
Protokół nr LYIII/2022 
z przebiegu LVIII (XIX nadzwyczajnej) 

sesji Rady Miasta Dęblin z dnia 28.02.2022r. 

Ad. pkt 1 Otwarcie sesji (godzina 16:30). 

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 uchwal. Protokołowano zgodnie z 
porządkiem obrad. 

Radni Rady Miasta i pozostali obecni na sesji uczcili minutą ciszy wszystkie ofiary 
konfliktu zbrojnego, który w tej chwili dzieje się na Ukrainie. 

Ad. pkt 2 Sprawdzenie obecności. 

Ustawowy skład Rady Miasta - 15 radnych. W sesji uczestniczyło - 15 radnych, 
w tym 2 radnych uczestniczyło w sesji zdalnie. 

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 
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12 Przerwa Ewa obecna 

13 Świetliński Leopold obecny 

14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja obecna 

15 Wojtyś Jarosław obecny 

obecni 

wszyscy 

procent 

Kworum zostało osiągnięte 

15 

15 

100,00 % 

Ad. pkt 3. Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Miasta - Maciej Krygrowski poinformował, że sesja została 
zwołana w trybie nadzwyczajnym na wniosek, co najmniej jednej czwartej ustawowego 
składu Rady Miasta (stanowiący załącznik do protokołu), w tym przypadku wszyscy 
radni wyrazili taką chęć. Następnie przedstawił porządek obrad. Rada Miasta przyjęła 
porządek obrad LVIII (XIX nadzwyczajnej) sesji, w następującym brzmieniu: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Sprawdzenie obecności. 
3. Przyj ęcie porządku obrad. 
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wsparcia Ukrainy. 
5. Zamknięcie sesji. 

głosowanie 

jednostka 

wynik 

Przyjęcie porządku obrad 

Rada Miasta Dęblin 

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 28 lutego 2022 r. 

typ głosowanie jawne imienne 

Podsumowanie 

czas 

status 

ZA 

PRZECIW 

WSTRZYMAŁO SIĘ 

ilość 

15 

0 

0 

procent 

100 % 

0 %  

0 %  

większość 

status 

pula głosów 

oddanych głosów 

nieoddanych 
głosów 

16:42:44- 16:43:38 

zwykła 

ilość procent 

15 

15 100 % 

0  0 %  
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Wyniki imienne 

Ip nazwisko imię głos 

1 Chochowski Waldemar ZA 

2 Cydejko Maria ZA 

3 Czarnecka Urszula ZA 

4 Grobel Mieczysław ZA 

5 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 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wsparcia Ukrainy. 

Przewodniczący RM Maciej Krygrowski - przedstawił projekt uchwały wraz 
z uzasadnieniem (stanowi załącznik do protokołu). Projekt uchwały nie był opiniowany 
przez Komisje Rady Miasta. Przewodniczący podziękował mieszkańcom za inicjatywę 
i zaangażowanie w zbiórki darów, która odbyła się w Miejskim Domu Kultury. 

W dyskusji głos zabrali: 

