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

z dnia 23-05-2022 r. 

Ad. pkt 1 Otwarcie sesji (godzina 12:00). 

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 - 14 radnych. Nieobecna radna: Ewa Grzęda. 

LISTA RADNYCH OBECNYCH NA SESJI 

Ip nazwisko imie status 

1 Chochowski Waldemar obecny 

2 Cyd ej ko Maria obecna 

3 Czarnecka Urszula obecna 

4 Grobel Mieczysław obecny 

5 Grzęda Ewa nieobecna 

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 14 

wszyscy 15 

procent 93,33 % 

Kworum zostało osiągnięte 

Ad. pkt 3 Przyjęcie porządku obrad. 

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

Rada Miasta przyjęła porządek obrad LXII 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. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie za rok 2021. 
7. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej. 
8. Sprawozdanie za 2021 rok z wdrażania Gminnego Programu Wspierania Rodziny na Lata 

2019 - 2021 dla Miasta Dęblin. 
9. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie w Dęblinie za rok 2021. 
10. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Dęblin z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 
2021. 

11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 
a) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2022 r.; 
b) zmian w wieloletniej prognozie finansowej; 
c) niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom 
w transakcjach handlowych; 

d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Dęblinie za 2021 rok; 

e) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Dęblinie; 

f) nadania nazwy rondu dotychczas pozostającemu bez miana na terenie osiedla Staszica 
w Dęblinie. 

12. Zatwierdzenie protokołu z LIX (XX nadzwyczajnej) sesji Rady Miasta. 
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13. Zatwierdzenie protokołu z LX sesji Rady Miasta. 
14. Zatwierdzenie protokołu z LXI (III uroczystej) sesji Rady Miasta. 
15. Zamknięcie sesji. 

Przyjęcie porządku obrad 

głosowanie Przyjęcie porządku obrad 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 23 maja 2022 r. 

typ głosowanie jawne imienne 

Podsumowanie 

status 

ZA 

PRZECIW 

WSTRZYMAŁO SIĘ 

Wyniki imienne 

ip 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

nazwisko 

Chochowski 

Cyd ej ko 

Czarnecka 

Grobel 

Grzęda 

Jakubik 

Krygrowski 

Kurowski 

Marzysz 

Papis 

Pasek 

Przerwa 

Świetliński 

ilość 

14 

0 

0 

większość 

procent status 

100% pula głosów 

0 % oddanych głosów 

0% nieoddanych głosów 

imię 

Waldemar 

Maria 

Urszula 

Mieczysław 

Ewa 

Maciej 

Maciej 

Andrzej 

Artur 

Edyta 

Robert 

Ewa 

Leopold 

12:11:08-12:11:35 

zwykła 

ilość 

15 

14 

1 

głos 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

nieobecna 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

procent 

93.33 % 

6.67 % 
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14 Wojewoda - Sieklicka 

15 Wojtyś 

Patrycja 

Jarosław 

ZA 

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 28 marca 2022 r.: 
• 11 kwietnia - wraz z Panią Burmistrz byliśmy na Spotkaniu Wielkanocnym w Lotniczej 

Akademii Wojskowej. Spotkanie odbyło się w sali balowej Pałacu Jabłonowskich; 
• 11 kwietnia - uczestniczyliśmy w spotkaniu z przedstawicielami PGNiG Termika w sprawie 

funkcjonowania ciepłowni w Dęblinie; 
• 14 kwietnia - wraz z Panią Burmistrz braliśmy udział w Spotkaniu Wielkanocnym 

w SPZOZ-ie w Dęblinie; 
• 29 kwietnia - wraz z Panią Burmistrz braliśmy udział w uroczystym zakończeniu roku 

szkolnego w Ogólnokształcącym Liceum Lotniczym oraz w Liceum Ogólnokształcącym 
w Dęblinie, gdzie wręczaliśmy nagrody dla uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki 
w nauce; 

• 29 kwietnia - wraz z Panią Burmistrz oraz radnymi i Wydziałem Oświaty z okazji Święta 
3 Maja składaliśmy wiązanki w miejscach pamięci; 

• 3 maja - brałem udział wraz z Panią Burmistrz i radnymi w uroczystościach z okazji Święta 
3 Maja. Odbyła się uroczysta msza święta w kościele pod wezwaniem Piusa V, następnie 
nastąpił przemarsz na plac przed Urzędem Miasta, gdzie odbyły się dalsze uroczystości. 
Odbyła się również uroczysta sesja Rady Miasta, na której został wręczony medal 
dla Honorowego Obywatela Miasta Dęblin Pani Ireny Haase. Medal odebrali członkowie 
rodziny; 

• 12 maja - brałem udział wraz z Panią Burmistrz w spotkaniu dotyczącym ulicy Dworcowej 
w Dęblinie, które odbyło się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. 
W spotkaniu brali udział Pan Michał Bisek - Dyrektor Wschodniego Zakładu PKP Cargo SA 
oraz Pan Krzysztof Golubiewski - członek zarządu PKP SA; 

• 16 maja - braliśmy udział z Panią Burmistrz w spotkaniu z zarządem PGNiG Termika oraz 
przedstawicielami Agencji Mienia Wojskowego w sprawie modernizacji ciepłowni 
w Dęblinie; 

• 20 maja - brałem udział we wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miasta, na którym 
opiniowaliśmy materiały na dzisiejszą sesję. 

Burmistrz Miasta przedłożyła informację o swojej pracy między sesjami: 
1. W dniu 5 kwietnia uczestniczyłam w warsztatach strategii rozwoju ponadlokalnego powiatu 

ryckiego. 
2. W dniu 5 kwietnia brałam udział w konkursie poezji śpiewanej zorganizowanym przez 

Miejską Bibliotekę Publiczną. 
3. W dniu 5 kwietnia udzieliłam wywiadu dla TYP3 Lublin na temat zrealizowanych 

i planowanych inwestycji w Dęblinie. Program również obejmował wizualizację tych 
inwestycji. 

4. W dniu 10 kwietnia z inicjatywy Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie na placu przed 
Urzędem Miasta odbył się kiermasz wielkanocny. 

