
Protokół nr LVII/2022 
z przebiegu LVII (XVIII nadzwyczajnej) sesji Rady Miasta Dęblin 

z dnia 07-02-2022 r. 

Ad. pkt 1 Otwarcie sesji (godzina 15:00). 

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 4 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 obecny 

10 Papis Edyta obecna 

11 Pasek Robert obecny 

12 Przerwa Ewa obecna 
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13 Świetliński Leopold obecny 

14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja obecna 

15 Wojtyś Jarosław obecny 

obecni 15 

wszyscy 15 

procent 100,00 % 

Kworum zostało osiągnięte 

Ad. pkt 3. Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Miasta - Maciej Krygrowski poinformował, że sesja została zwołana 
w trybie nadzwyczajnym na wniosek Burmistrza Miasta Dęblin (stanowiący załącznik 
do protokołu), następnie przedstawił porządek obrad. 

Radny Maciej Jakubik zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad jako punkt 4. 
Sprawy różne. 

Burmistrz Miasta jako wnioskodawca zwołania sesji nadzwyczajnej wyraziła zgodę na zmianę 
porządku obrad. 

Przystąpiono do głosowania wniosku Radnego Macieja Jakubika o wprowadzenie do porządku 
obrad jako punkt 4. Sprawy różne. 

głosowanie Wniosek Radnego Macieja Jakubika o wprowadzenie do porządku obrad jako punkt 4. 
Sprawy różne. 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 07 lutego 2022 r. 

typ głosowanie jawne imienne 

Podsumowanie 

czas 

status 

ZA 

PRZECIW 

WSTRZYMAŁO SIĘ 

ilość 

15 

0 

0 

większość 

procent status 

100% pula głosów 

0% oddanych głosów 

0% nieoddanych głosów 

15:19:23-15:19:58 

bezwzględna 

ilość procent 

15 

15 100 % 

0  0 %  
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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 

Następnie Rada Miasta przyjęła porządek obrad LVII (XVIII nadzwyczajnej) sesji 
wraz z przyjętym wnioskiem, w następującym brzmieniu: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Sprawdzenie obecności. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Sprawy różne. 
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej 

Miasta Dęblin na 2022 rok; 
6. Zamknięcie sesji. 

Przyjęcie porządku obrad 

głosowanie Przyjęcie porządku obrad 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 
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* 

data 07 lutego 2022 r. czas 15:20:34- 15:21:12 

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 

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 4. Sprawy różne. 

Głosowanie w sprawie udzielenia głosu Pani Magdalenie Stępień. 

głosowanie Udzielenie głosu Pani Magdalenie Stępień, 

jednostka Rada Miasta Dęblin 
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wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 

typ 

07 lutego 2022 r. 

głosowanie jawne imienne 

czas 15:22:54-15:23:25 

większość zwykła 

Podsumowanie 

status ilość 

ZA 15 

PRZECIW 0 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 

procent status ilość 

100% pula głosów 15 

0 % oddanych głosów 15 

0% nieoddanych głosów 0 

procent 

100 % 

0 %  

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 

ZA 
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Głos zabrali: 

Pani Magdalena Stępień - jestem mieszkanką osiedla Michalinów. Mieszkam przy ulicy 
Cichej. Wnioskuję w sprawie nawierzchni drogi ulic Cichej i Przelotnej, która jest 
katastrofalna. Jest to droga nie asfaltowa, jest bardzo dużo wyboi, nie jest utwardzona 
po zimie. Stwarza to zagrożenie dla bezpieczeństwa z tego względu, że idąc na spacer 
z dzieckiem, czy z najbliższymi możemy po prostu skręcić nogę. Tak samo tragicznie 
wygląda sytuacja, jeśli jedziemy samochodem. Bardzo proszę, żeby to było załatwione w jak 
najbliższym czasie. Proszę o utwardzenie, posypanie kruszywem, czy zwalcowanie tej drogi, 
żeby można było w jakiś sposób przejechać nie tonąc w błocie. 