Radny Jarosław Wojtyś - zadał pytanie gdzie można zgłaszać chęć przyjęcia rodzin 
ukraińskich i czy dzieci z tych rodzin będą miały zabezpieczoną edukację na czas pobytu? 
Burmistrz Miasta Beata Siedlecka - jako wójtowie, burmistrzowie i starostowie jesteśmy 
po konferencji z wojewodą Lubelskim, który na dzisiejszym spotkaniu uporządkował 
pewne kwestie. Przedstawił nam, w jaki sposób mamy pomagać uchodźcom, jeśli chodzi 
0 pomoc humanitarną, a także pomoc w przyjmowaniu i przebywaniu na naszym terenie. 
Ze strony rządowej i samorządowej wymagamy, aby nie popaść w chaos i skutecznie 
pomóc naszym braciom z Ukrainy. Polecam przede wszystkim ikonę na stronie 
internetowej „Pomagam Ukrainie", trzeba wejść na link na rządową stronę i tam na 
bieżąco będą wszystkie informacje. Spontaniczna zbiórka zorganizowana przez 
mieszkańców, przerosła wszystkie nasze oczekiwania, okazała się być bardzo obfita 
1 bogata w różne potrzebne rzeczy. Na dzień dzisiejszy rzeczy są przyjmowane między 
11:00 - 16:00 w MDK i będą wydawane osobom potrzebującym, a potem zostaną 
przeniesione na świetlicę na ul. 1 Maja i również w tych godzinach będą przyjmowane 
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i wydawane. Zbiórka w MDK będzie do środy włącznie, a przez kolejny tydzień w 
świetlicy przy ul. 1 Maja. Dostaliśmy wyraźne instrukcję jak dalej przekazywać dary, żeby 
to nie było chaotycznie. Na terenie województwa Lubelskiego pierwszy centralny HAB 
jest w mieście Niemce koło Lublina i z niego będą odchodzić wszystkie zebrane 
z województwa Lubelskiego dary na Ukrainę. Na poziomie wojewodów to jest 
ul. Krochmalna w Lublinie, tam będzie można dostarczać zebrane towary i zebrana pomoc 
materialną. Również na poziomie województwa uzgodnione HABy z wojewodą 
i powiatami, w powiecie ryckim jest to Ochotnicza Straż Pożarna przy ul. Warszawskiej. 
Jest prośba, aby zebrane towary i pomoc humanitarna była posegregowane, ułożona na 
europaletę, dobrze zabezpieczona i opisana np., że są to pampersy czy pomoc chemiczna. 
Pozwoli to na prawidłową dystrybucję tych towarów na Ukrainie. Jak dotrą do centralnego 
HAB-u i po uzgodnieniu ze stroną Ukraińską, władze Ukraińskie będą je dystrybuować. 
Chcieliśmy zrobić specjalny przewóz wraz z Legnicą, dla której miastem partnerskim jest 
również Drohobycz, ale otrzymaliśmy informację, że na to wpływu bezpośrednio nie 
mamy. W tej chwili prosi się, aby indywidualni przewoźnicy nie wjeżdżali w strefę 
wojny, bo jest to bardzo niebezpieczne, a dla pograniczników jest to ogromny problem 
wpuszczanie, wypuszczanie i absorbowanie tym, co się wiezie na tych paczkach. 
Przewoźnik, który przywiezie to na granicę ukraińską potem będzie stał w kilometrowej 
kolejce wraz z uchodzącymi stamtąd Ukraińcami. Serdecznie dziękuję mieszkańcom za 
inicjatywę, którą podjęli, wszystko będzie nam potrzebne. Rozważaliśmy z dyrektor MDK 
i pozostałymi zaangażowanymi w tą akcję osobami, że część towarów, które nie 
zapakujemy na palety i nie będą odstawione na Ukrainę to zostawimy, bo być może będzie 
taka sytuacja, że nasze rodziny zaczynają przyjmować uchodźców do własnych domów i 
być może będą potrzebowali podstawowych produktów, ponieważ często uciekają z jedną 
torbą. Osoby takie będą mogły zgłaszać się do MDK-u i na świetlicę przy ul. 1 maja, aby 
wydać potrzebne rzeczy. Nie wiemy jak długo potrwa ten konflikt, wygląda na to, że 
szybko się nie zakończy w związku z tym będą napływać do nas wojenni uchodźcy w 
coraz większych grupach. Na dzień dzisiejszy zgłosiła się pani, która przyjęła na własną 
rękę do domu 7 osób, które nie przeszły przez punkt rejestracyjny. Jest taka zasada, że 
każda z gmin w powiecie ryckim łącznie ze starostwem wskazała miejsca pobytu, do 
których będą kierowane osoby potrzebujące pomocy. Miasto Dęblin wskazało budynek 
sportowy na stadionie, gdzie może zmieścić się 14 osób, jeżeli do nas przybędą zostaną 
tam zakwaterowane, mają mieć zapewnione całodobowe wyżywienie, ciepły prysznic, 
podstawowe sanitariaty. Każdy obiekt, który będzie służył pomocy uchodźcom musi być 
odebrany przez Sanepid, muszą sprawdzić czy ci ludzie w będą przebywać w godnych 
warunkach. Jeżeli będą przebywać w prywatnych domach na zaproszenie gospodarzy i nie 
przeszli oni najpierw przez punkty recepcyjne to nie są zarejestrowani legalnie, jako 
uchodźcy, taka osoba nie otrzyma świadczenia zdrowotnego, a napewno będą im 
potrzebne. Aby uzyskać świadczenie zdrowotne nasze SPZOZ-y i wszystkie służby 