5. W dniu 11 kwietnia odbyło się podsumowanie kontroli ZUS, która trwała w Urzędzie Miasta 
około dwóch tygodni. 
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6. W dniu 11 kwietnia wraz z Przewodniczącym Rady Miasta po raz pierwszy uczestniczyliśmy 
w spotkaniu z zarządzającym ciepłownią miejską PGNiG Termika w sprawie 
funkcjonowania tej ciepłowni. 

7. W dniu 11 kwietnia uczestniczyłam w Spotkaniu Wielkanocnym zorganizowanym przez 
Rektora-Komendanta LAW w sali balowej Pałacu Jabłonowskich. 

8. W dniu 14 kwietnia brałam udział w Spotkaniu Wielkanocnym zorganizowanym przez 
Dowódcę Garnizonu Dęblin w kasynie wojskowym na Lotnisku. 

9. W dniu 14 kwietnia uczestniczyłam w Spotkaniu Wielkanocnym zorganizowanym 
w SP ZOZ w Dęblinie. 

10. W dniu 20 kwietnia zorganizowałam Radę Społeczną SP ZOZ, gdzie zaopiniowaliśmy 
sprawozdanie finansowe Zakładu oraz zmiany do regulaminu organizacyjnego SP ZOZ. 

11. W dniu 22 kwietnia brałam udział w szkolnych obchodach 82. rocznicy Zbrodni Katyńskiej 
poświęconej pamięci porucznik pilot Janinie Lewandowskiej, zorganizowanej przez Lotnicze 
Liceum Ogólnokształcące przed kościołem garnizonowym w Dęblinie. Posadzono tam 
historyczny dąb oraz umieszczono na kamieniu tablicę pamiątkową. 

12. W dniu 22 kwietnia wraz z radnymi uczestniczyłam w wernisażu wystawy autorskiej 
Dagmary Skubisz "Reminiscencje" w Miejskim Domu Kultury w Dęblinie. 

13. W dniu 26 kwietnia odbył się konkurs na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 
w Dęblinie. Dyrektorem został wybrany Pan Krzysztof Gogacz. 

14. W dniu 28 kwietnia brałam udział w wyjazdowym posiedzeniu Komisji Gospodarki 
Komunalnej, Samorządu i Porządku Publicznego celem oceny stanu gruntowych dróg 
gminnych oraz stanu oznakowania dróg i wypracowania wniosków odnośnie ich naprawy. 

15. W dniu 28 kwietnia odbyło się też podsumowanie etapu Powiatowego Ogólnopolskiego 
Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w Stężycy, gdzie brali udział uczniowie 
ze szkół dęblińskich. Turniej poprzedziły eliminacje miejskie. 

16. W dniu 29 kwietnia wraz z Przewodniczącym Rady Miasta Dęblin wzięliśmy udział 
w zakończeniu roku szkolnego klas maturalnych Lotniczego Liceum Ogólnokształcącego, 
a następnie w pożegnaniu klas maturalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie. 

17. W dniu 29 kwietnia ze służbą wojskową pożegnał się kapitan Andrzej Greszta - kapelmistrz 
orkiestry wojskowej. Uroczystość miała miejsce w Muzeum Sił Powietrznych. 

18. W dniu 29 kwietnia wraz z radnymi Rady Miasta złożyliśmy wiązanki i zapaliliśmy znicze 
w miejscach Pamięci Narodowej w Dęblinie przed Świętem 3 Maja. 

19. W dniu 3 maja uczestniczyliśmy w rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczynając 
uroczystości mszą świętą w kościele pod wezwaniem Piusa V, następnie 
przemaszerowaliśmy pod Pomnik Niepodległości przez Urzędem Miasta, gdzie wraz 
z orkiestrą wojskową oraz wojskiem jednostek z Garnizonu Dęblin celebrowaliśmy dalsze 
uroczystości zakończone uroczystą sesją Rady Miasta w ratuszu miejskim. 

20. W dniu 5 maja brałam udział w uroczystości z okazji Dnia Strażaka w siedzibie Komendy 
Ryki na zaproszenie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Rykach wraz 
z załogą Komendy. 

21. W dniu 10 maja brałam udział w Dniu Bibliotekarza oraz podsumowaniu rankingu 
czytelniczego w Miejskiej Bibliotece Publicznej. 

22. W dniu 12 maja wraz z Przewodniczącym Rady Miasta wzięliśmy udział w spotkaniu 
w Kancelarii Premiera z przedstawicielami PKP Oddział Nieruchomości w sprawie 
przekazania miastu ulic Dworcowej i Kolejowej oraz perspektywy modernizacji tych ulic. 

23. W dniu 12 maja brałam udział w posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 
Miasta odnośnie rozpatrzenia skargi rodziców na Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 1 
"Bajka". 

24. W dniu 13 maja odbyła się piękna uroczystość jubileuszu 35-lecia Miejskiego Przedszkola 
nr 1 "Bajka" w Dęblinie. Uroczystość uświetnił występ uczestników Miejskiego Domu 
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Kultury oraz wspaniały występ przedszkolaków z Miejskiego Przedszkola nr 1 w Dęblinie. 
Za przygotowanie uroczystości bardzo dziękuję Dyrektorowi Miejskiego Przedszkola nr 1 
"Bajka" Pani Annie Niespodziany, wychowawcom i pracownikom administracji tego 
przedszkola oraz Radzie Rodziców za szczególne zaangażowanie w zorganizowaniu tego 
święta. 

25. W dniu 13 maja brałam udział w wernisażu wystawy podsumowującej sezon artystyczny 
2021-2022 w pracowniach plastycznych dla młodzieży i dorosłych Miejskiego Domu 
Kultury w Dęblinie. 

26. W dniu 14 maja uczestniczyłam w Europejskiej Nocy Muzeów w Muzeum Sił Powietrznych 
w Dęblinie poświęconej patronom lotnictwa, inżynierom Żwirko i Wigura, a także 
pułkownikowi pilotowi Władysławowi Gnysiowi - historycznemu zwycięzcy, który jako 
pierwszy zestrzelił niemieckie samoloty w czasie II wojny światowej 1 września 1939. 
Następnego dnia historię pilota upamiętniono w uroczystościach zorganizowanych 
w Sarnowie, jego rodzinnej miejscowości w gminie Gniewoszów przez Wójta Gminy 
Gniewoszów. Na uroczystości przybyła z Kanady najbliższa rodzina pułkownika pilota 
Władysława Gnysia i przyjaciele rodziny. 