Radny M. Jakubik - odnośnie Michalinowa, ulicy Okrzei, mam bardzo dużo zgłoszeń. 
W sprawie tragicznej sytuacji na ul. Okrzei proszono mnie, żebym przekazał Pani Burmistrz, 
żeby przynajmniej duże doły w jakiś sposób wyrównać. Jeden z mieszkańców mnie 
upoważnił, żebym przekazał Pani Burmistrz i myślę, że zrobię to dosłownie: „żeby Pani 
Burmistrz siadła w swój samochód i przejechała tą drogą przynajmniej ze dwa razy 
i zobaczyła jak się nią jeździ". Także przekazuję tą jego prośbę tak, jak obiecałem. Bardzo 
prosimy, bo jest naprawdę bardzo źle. Myślę, że mieszkańcy nie mogą czekać 
do sprzyjających warunków i należałoby to w miarę możliwości w jakiś sposób wyrównać 
chociaż trochę, żeby w jakiś sposób mieszkańcom umożliwić dojazdy do domów i poruszanie 
się po tych drogach. 

Radny M. Grobel - to samo jest nie tylko u pana na Michalino wie, bo jest i na Młynkach. 
A ostatnio z Poltoru wywieźliśmy, niech Pani powie jak tam było przed tym, myśmy dowieźli 
parę wywrotek tłucznia i tam jest trochę zrobione. Byłem dwa dni temu, nie wiem jak jest 
teraz. Jakby to nie było dowiezione ostatnio, to by w ogóle tam nie można było wjechać. 
Zobaczymy, jutro podjadę tam. Ulica Młynkowska tak samo cała, tam w bagnie wszyscy. 

Radny M. Jakubik - ja tylko przekazuję informacje od mieszkańców tych ulic i to jest 
ich głos, ich prośba, więc jestem zobligowany do tego, żeby to przekazać. 

Radna E. Grzęda - mam prośbę w imieniu mieszkańców ulicy Kowalskiego 
o przyspieszenie naprawy oświetlenia ulicznego, bo tam mieszkańcy ponad tydzień 
w ciemnicy mieszkają. Jest bardzo ciemno na osiedlu. Także prośba o przyspieszenie 
naprawy. 

Burmistrz Miasta - jeśli chodzi o remonty bieżące na Michalino wie, to całą zimę 
są wykonywane. Tam co jakiś czas kruszywo nawozimy. W tej chwili nawożenie kruszywa 
jest bez sensu, bo niestety mieszkańcy rozjeżdżają w naturalny sposób. My to położymy 
w taką pogodę, przejedzie kilka samochodów i jutro będzie to samo, co jest dzisiaj. Jedynym 
sensownym wyjściem jest niestety poczekanie na zmianę aury. Trzeba, żeby teren został 
trochę osuszony i kolejną partię kruszywa nawieziemy. Zwykle to dzieje się tak, że robimy 
utwardzenie dróg raz w roku, ponieważ mamy taki punkt w budżecie jak utrzymanie bieżące 
dróg i to robimy zwykle koło kwietnia i maja, kiedy już pogoda jest ustabilizowana. 
Nawozimy na drogi, na Cichą również tak, jak i w tamtym roku nawieźliśmy, 2 lata temu 
nawieźliśmy. Nawozimy materiał do utwardzenia tych dróg, tak też i zrobimy w tym roku. 
Natomiast tu musimy troszkę wykazać cierpliwości, poczekać aż trochę się teren osuszy, 
bo to jest zupełnie bez sensu wtopienie kolejnego materiału, który zaraz, za godzinę, dwie się 
rozjeździ. Jeśli chodzi w ogóle o Michalinów, a głównie ulicę Okrzei, ja nie muszę się dwa 
razy przejeżdżać, ponieważ 10 razy tamtędy jeżdżę i wiem jak wygląda Okrzei. 
Wiem, że kilkakrotnie nawet wrzucaliśmy kruszywo i była zrobiona. W grudniu była robiona 
między Michalinowską i 801, drugi raz była robiona na początku stycznia i zobaczcie, 
co się tam dzieje. Jest tak samo, jakby w ogóle kruszywa, żadnego utwardzenia nie było. 
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Tam nie będzie w porządku, dopóki się po prostu nie wybuduje tych ulic, nie zrobi się 
docelowo inwestycji. A propos inwestycji, ponieważ skończyliśmy Osiedle Jagiellońskie, 
zamierzamy teraz zająć się Osiedlem Michalino w, które pozostaje w złym stanie z uwagi 
na wykonanie zadań w gruncie, polegających na wybudowaniu wodociągów i kanalizacji 
i wiemy, że teraz następnym etapem jest utwardzenie dróg. Żeby to zrobić musimy wystąpić 
w najbliższym czasie o zewnętrzne środki finansowe. Zamierzamy w tej chwili złożyć 
wniosek do programu „Polski Ład" o dokończenie kanalizacji na osiedlu Michalinów wraz 
z wykonaniem dróg, w tym ulicy Okrzei, Akacjowej, Brzozowej, Księżycowej, części 
Słonecznej i w tym czasie może uda nam się coś jeszcze zrobić, czy utwardzić w jakiś sposób 
ulicę Cichą. Taki wniosek zamierzamy złożyć do 15 lutego. Czy nam się uda uzyskać środki 
finansowe na to zadanie nie wiem, ale jestem dobrej myśli. Jeżeli te środki finansowe 
uzyskamy, zaczniemy robić drogi, o których mówię na osiedlu Michalinów. Natomiast 
na pewno będziemy myśleć o ul. Cichej, bo ją utwardzamy raz na rok. Pani wie, że tam 
ją utwardzamy, tylko po prostu to utwardzanie nie przynosi takich efektów, jakie byście 
państwo oczekiwali, bo jednak ludzie jeżdżą, poruszają się tam też ciężkie samochody 
i tak to wygląda. Natomiast nie będziemy ustawać. Jutro Pan Radny pojedzie, podjedziemy 
zobaczyć jak to wszystko wygląda. Może jak troszeczkę się osuszy, to ja jestem teraz 
na etapie zamawiania kruszywa. Może troszkę się nam uda coś położyć, ale proszę 
o cierpliwość. 