związane z ochroną zdrowia mają obowiązek przyjąć pacjenta na podstawie zaświadczenia 
straży granicznej potwierdzającej legalny pobyt w RP, lub na podstawie stosownych 
pieczątek w paszporcie od 24 lutego. Jeżeli obywatel ukraiński się wylegitymuje legalnym 
pobytem to będzie mógł mieć tą pomoc już udzieloną. Placówki będą miały zwracane 
koszty przez NFZ, który pokryje koszty leczenia, po zawarciu umów lub porozumień. Na 
terenie Dęblina mamy zgłoszony punkt w budynku sportowo-szatniowym, który mieści się 
na stadionie miejskim. Pozostałe gminy powiatu ryckiego również zgłosiły swoje punkty 
i mamy 100 wolnych miejsc. Żadne z nich na razie nie zostały zasiedlone, ponieważ 
osoby, które przejdą przez punkty recepcyjne na granicy są kierowane do poszczególnych 
punktów zamieszkania. Otrzymują informacje, które gminy i miejscowości, jakimi 
możliwościami dysponują. Osoby prywatne jeżdżą na granicę po swoich znajomych 
i proszę uczulić ich, że osoby muszą przejść przez punkty recepcyjne, bo nie będą mogli 
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skorzystać z wielu udogodnień. Dopóki nie zostaną zapełnione gminy powiatu ryckiego, 
każdy, kto lokuje uchodźców w swoim domu robi to z czystej gościnności i będzie mógł 
zgłosić się po zebrane przez miasto dary we wskazanych punktach. Sytuacja jest bardzo 
dynamiczna, na dzień dzisiejszy jesteśmy po konferencji z wojewoda, jeśli zapełnią się 
nasze miejsca będziemy poszukiwać kolejnych, aby ulokować uchodzących. Na dzień 
dzisiejszy obywatele Ukrainy przechodząc granicę są zmęczeni, oraz w dużym szoku i nie 
mają ochoty przejeżdżać w głąb Polski. Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast 
zapewniają komfort pobytu w miejscowościach przygranicznych. Pracują po 24 godziny, 
aby stawiać nowe łóżka, wymieniać pościel, dostarczać pożywienie. Na razie jest ciężko 
przekonać uchodźców, aby przedostali się w głąb Polski, bo maja nadzieję, że działania 
wojenne skończą się na dniach i będą mogli wrócić do swoich domów. Musimy zakładać 
różne warianty i ten długoterminowy pobyt również oraz problem z zasiedleniem w głębi 
Polski na pewno będzie się nasilał z każdym dniem i na pewno te rozwiązania codziennie 
będą inne. Co do zbieranie darów to wojewoda i ja w jego imieniu tutaj proszę, aby to, co 
państwo dostaliście rozpisane w materiałach posłużyło, jako drogowskaz, jakiej pomocy 
humanitarnej potrzebuje Ukraina. Pomoc wymieniona na stronie pomagamukrainie.pl, 
w zakresie wymienionego asortymentu jest potrzebna i uzgodniona. Nie zaleca się, aby im 
dostarczać jakiekolwiek leki, dlatego, że jest obawa, że jeżeli leki nie będą pochodziły 
z hurtowni czy producenta mogą stać się niebezpieczne. Zamiast leków środki 
opatrunkowe na zranienia i oparzenia, środki, które zabezpieczają ludzi przed 
zamarznięciem, okaleczeniem, zakażeniem. Zalegalizowani uchodźcy już mogą korzystać 
z usług medycznych i będą przypisywane im leki na recepty. Jeszcze trwa kwestia 
wyjaśniania z NFZ-em i Ministerstwem Zdrowia kwestie refundacji tych recept, ale te 
sprawy, nas bezpośrednio na tym etapie nie interesują, bo my jesteśmy od tego, aby pomóc 
i udzielić pomocy humanitarnej przybywającym do nas uchodźcom. Kolejną podaną 
w otrzymanych w materiałach informacją jest jak i w jakich lokalizacjach na terenie miasta 
Dęblin będą prowadzone zbiórki niezbędnych rzeczy, informacja ta jest również na stronie 
miasta oraz link do strony dla osób, które przyjmują uchodźców, na której można 
zalegalizować miejsce pobytu. 
Naczelnik Wydziału OS Agnieszka Chlaściak-Pietruszewska - ukazały się wytyczne 
Ministerstwa Edukacji i nauki odnośnie przyjmowania dzieci przebywających z Ukrainy 
według wytycznych pracy organy takie jak miasto Dęblin mają obowiązek przyjąć 
wszystkie dzieci w wieku od 7-18 roku życia, mają udzielić wszelkiej pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej. Musimy zorganizować naukę języka polskiego dla tych 
dzieci, a także tłumaczy, którzy nie muszą mieć przygotowania pedagogicznego tak, aby 
był możliwy stały kontakt z tymi dziećmi. Dzisiaj o 11:00 odbyła się konferencja pani 
Kurator Oświaty w Lublinie przekazała nam te same informacje uczulając, że wszystkie 
dzieci muszą być przyjęte. Zrobiliśmy rekonesans posiadamy 332 miejsca w szkołach, 
8 liceum i 31 miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych. Do jednej ze szkół 
została przyjęta dwójka dzieci, są to dzieci rodziców przebywających w Polsce legalnie 
i pracujących. 
Dyrektor MDK Monika Żmuda - powiedziała, że w sobotę dostała pytanie czy jest 
