. Dlatego zainwestowaliście w to targowisko, tylko nic wtedy Rada 
nie zrobiła, ani Burmistrz, żeby tylko i wyłącznie na tym targowisku odbywał się handel. 
Naszym targowiskiem jest targowisko na ul. Niepodległości. Na 15 Pułku Piechoty „Wilków" 
nigdy teren nie był przeznaczony pod targowisko miejskie. To było zwyczajowe targowisko. 
Jest do dziś zwyczajowe, jest tymczasowe. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
teren najpierw był przeznaczony pod sport, a teraz pod aktywność gospodarczą i budynek 
handlowy wielkopowierzchniowy powyżej 2000 m. Dlatego zainwestowane na ulicy 
Niepodległości 2.500.000 zł z góry już było stracone? To lepiej było tego nie robić. Ja robię tam 
zakończenie lata tylko dlatego, żeby na siłę pokazać, że tam obiekt istnieje, bo bym robiła 
na stadionie, gdzie są Dni Dęblina. Tylko chcę, żeby ten obiekt nie niszczał tam, żeby chociaż 
się pokazać tam raz na jakiś czas, ale i tak wydłubują kostki, łamią ławki, nikt tego miejsca 
nie szanuje, tylko dlatego, że tam się po prostu życie handlowe nie toczy, bo my się 
o to nie staramy. Właśnie chcemy wskazać, że to jest jedyne utwardzone miejsce, jedno jedyne 
w Dęblinie, gdzie może handel się odbywać. 
Przewodniczący Rady - taka dygresja, bo w projekcie uchwały nic nie ma, że my zabraniamy 
rolnikom w ogóle handlować. Także ja doskonale zrozumiałem Panie Radny. Może Pan czegoś 
nie zrozumiał, ale to już każdy niech sobie interpretuje tą uchwałę jak uważa. 

Przystąpiono do głosowania. 
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Rozstrzygniecie projektodawcy - Burmistrza nie uwzględniające wniosku zgłoszonego przez 
radnego Chochowskiego odnośnie wykreślenia z § 2 projektu uchwały słów: „Mój Rynek" 
oraz „przy ul. Niepodległości" i zastąpić je słowami „przy ul. 15 Pułku Piechoty Wilków". 

głosowanie Rozstrzygniecie projektodawcy - Burmistrza nie uwzględniające wniosku zgłoszonego przez 
radnego Chochowskiego odnośnie wykreślenia z § 2 projektu uchwały słów: „Mój Rynek" 
oraz „przy ul. Niepodległości" i zastąpić je słowami „przy ul. 15 Pułku Piechoty Wilków". 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 21 stycznia 2022 r. czas 15:50:10-15:51:30 

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie  

status ilość procent status ilość procent 

ZA 12 80 % pula głosów 15 -

PRZECIW 1 6.67 % oddanych głosów 15 100 % 

WSTRZYMAŁO SIĘ 2 13.33 % nieoddanych głosów 0 0% 

Wyniki  imienne  

Ip nazwisko imię głos 

1 Chochowski Waldemar PRZECIW 

2 Cydejko Maria ZA 

3 Czarnecka Urszula ZA 

4 Grobel Mieczysław ZA 

5 Grzęda Ewa WSTRZYMAŁA SIĘ 

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 
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14 Wojewoda - Sieklicka 

15 Wojtyś 

Patrycja 

Jarosław 

ZA 

WSTRZYMAŁ SIĘ 

Wniosek radnego W. Chochowskiego o wykreślenie z § 2 projektu uchwały słów: „Mój Rynek" 
oraz „przy ul. Niepodległości" i zastąpienie ich słowami: „przy ul. 15 Pułku Piechoty Wilków", 
nie był głosowany jako bezprzedmiotowy. 

Następnie przystąpiono do głosowania projektu uchwały. 

głosowanie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich 
domowników oraz przyjęcia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i 
soboty przez rolników i domowników na targowisku miejskim „Mój Rynek" w Dęblinie przy 
ul. Niepodległości 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 21 stycznia 2022 r. 

typ głosowanie jawne imienne 

Podsumowanie  

czas 

większość 

15:52:14- 15:52:59 

zwykła 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 12 80% pula głosów 15 -

PRZECIW 2 13.33 % oddanych głosów 15 100 % 

WSTRZYMAŁO SIĘ 1 6.67 % nieoddanych głosów 0 0% 

Wyniki  imienne  

Ip nazwisko imię głos 

1 Chochowski Waldemar PRZECIW 

2 Cydejko Maria ZA 

3 Czarnecka Urszula ZA 

4 Grobel Mieczysław ZA 

5 Grzęda Ewa WSTRZYMAŁA SIĘ 

6 Jakubik Maciej ZA 

7 Krygrowski Maciej ZA 

8 Kurowski Andrzej ZA 

9 Marzysz Artur ZA 
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10 Papis Edyta ZA 

11 Pasek Robert ZA 

12 Przerwa Ewa ZA 

13 Świetliński Leopold ZA 

14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja ZA 

15 Wojtyś Jarosław PRZECIW 

Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr LVI/334/2022 w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia 
handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników oraz przyjęcia regulaminu 
określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i domowników 
na targowisku miejskim „Mój Rynek" w Dęblinie przy ul. Niepodległości. Uchwała stanowi 
załącznik do protokołu. 

Ad. 6d) w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2022 r. 

Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych - Agnieszka Chlasciak-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 dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej 
kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2022 r. 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 21 stycznia 2022 r. 

typ głosowanie jawne imienne 

Podsumowanie  

czas 

większość 

15:57:49-15:59:23 

zwykła 

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 % 

str. 23 

Protokół nr LVI z przebiegu L VI sesji Rady Miasta Dęblin w dniu 21 stycznia 2022 r. 



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 Grzęda Ewa ZA 

6 Jakubik Maciej ZA 

7 Krygrowski Maciej ZA 

8 Kurowski Andrzej ZA 

9 Marzysz Artur nieobecny 

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 LVI/335/2022 w sprawie dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 
nauczycieli w 2022 r. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

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

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

głosowanie Zatwierdzenie protokołu z LV sesji Rady Miasta, 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 21 stycznia 2022 r. czas 15:59:48 - 16:00:29 

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

str. 24 

Protokół nr LVI z przebiegu LVI sesji Rady Miasta Dęblin w dniu 21 stycznia 2022 r. 



Podsumowanie  

status ilość procent status ilość procent 

ZA 13 100% pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0% oddanych głosów 13 86.67 % 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0% nieoddanych głosów 2 13.33 % 

Wyniki  imienne  

lp nazwisko imię głos 

1 Chochowski Waldemar nieobecny 

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 nieobecny 

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 protokół z LV sesji Rady Miasta. 

Ad. pkt 8. Zamkniecie sesji. 

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

Zamknięcie sesji - godz. 16.00 

Na tym zakończono protokół. PRZEWODNICZĄCY RADY 

Maoej Krygrowski 

Protokołowała: 
Agnieszka Ogórek-Ostrach 

str. 25 

Protokół nr LVI z przebiegu LVI sesji Rady Miasta Dęblin w dniu 21 stycznia 2022 r. 