Ad. pkt 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 
budżetowej Miasta Dęblin na 2022 rok 

Skarbnik Miasta - Agnieszka Majewska - Grobel przedstawiła projekt uchwały 
z uzasadnieniem (stanowi załącznik do protokołu). 

Projekt uchwały nie był opiniowany przez Komisje Rady Miasta. 

W dyskusji głos zabrali: 

Radny Waldemar Chochowski zapytał odnośnie termomodernizacji budynku Szkoły 
Podstawowej nr 2, gdzie była zapisana przebudowa instalacji centralnego ogrzewania, 
bo chciałby się dowiedzieć technicznie, co tam było kiedyś robione. Co nie zostało jakby 
zaplanowane, w związku z czym taka tutaj inwestycja jest potrzebna w tym momencie? Co się 
stało po prostu, bo nie wszyscy wiedzą w Dęblinie, jaka tam sytuacja jest w szkole. Gdzieś tam 
się można dowiedzieć, z różnych rozmów z rodzicami, ale po prostu chciałby się dowiedzieć, 
dlaczego taka konieczność teraz jest i właśnie, co wtedy było przy termomodernizacji 
nie zrobione, że teraz trzeba te pieniądze wydawać? 

Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Inwestycji - Henryk Rozenbajgier odpowiedział, 
iż wystąpiła awaria nowego w zasadzie kotła, który był montowany troszkę ponad 3 lata temu. 
Zaczął przeciekać wymiennik. Ponieważ wymiennik jest aluminiowo-krzemowy, jest jednym 
elementem, nie nadaje się sam w sobie do naprawy, więc musi być wymieniony. Serwis wycenił 
wymianę tego wymiennika ciepła w kotle, który jest głównym elementem kotła, na troszeczkę 
ponad 28 000 zł. Gwarancja już go nie obejmuje. Kocioł dobrej firmy niemiecki, 
nie chińszczyzna, firma Britje 170 KW, niestety zdarzyła się awaria i trzeba to w trybie pilnym 
wymienić, bo przeciek tego wymiennika uniemożliwia w ogóle eksploatację kotła. 
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Następnie przystąpiono do głosowania projektu uchwały. 

głosowanie Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej 
Miasta Dęblin na 2022 rok. 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 07 lutego 2022 r. 

typ głosowanie jawne imienne 

Podsumowanie 

status ilość 

ZA 14 

PRZECIW 0 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 

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 

100 % 

0 %  

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 

15:35:41 - 15:37:17 

zwykła 

ilość 

15 

14 

1 

głos 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

nie głosował 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

procent 

93.33 % 

6.67 % 
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Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr LVII/336/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 
budżetowej Miasta Dęblin na 2022 rok. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 6. Zamkniecie sesji. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady - Maciej Krygrowski 
zamknął LVII (XVIII nadzwyczajną) sesję rady Miasta. 

Zamknięcie sesji - godz. 15.38 

Na tym zakończono protokół. 

PRZEW^jjhCZĄCY RADY 

Mac ie j  Kry g ro wsk i  

Protokołowała: 
dtk-Pes-zhi ćhótek - OMd 

Agnieszka Ogórek-Ostrach 
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