27. W dniu 19 maja wzięłam udział wraz ze Starostą Ryckim w IX Powiatowym Festiwalu 
Dziecięcej Piosenki Ludowej "Gaik", który odbył się w Miejskim Domu Kultury w Dęblinie. 
W festiwalu wzięły udział przedszkolaki miejskich przedszkoli i szkół klas 1-3 w Dęblinie 
oraz powiecie ryckim. 

28. W dniu 20 maja brałam udział w posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, Samorządu 
i Porządku Publicznego w sprawie zatwierdzenia list przydziału mieszkań komunalnych 
i socjalnych, jak również w posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej i Budżetu wraz 
z pozostałymi komisjami Rady Miasta w sprawie omówienia sprawozdania finansowego 
realizacji budżetu Miasta za 2021 rok oraz w posiedzeniu wszystkich Komisji Rady Miasta 
celem zaopiniowania materiałów na dzisiejszą sesję. 

29. Jednocześnie informuję, że w dniu 26 maja Miejski Dom Kultury wraz z Samorządem 
Studenckim Lotniczej Akademii Wojskowej i Miastem Dęblin organizują Juwenalia 
na Stadionie Miejskim w Dęblinie. A także w dniach 17-19 czerwca Miejski Dom Kultury 
i Miasto Dęblin organizują dla mieszkańców Dni Dęblina. Na te i inne atrakcje serdecznie 
państwa zapraszamy. Zapraszamy mieszkańców Dęblina i okolic. 

30. Informuję też, że został zakończony przetarg na termomodernizację budynków użyteczności 
publicznej, to jest Szkoły Podstawowej nr 4, SOS W, Miejskiego Przedszkola nr 1 oraz 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Dęblinie. Przetarg wygrała firma Ar Bd Investment 
z Radomia za cenę 10.789.840,01 zł. 
Trwa przetarg na budowę dróg gminnych ulicy Niecałej, Śląskiej i Starej. 
Obydwie inwestycje zostaną sfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program 
Inwestycji Strategicznych. 

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

Radna Urszula Czarnecka: 
- podziękowała pracownikom Urzędu Miasta za szybką reakcję. Pierwsza dotyczy próśb 

odnośnie wymiany plastikowych śmietników na terenie 15 Pułku Piechoty "Wilków", czyli 
przy obecnej siedzibie WTZ-ów i przy bloku nr 34. Drugie podziękowania należą się panu 
Marcinowi i pani Sterkowicz w sprawie przycięcia krzewów w pasie drogowym przy bloku 
3a na 15 Pułku tzw. "Fryglu" po interwencji telefonicznej. Chodziło o bezpieczny wyjazd 
z posesji. Szybko nastąpiło przycięcie krzewów i wycięcie trawy w celu bezpiecznego 
wyjazdu z posesji; 
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- powiedziała, że na społecznościowych forach były podziękowania dla dzielnicowego 
z 15 Pułku Piechoty "Wilków" Pana Witka. Nareszcie mieszkańcy zarówno osiedla, 
jak i miasta, zauważają pracę policji dzielnicowej, wiedząc, że jest tak mało naszych panów 
policjantów. Dobrą sprawą jest współpraca dzielnicowego z mieszkańcami i bardzo cieszy, 
że właśnie tym człowiekiem okazał się dzielnicowy z 15 Pułku. Stwierdziła, że bardzo 
dobrze współpracuje jej się z panem dzielnicowym. 

Radny Waldemar Chochowski: 
- usłyszałem w informacjach od Przewodniczącego i od Pani Burmistrz, że było spotkanie 

z PKP. Chciałbym przypomnieć, że Komisja Gospodarki Komunalnej, w której również 
wtedy uczestniczyłem, była kiedyś jakby na ocenie wyglądu rejonu naszego dworca PKP. 
Mieliśmy szereg uwag, oni tych uwag wysłuchali, zostały zapisane do protokołu. Obiecali, 
że nam odpowiedzą odnośnie tych uwag, czyli kto jest odpowiedzialny, do kiedy zostaną 
usunięte. Do dnia dzisiejszego, ja jako radny, nie dostałem informacji, czy oni w ogóle 
odpowiedzieli. Jeżeli to było zbieżne z tym, co tutaj Pani Burmistrz mówi, że było poruszane 
na tym spotkaniu, to może coś szerzej na ten temat byśmy prosili, bo jest szereg uwag 
mieszkańców odnośnie miejsc parkingowych. Tak naprawdę ulica Dworcowa jest bardzo 
szeroką ulicą, a usytuowanie miejsc tylko po jednej stronie tej drogi, ponieważ po drugiej 
stronie jest zakaz postoju i ten duży plac manewrowy też jest niewykorzystany jako miejsca 
parkingowe, powoduje, że jest problem. Ludzie stają na zakazie, są potem problemy, muszą 
się tłumaczyć. Zresztą zastawiają też wyjazd mieszkańcom wspólnot mieszkaniowych, 
widoczność zasłaniają, że ciężko jest wyjechać. Powinno PKP przystąpić do rewitalizacji 
też tej części i zrobić te miejsca parkingowe. To jest dla ich klientów. Przyjeżdżają ludzie, 
którzy potem przesiadają się do pociągów i tak naprawdę napędzają im dochody. Oprócz 
ulicy Dworcowej, to ulica Kolejowa, która jest po drugiej stronie, pożal się Boże, to tam jest 
dojazd do przychodni i chyba się robi co roku coraz gorzej, bo nic się nie poprawia. 
Jak byłem małym dzieckiem, wydaje mi się, że ona była równa, z trelinek ułożona. Potem 
każda inwestycja na tej ulicy powodowała, że trełinki się zapadają. Tam teraz jest tak jakby 
tor testowy dla zawieszenia samochodów. Powinniśmy walczyć o to i w jakiś sposób 
wymagać bardziej stanowczo. Może nagłośnić to w całej Polsce, że my w Dęblinie po prostu 
mamy takie otoczenie dworca, bo PKP powinno się tylko wstydzić za to. Dworzec zrobili 
piękny, piękne perony, a całe otoczenie naprawdę chyba jak za cara pobudowali 
to wyglądało lepiej niż teraz; 