możliwość udostępnienia budynku MDK, żeby zacząć zbierać potrzebne rzeczy dla osób, 
które albo będą w Dęblinie albo na terenie naszego powiatu. Początkowo był to pomysł, 
aby wozić te dary na granicę kraju. Sobotnia akcja zbiórki, trwała 3 i w niedzielę 
4 godziny. Zbiórka w MDK jest do środy. Staramy się reagować na to co dzieje się na 
naszym terenie, oraz w powiecie. Mamy osoby, które przyjęły uchodźców z Ukrainy. 
Rzeczy, których potrzebujemy to łóżeczka dziecięce, ponieważ jest bardzo dużo dzieci. 
Jeśli na stadionie zostaną umieszczone jakieś rodziny z dziećmi to nie będzie warunków do 
tego żeby je położyć. Przyjmujemy także wózki dziecięce. W dniu dzisiejszym zgłosiły 
się do nas cztery rodziny z Dęblina oraz Zajezierza. Jeżeli ktoś taki do nas trafi sam lub z 
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osobą z Ukrainy, można umówić się telefonicznie i jest wyposażany we wszystko, czego 
potrzebuje. Mamy dużo pieluch, materiałów potrzebnych małym dzieciom, środki 
higieniczne dla kobiet, kosmetyki, pasty do zębów. Mamy też troszeczkę ubrań, ale w tym 
momencie wstrzymaliśmy się z ich przyjmowaniem, ponieważ od soboty zebraliśmy ich 
sporo, zapotrzebowanie nie jest aż taki duże. Posiadamy również żywność długoterminową 
oraz dla dzieci, potrzebne jest jeszcze mleko modyfikowane. W Rykach na 
ul. Przemysłowej właściciel udostępnił bezpłatnie swój hotel i 60% osób, które w nim są 
potrzebują noclegu i odpoczynku na 2-3 dni, aby jechać w dalsza część naszego kraju. 
Przebywają tam kobiety z małymi dziećmi i był moment, w którym zaczęło brakować im 
jedzenia i pieluch, także uważam, że te produkty są potrzebne najbardziej. 
Radna Urszula Czrnecka - poinformowała, że dzisiaj w godzinach 16.30-19.00 harcerze 
będą zbierać dary dla Ukrainy. 
Radny Leopold Świetliński - powiedział, że po uzgodnieniach i wyrażeniu zgody przez 
wszystkie markety na terenie Dęblina prowadzone są w nich zbiórki darów. Poinformował, 
że busem przyjechali uchodźcy z Charkowa, kierowca jest żołnierzem z Ukrainy i teraz 
będzie wracał pustym samochodem, więc będzie mógł zabrać potrzebne rzeczy. 
Dyrektor MDK Monika Żmuda - poinformowała, że aby dostać rzeczy, które są 
zmagazynowane w MDK, sprawdzamy tożsamość osób, które przyjechały i za zgoda 
właściciela nieruchomości zapisujemy adres, pod którym przebywają przyjęte osoby. 
Robimy tylko listę adresów, pod które pojechały rzeczy. 
Przewodniczący RM Maciej Krygrowski - zadał pytanie, co będzie, jeśli po rzeczy 
przyjedzie tylko właściciel domu, bez osób, które przyjął? Ponieważ często są to matki 
z maleńkimi dziećmi i nie będzie mogła wyjść, czy w takiej sytuacji również dostaną 
potrzebne rzeczy? 
Dyrektor MDK Monika Żmuda - odpowiedziała, że postaramy się ufać ludziom, ale 
będziemy weryfikować. Zapisując adres, pod którym znajdują się przyjęci ludzie i jeśli 
ktoś nie chce nam go podać możemy się czegoś spodziewać. Liczymy na uczciwość 
ludzką, choć różnie z nią bywa. 
Burmistrz Miasta Beata Siedlecka - nasze wewnętrzne dary nie odróżniają nie legalnych 
uchodźców i legalnych. Najbardziej potrzebujący są przyjeżdżający teraz z terenów 
wojennych. Przebywają u nas również Ukraińcy, którzy pracują i maja zapewniony byt, 
poprzez stosunek pracy i pomoc socjalną. Będziemy starać się ufać, ze są to osoby 
uciekające z terenów wojennych. Ponadto powiedziała, że jeśli do zaproszonych domów 
przyjadą uchodźcy wojenni i nie przejdą przez punkt recepcyjny, to miasto utworzy tzw. 
punkt mobilny recepcyjny, aby móc wypełnić dokumenty i przebywać legalnie. Wtedy 
osoby te mogą ubiegać się o świadczenia medyczne. 

Głosowanie projektu uchwały. 

głosowanie Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wsparcia Ukrainy, 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 28 lutego 2022 r. czas 17:22:56-17:25:06 

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 
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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 

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 nie głosował 

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 LVIII/337/2022 w sprawie 
załącznik do protokołu). 
Ad. pkt 5. Zamkniecie sesji. 

wsparcia Ukrainy (stanowi 

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

Zamknięcie sesji - godz. 17.38. 

Na tym zakończono protokół. 

Protokołowała 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

Maciej Krygrowski 

MagdatóaPiątek 
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