- sprawa spotkania Pani Burmistrz z zarządcą ciepłowni. Jestem bardzo zainteresowany, 
bo jakieś tam informacje ze spółdzielni dostajemy ale po prostu też nie wszystkie. Koszt 
ogrzewania został podniesiony w tym roku o 50%. Wiadomo, że ceny węgla, miału rosną 
ale tak naprawdę to też byśmy chcieli mieć jakąś stabilizację, żebyśmy nie musieli 
też mieszkańców cały czas jakby obciążać opłatami na rzecz ciepłowni. Jakąś perspektywę 
modernizacji, czy jakiegoś doprowadzenia ciepłowni do takiego stanu, żeby było 
jak najtaniej. W tym roku naprawdę nawet porównując do kotłowni gazowych, które miały 
też podpisane wcześniej umowy, to im maksymalnie wzrosło, z tego co wiem, 
40% ogrzewanie mieszkań. A niektórym to nawet nic, bo mieli jeszcze stare umowy 
na zakup gazu, które obowiązują na kilka lat. Także proszę o informację jeszcze, 
co z tą ciepłownią, co zamierza zarządca tam robić; 

- w dniu 7 marca 2022 roku odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia i Problematyki Socjalnej 
z dyrektorem Szpitala Wojskowego wraz z Przychodnią. Ja przeczytałem cały protokół 
z posiedzenia, jest bardzo interesujący. Naprawdę zachęcałbym wszystkich mieszkańców, 
którzy chcieliby poznać tak naprawdę, jak w ogóle służba zdrowia funkcjonuje, jakie 
Pan Dyrektor ma problemy w funkcjonowaniu szpitala, żeby przeczytać, zapoznać się. 
Tak naprawdę włos się na głowie jeży, że my, jako ci, którzy płacą na Fundusz Zdrowia 
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składki, nic za to nie mamy. Tak naprawdę pan dyrektor też miał związane ręce ze względu 
na to, że był szpital covidowy. Teraz pandemia już ustąpiła. Doczytałem tam, że ma być 
następne posiedzenie. Na pewno trzeba je zrobić jak najszybciej i tych informacji 
mieszkańcom tak samo udzielić, bo na pewno wszyscy się martwią. Z wiekiem przychodzą 
problemy zdrowotne i wszystkich nas czeka nawet zwykła profilaktyka w szpitalu 
czy badania kontrolne, a nikt nie chce jeździć tak naprawdę po Lublinach, bo tam 
też wszędzie kolejki. Nie jest wcale lepiej z dostaniem się do specjalistów. Powinniśmy mieć 
tutaj na miejscu, na bazie naszej, dobrze prosperującej przychodni i właśnie szpitala, dostęp 
do podstawowej opieki medycznej wraz ze specjalistyką, żeby lekarze byli tutaj dla nas 
dostępni. Ja już nie mówię o skomplikowanych operacjach, które wiadomo z czym się wiążą. 
Tam można właśnie doczytać, z czym się wiąże prowadzenie szpitala. Mam prośbę, żeby 
to spotkanie zorganizować; 

- prośba do Przewodniczącego Rady - dawno temu już mówiłem i proszę o to, żeby 
0 wszelkich posiedzeniach komisji informować radnych normalnie pocztą. Ja tą służbową 
pocztę, którą mamy jako radni, codziennie sprawdzam, a otwarcie strony urzędu 
1 sprawdzenie, czy jest posiedzenie komisji wymaga otworcia czterech stron każdego dnia 
i to zajmuje trochę czasu. Tak naprawdę nie ma żadnego problemu z wysłaniem pism, które 
wpływają do Rady Miasta oraz informacji o posiedzeniach wszystkim radnym. Jeżeli radni 
będą wiedzieli o wszystkich posiedzeniach, może będzie szerszy udział. Ja nie wiem, może 
ja jestem po prostu tą osobą, która nie jest informowana, a wszyscy pozostali wiedzą. Ja jako 
ten radny, który jest, tak powiem, dokuczliwy i się czepia wszystkiego, tak w cudzysłowiu 
powiem, to może dlatego ja nie mam informacji, żebym nie chodził i żebym się nie czepiał. 
Może o to chodzi, żeby był święty spokój i żeby Chochowski nie dokuczał. Mam prośbę 
Panie Przewodniczący, tak jak sprawa wypłynęła na komisji ostatnio z tą informacją 
dla mieszkańców osiedla Staszica o nazwie ronda, po prostu informujmy społeczeństwo. 
To jest przecież samorząd. My się sami rządzimy, my te informacje chcemy też otrzymywać 
i tworzyć naszą samorządową tutaj historię. Nie mając informacji, nie możemy tego robić. 
Jajeszcze jako radny ileś tych informacji mam, ale też się dowiaduję często wszystkiego 
po czasie. Naprawdę, jak mieszkaniec osiedla nie siedzi codziennie na stronie miasta 
i nie klika, to dużo się nie dowie z tego, co tam po prostu się dzieje. 

Radny Robert Pasek - złożył serdeczne podziękowanie Pani Burmistrz i Wiceburmistrz 
za spowodowanie wymiany zdewastowanego lustra u zbiegu ulic Lipowej, Konopnickiej 
i Zacisznej. Następnie podziękował za wyfrezowanie i usunięcie karpy po ściętej lipie na ulicy 
Lipowej. Jak również za wymianę włazu betonowego na studzience telekomunikacyjnej na ulicy 
Lipowej oraz za wyrównanie równiarką ulicy Chabrowej. 

Radny Artur Marzysz: 
- zapytał Prezesa MZGK, czy jest możliwość utwardzenia z powrotem drogi, jest to pas 

drogowy na ul. Podchorążych przy bloku nr 4. Z tyłu za tym blokiem były prowadzone jakieś 
prace z kanalizacją. Firma rozebrała tam stary bruk, pewnie jeszcze pamiętający cara. Do tej 
pory ten bruk nie został uzupełniony. Mieszkańcy byli wówczas informowani, że ten bruk 
jest wywożony na bazę MZGK w celu przetrzymania go tam i jak teren osiądzie zostanie 
to uzupełnione. Do dzisiaj nie zostało to zrobione. Ziemia się zapadła, stoją kałuże, 
nie majak przejść. Czy można byłoby to z powrotem utwardzić. Jeśli ten bruk 
był wywieziony tylko do magazynowania i ułożenia, to powinien się z powrotem znaleźć 
w tym samym miejscu; 

- miesiąc temu mieliśmy wyjazdowe posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej na ulicy 
Balonnej. Przy wiadukcie już wówczas widzieliśmy, że zostały skradzione dwie pokrywy 
od studzienek kanalizacyjnych, od burzówki. Do dzisiaj nie zostało to zabezpieczone. Są tam 
położone tylko dwie opony na tych otworach. To jest w środku chodnika, teren jest 
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nieoświetlony. Ktoś położył tylko dwie opony i tak to już od miesiąca wygląda. Trzeba 
by się zwrócić o usunięcie zagrożenia; 

- sprawa firmy zakładającej światłowody w Dęblinie. W październiku, czy w listopadzie 
na sesji zgłaszałem, żeby poprosić tą firmę o uprzątnięcie materiału, który zostaje 
im po wykopaniu dołów na studzienki. Reszta gruzu, śmieci, ziemi zostaje. Kupka została 
przy skrzyżowaniu ulic Krasickiego i Kowalskiego. Teraz nawet przeszkadza to w koszeniu, 
ponieważ leży i do dzisiaj nie zostało sprzątnięte. Nie wiem, czy ta firma to sprzątnie, 
czy nie. Ja też do nich dzwoniłem. Oni nie bardzo się kwapią do tego. Druga taka hałda leży 
na ul. Długiej. Tam rozkopali środek ulicy, wstawili swoją studnię a materiał, który 
im zbywał zostawili. Chciałbym zapytać, czy światłowód zostanie dociągnięty na osiedlu 
Masów do budynku biblioteki i straży pożarnej, czyli do budynków użyteczności publicznej. 
Orientowałem się, że na osiedle nie, ale chyba priorytetem było podłączenie do budynków 
użyteczności publicznej, także czy do tego budynku zostanie to podłączone. 

Radny Leopold Świetliński - korzystając z okazji, że jest Prezes MZGK podziękował 
w imieniu swoim i mieszkańców osiedla Stawy za dwukrotne, niezwłoczne zabezpieczenie 
otworów po skradzionych włazach, aczkolwiek nie był to teren MZGK, tylko jeden wojska 
a drugi prywatny. 

Burmistrz Miasta - na wszystkie wnioski i pytania dziś zadane, odpowiedzi będą udzielone 
na piśmie. 

Ad. pkt 6 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie za rok 2021. 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie - Aneta Sztobryn - przedstawiła 
sprawozdanie (stanowi załącznik do protokołu). 

Sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Zdrowia i Problematyki 
Socjalnej. 

W dyskusji nikt nie zabrał głosu. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Miasta zapoznała się ze sprawozdaniem. 

Ad. pkt 7 Ocena zasobów pomocy społecznej. 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie - Aneta Sztobryn - przedstawiła 
informację (stanowi załącznik do protokołu). 

Informacja została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Zdrowia i Problematyki Socjalnej. 

W dyskusji nikt nie zabrał głosu. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Miasta zapoznała się ze sprawozdaniem. 

Ad. pkt 8. Sprawozdanie za 2021 rok z wdrażania Gminnego Programu Wspierania 
Rodziny na Lata 2019 - 2021 dla Miasta Dęblin. 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie - A. Sztobryn przedstawiła sprawozdanie 
(stanowi załącznik do protokołu). 

Sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Zdrowia i Problematyki 
Socjalnej. 

W dyskusji nikt nie zabrał głosu. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Miasta zapoznała się ze sprawozdaniem. 
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Ad. pkt 9. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dęblinie za rok 2021. 

Przewodnicząca Zespołu - Monika Łysiak - przedstawiła sprawozdanie (stanowi załącznik 
do protokołu). 

Sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Zdrowia i Problematyki 
Socjalnej. 

W dyskusji głos zabrał: 
Przewodniczący Rady w imieniu własnym i radnych podziękował Pani Dyrektor i wszystkim 
pracownikom OPS za zaangażowanie. Ze sprawozdań widać, że jest co robić, że pomoc dociera 
tam, gdzie powinna dotrzeć. 
Dyrektor OPS - dziękuję za słowa uznania i oczywiście przekażę podziękowania pracownikom. 
Proszę uwierzyć, że praca nie jest łatwa ale staramy się, żeby jak najlepiej zadowolić wszystkich 
mieszkańców Dęblina. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Miasta zapoznała się ze sprawozdaniem. 

Ad. pkt 10. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Dęblin z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 
2021. 

Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych - Agnieszka Chlasciak-Pietruszewska 
przedstawiła sprawozdanie (stanowi załącznik do protokołu). 

Sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Oświaty, Kultury I Kultury 
Fizycznej oraz Komisję Zdrowia i Problematyki Socjalnej. 

W dyskusji głos zabrał: 
Radny Jarosław Wojtyś - chciałbym Pani Naczelnik przypomnieć, że jest jeszcze taka 
organizacja jak Koło Pszczelarzy w Dęblinie, które też korzysta z budynku przy ulicy 1 Maja 
160. Oprócz tego robiliśmy chyba największą imprezę w zeszłym roku, jaka odbyła się 
w Dęblinie, tym bardziej, że razem ją prowadziliśmy. Korzystaliśmy z patronatu, którym objęła 
nas Pani Burmistrz i korzystaliśmy z dofinansowania w wysokości 800 złotych oraz ze stadionu. 
Także była to trzecia edycja i trzy razy na sesji przypominam, nigdy nie byliśmy uwzględnieni. 
Także bardzo bym o to prosił. 
Naczelnik Wydziału OS - będziecie ujęci w czwartej edycji. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Miasta zapoznała się ze sprawozdaniem. 

Ad. pkt 11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 
Ad. 11 a) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2022 r. 

Skarbnik Miasta - Agnieszka Majewska - Grobel przedstawiła projekt uchwały 
z uzasadnieniem i autopoprawką (stanowią załączniki do protokołu). 

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

Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania projektu uchwały z autopoprawką. 
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głosowanie 

jednostka 

wynik 

wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2022 r. 

Rada Miasta Dęblin 

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 23 maja 2022 r. czas 13:24:20 - 13:24:54 

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 14 100 % pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0% oddanych głosów 14 93.33 % 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0% nieoddanych głosów 1 6.67 % 

Wyniki imienne 

ip nazwisko imię głos 

i  Chochowski Waldemar ZA 

2 Cydejko Maria ZA 

3 Czarnecka Urszula ZA 

4 Grobel Mieczysław ZA 

5 Grzęda Ewa nieobecna 

6 Jakubik Maciej ZA 

7 Krygrowski Maciej ZA 

8 Kurowski Andrzej ZA 

9 Marzysz Artur ZA 

10 Papis Edyta ZA 

11 Pasek Robert ZA 

12 Przerwa Ewa ZA 

13 Świetliński Leopold ZA 

14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja ZA 

15 Wojtyś Jarosław ZA 

Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr LXII/351/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 
budżetowej Miasta Dęblin na 2022 r. wraz z autopoprawką. Uchwała stanowi załącznik 
do protokołu. 

str. 11 

Protokół nr LXII z przebiegu LXII sesji Rady Miasta Dęblin w dniu 23 maja 2022 r. 



Ad. llb) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej. 

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

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

Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania projektu uchwały. 

głosowanie zmian w wieloletniej prognozie finansowej 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 23 maja 2022 r. czas 13:27:31 - 13:27:58 

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 14 100 % pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0% oddanych głosów 14 93.33 % 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0% nieoddanych głosów 1 6.67 % 

Wyniki imienne 

ip nazwisko imię głos 

i Chochowski Waldemar ZA 

2 Cydejko Maria ZA 

3 Czarnecka Urszula ZA 

4 Grobel Mieczysław ZA 

5 Grzęda Ewa nieobecna 

6 Jakubik Maciej ZA 

7 Krygrowski Maciej ZA 

8 Kurowski Andrzej ZA 

9 Marzysz Artur ZA 

10 Papis Edyta ZA 

11 Pasek Robert ZA 
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12 Przerwa Ewa ZA 

13 Świetliński Leopold ZA 

14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja ZA 

15 Wojtyś Jarosław ZA 

Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr LXII/352/2022 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 
finansowej. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. lic) w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa 
w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 
opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

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

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

Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania projektu uchwały. 

głosowanie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 
handlowych; 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 23 maja 2022 r. czas 13:32:32 - 13:33:11 

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 14 100 % pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0% oddanych głosów 14 93.33 % 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0% nieoddanych głosów 1 6.67 % 

Wyniki imienne 

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 nieobecna 

6 Jakubik Maciej ZA 

7 Krygrowski Maciej ZA 

8 Kurowski Andrzej ZA 

9 Marzysz Artur ZA 

10 Papis Edyta ZA 

11 Pasek Robert ZA 

12 Przerwa Ewa ZA 

13 Świetliński Leopold ZA 

14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja ZA 

15 Wojtyś Jarosław ZA 

Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr LXII/353/2022 w sprawie niedochodzenia należności z tytułu 
rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. 
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Uchwała stanowi 
załącznik do protokołu. 

Ad. lid) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dęblinie za 2021 rok. 

Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego - Justyna Ochota przedstawiła 
projekt uchwały z uzasadnieniem (stanowi załącznik do protokołu). 

Następnie Główna Księgowa SPZOZ w Dęblinie - Anna Krygrowska przedstawiła 
sprawozdanie. 

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

W dyskusji głos zabrali: 

Radna U. Czarnecka - w dniu dzisiejszym udało się zwiedzić nowy obiekt SPZOZ-u na ulicy 
Michalinowskiej. Bardzo spodobał mi się ten obiekt I to, że tak małym sumptem, w tak dobry 
sposób zostały wydane pieniążki. Mam nadzieję, że dostępność dla mieszkańców i informacja 
o tym działającym już ośrodku pójdzie w eter. Poza tym bardzo mi się spodobało, 
że z przychodni miejskiej do pacjentów dzwonią z informacją przypominającą o wizycie 
lekarskiej. Myślę, że dostępność takich informacji, zwłaszcza dla osób starszych, będzie 
pomocna w zapamiętaniu, że należy odwiedzić przychodnię. Wydawałoby się, że to są drobne 
rzeczy na pozór. Jeżeli w takim kierunku przystępności dla mieszkańców naszego miasta 
przychodnia nadal będzie kierowała kroki, to uważam, że idzie to naprawdę w cywilizowanym 
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i dobrym kierunku. Myślę, że mieszkańcy będą zadowoleni z działalności naszej przychodni 
miejskiej jeszcze bardziej. 
Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Problematyki Socjalnej - Patrycja Wojewoda-Sieklicka 
- odnośnie ośrodka opieki psychologicznej, po dzisiejszej wizycie w tym ośrodku jestem pełna 
podziwu dla pracy włożonej przez Panią Dyrektor i pracowników, bo warunki stworzone tam 
naprawdę sprzyjają terapii, zarówno terapii zbiorowej, jak i indywidualnej. Myślę, że to jest 
świetne miejsce, żeby zgłaszać się z jakimikolwiek problemami na tle psychologicznym 
czy psychoterapii. Dziękuję bardzo. Proszę podziękować pracownikom od nas, bo naprawdę 
ośrodek robi wrażenie. 
Dyrektor SPZOZ w Dęblinie - jest mi niezmiernie miło też uczestniczyć w tym, że tworzymy 
nową placówkę. To jest już druga filia i taki był plan. To było takie nasze marzenie dotyczące 
pierwszego poziomu referencyjnego, które po prostu zostało zrealizowane, czyli ośrodka 
psychologicznego dla dzieci i młodzieży. Jeżeli chodzi o reformę psychiatrii, ona nadal ewoluuje 
i rozwija się. Mamy, że tak powiem, apetyty na coś więcej. Jak wyjdzie, to okaże się, 
bo jest wiele czynników, które wpływają na rozwój w tym kierunku. Ale wiemy, że są prognozy 
niestety dotyczące psychiatrii zwłaszcza młodzieży, z resztą osoby dojrzałe też mają coraz 
większe problemy. Nie chcemy, żeby była jakaś stygmatyzacja takich chorób, które są w tej 
chwili, najczęściej występują i stąd ten pomysł, żeby to miejsce było wyjątkowe. Myślę, że tak 
jak przed chwilą Pani Przewodnicząca zauważyła, jest taki klimat, tam jest dużo zieleni, wnętrze 
intuicyjne jeżeli chodzi o dzieci, więc są przyjazne kolory. Jest to dobrane właśnie pod kątem 
tego, żeby po prostu najbliższe tu osoby nam, mieszkające tu lokalnie przede wszystkim, mogły 
skorzystać z terapii. Bardzo dziękuję za zainteresowanie. Cieszę się, że kilka osób dzisiaj 
przyjechało, zobaczyło i może z nami uczestniczyć w tej wielkiej sprawie. Oczywiście przekażę 
to pracownikom. Myślę, że pracownicy angażując się poprzez aktywny udział, poprzez cały 
proces tworzenia, poprzez składanie oferty, poszukiwanie wraz ze mną specjalistów, będą mieli 
ten wkład. Myślę, że w historii zapiszemy się wszyscy, również państwo, którzy nas tutaj 
wspieracie. Myślę, że nawet samym przyjazdem dzisiaj daliście dowód temu, że jesteście 
zainteresowani i to wszystko będzie ewaluowało tak, jak reforma psychiatrii. Nie tylko 
oczywiście psychiatria tutaj jest ważna dla nas, bo mamy przecież 16 poradni dodatkowych, 
o które staramy się dbać, tak jak tego wymaga i Fundusz i jest takie po prostu oczekiwanie 
lokalne. Wszyscy uczestniczymy w tym i cieszymy się z tego, także bardzo dziękuję. 
Przewodniczący Rady Miasta - też chciałbym się przyłączyć do tych podziękowań. Ja akurat 
miałem okazję być 11 kwietnia w nowym obiekcie, znaczy w wyremontowanym obiekcie 
na Michalinowie. Także to, co Pani Przewodnicząca powiedziała, to jak najbardziej mówi 
prawdę, potwierdzam. Dobrze, że mamy taki obiekt. Mieszkańcom tylko należy życzyć, żeby 
nie mieli takich problemów zdrowotnych, ale jakby się przytrafiły, to mają gdzie pójść, 
są specjaliści, są warunki, żeby im pomóc. Jeszcze raz dziękuję. Sprawozdanie finansowe 
jak słyszeliśmy, efekt ekonomiczny bardzo ładnie wypada za tamten rok, także gratulujemy. 
Oczywiście będą osoby zawsze niezadowolone, pacjenci. Gdzieś tam zawsze trafi się ktoś, 
kto będzie narzekał. Jednak widzę, że dążycie do doskonałości cały czas. I tak trzymać. Także 
proszę podziękować personelowi i wszystkiego dobrego. 

Następnie przystąpiono do głosowania projektu uchwały. 

głosowanie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Dęblinie za 2021 rok; 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 
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data 23 maja 2022 r. 13:48:35 - 13:49:08 

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

status ilość procent status ilość 

ZA 14 100 % pula głosów 15 

PRZECIW 0 0 %  oddanych głosów 14 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 %  nieoddanych głosów 1 

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 nieobecna 

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 

procent 

93.33 % 

6.67 % 

Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr LXII/354/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dęblinie za 2021 rok. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. Ile) w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dęblinie. 

Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego - Justyna Ochota przedstawiła 
projekt uchwały z uzasadnieniem (stanowi załącznik do protokołu). 
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Następnie Główna Księgowa SPZOZ w Dęblinie - Anna Krygrowska przedstawiła informację. 

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

W dyskusji głos zabrali: 
Dyrektor SPZOZ w Dęblinie - chciałabym kilka słów powiedzieć, ponieważ chciałam 
też podkreślić ogromną role, jaką odgrywa w naszej placówce pan Mieczysław Grobel, o którym 
właśnie muszę wspomnieć. Rozświetla nam najciemniejsze miejsca, czyli tam, gdzie już gaśnie 
światło, tam zawsze pojawia się pan radny, pan przewodniczący. Jest nam z tego powodu bardzo 
miło. Bardzo tutaj doceniamy pana pracę. 
Także ja przekażę to, o co państwo radni prosili mnie, żeby przedstawić tutaj państwa zdanie 
na temat zaangażowania pracowników. Oczywiście robię to na bieżąco. Zresztą myślę, że w 2021 
roku też mocno to odczuli nie tylko słowem, ale i finansowo, bo skoro uczestniczyliśmy 
w przychodach, więc te zyski też były odczuwalne dla wszystkich pracowników, zaangażowanych 
pracowników. 
Tutaj bardzo dziękuję Panie Mieczysławie za to, że pan mógł po prostu i jest pan dla nas takim 
rozświetlaczem tych ciemnych stron, jeżeli się jakiekolwiek pojawią. Bardzo dziękuję. 
Dziękujemy bardzo i podziwiamy Pana Mieczysława. 
Radna Rady Powiatu w Rykach - Teresa Rayska - ja mam obraz służby zdrowia bardziej jakby 
na terenie, jakby patrzę z punktu widzenia powiatowego i dlatego tym bardziej byłam ciekawa. 
Powiem tak, największa placówka i chyba największy zakład pracy, jeśli chodzi o służbę zdrowia 
na terenie naszego powiatu. Byłam Radną Miasta w poprzednich kadencjach, patrzę w tej chwili 
jak to wszystko wygląda i powiem państwu, że są pewne dla mnie rzeczy niezrozumiałe w jakimś 
znaczeniu, dlatego że, czy popatrzy się na powiat puławski, na powiat rycki, na powiat 
garwoliński, wszystkie placówki mimo wszystko generują długi. Cały czas się mówi 
w Ministerstwie Zdrowia, że jest niedoszacowanie usług i pewnie Pani Dyrektor się zgodzi. 
Ja tylko patrzę z mojego punktu widzenia podstawowej opieki zdrowotnej, gdzie jestem 
współwłaścicielem. Natomiast patrzę na placówki, które są na terenie naszego powiatu ryckiego 
i zastanawia mnie właśnie, jaką czarodziejską różdżkę ma Pani Dyrektor, czy Pani Księgowa, 
że wy wychodzicie na plusie. Cały czas widzę, że placówka się rozwija, cały czas są nowe usługi, 
cały czas są pacjenci z całego powiatu, którzy mają naprawdę szeroki dostęp do tej przychodni. 
Nie wiem, czy dla państwa to jest normalne, dla mnie jako lekarza dotychczas nie było, bo wiele 
placówek gra nie fair i w ten sposób - "jak pan się zapisze do naszej placówki, to wtedy pana 
do specjalisty przyjmiemy". W tej placówce nigdy tak nie jest. Nie wiem, czy to państwo 
zauważyliście. Większość placówek z powodu braku kadrowego specjalistów niestety zawiesza 
komórki, znaczy nie przedłuża umowy z NFZ-em, bo jak nie ma lekarza takiego czy takiego, 
to nie może dalej ta komórka funkcjonować. Wiem, że i tu w przychodni są trudności, bo jakiś 
czas był problem z endokrynologiem, ale na przykład trzech, czy czterech kardiologów w jednej 
placówce w okolicy nie zdarza się. Nie wiem, czy to jakiś urok osobisty tutaj tej przychodni, 
czy tak duże wsparcie państwa, bo Wy tu jesteście tymi, którzy czuwają, którzy starają się. 
Chcę złożyć życzenia w imieniu mojego miasta, moich pacjentów. 
Dyrektor SPZOZ w Dęblinie - myślę, że nic nie jest za sprawą czarodziejskiej różdżki i myślę, 
że te baśnie i bajki nam są potrzebne jako dzieciom, żebyśmy mogli się inspirować, żeby móc 
tworzyć. Jedna, pojedyncza osoba nic nie zrobi. Być może znowu się powtórzę, że udało mi się, 
udało nam się stworzyć taki zespół, który któremu coś się po prostu chce i który bardzo mnie 
wspiera w tych moich działaniach. Chociaż czasami nie jest nam łatwo, nie jest czasami łatwo 
ze mną, to są po prostu tylko ludzkie czynniki. Jest to oczywiście determinant nr jeden, czyli 
zaangażowanie i wizja tego, czego się chce. Jest też jeszcze bardzo wiele innych czynników. 
Na pewno czynnik zewnętrzny, który ciągle jest pod znakiem zapytania, jaka będzie prowadzona 
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polityka. Jestem przekonana, że wszelkiego rodzaju kontakty zewnętrzne, które są, które mnie 
inspirują, powodują, że jednak warto uczestniczyć w kongresach, czy w konferencjach 
i tam bardzo uważnie słuchać, w jakim kierunku dąży polityka zdrowotna naszego państwa. 
Czynników jest bardzo dużo i może być różnie. Ja nie mówię, że to będzie tak zawsze. 
Ponieśliśmy ryzyko na samym początku 2021 roku, podejmując pewne decyzje, które były 
mierzalne, ale nie w takim stopniu, w jakim bym chciała. Zawsze ryzyko podejmowania decyzji 
istnieje. Także po prostu trzeba robić swoje, trzeba mieć plan, modyfikować go w trakcie. Uda się 
tylko, jeżeli są w tym samym kierunku ustawione osoby i myślą podobnie. Wydaje mi się, 
że udało nam się wytworzyć właśnie taki kierunek i postaramy się po prostu państwa nie zawieźć. 
Myślę, że liczyć też mogę na wsparcie, nie tylko w sytuacjach, kiedy osiąga się sukcesy, 
bo nie zawsze tak jest. Teraz tak jest i będziemy musieli mierzyć się z różnymi problemami. 
A każdy rok stanowi czasami jedną wielką zagadkę, jeżeli chodzi o politykę zewnętrzną. Dziękuję 
za słowa Pani Radnej. 
Radny W. Chochowski - miałem nie zabierać głosu, ale tak mi się nasunęło, przypomniało 
mi się, jak Pani Dyrektor tutaj mówiła o tym właśnie, ile warte jest wsparcie z każdej strony. 
W poprzedniej kadencji na początku był pomysł, żeby przychodnię przejął szpital. Jak teraz się 
czyta, jakie są problemy w szpitalu, to ja się bardzo cieszę, że tak się nie stało. Mimo wszelkich 
trudności rozwija nasza przychodnia. Ja to oceniam bardzo pozytywnie. Uwagi, które mam, 
zawsze staram się jakoś zgłosić, bo to są uwagi od mieszkańców, którzy chcieliby jeszcze 
coś usprawnić. Widzę, że Pani Dyrektor bardzo szybko reaguje. Wszystkie pomysły 
są przerabiane, wprowadzane w życie i to przynosi efekty. Tutaj nawet muszę Panią Radną 
Powiatową pochwalić, bo Pani Radna Powiatowa też nigdzie indziej nie kieruje swoich pacjentów 
do specjalistyki, tylko do naszej przychodni i to tak właśnie wszystko dobrze gra. Dzięki temu, 
że pacjenci trafiają, są punkty płacone. Ja tylko jednemu się naprawdę dziwię, jak nasze państwo 
traktuje nasze składki. Jak się dowiadujemy, że takie są duże oszczędności Funduszu Zdrowia 
w poprzednim roku, dwa lata temu, w czasie pandemii miliardy złotych zostały zaoszczędzone 
przez Fundusz Zdrowia, który nie wydał po prostu, bo ciężko dostać się do wszelkich świadczeń 
medycznych. Nagle się okazuje, że nie można zwiększyć punktów, żeby to było bardziej 
opłacalne, tylko oni dalej w jakiś sposób to ograniczają. Tak naprawdę rodzą problem, bo wszyscy 
chcieliby więcej zarabiać, lekarze, tak samo pielęgniarki, wszyscy inni, a jeżeli nie jest płacone 
za te punkty odpowiednie pieniądze, to naprawdę jest to ciężko zrobić. Jak wcześniej 
wspomniałem o tym, jakie Pan Zomer ma problemy u siebie, jakie pieniądze oferuje lekarzom 
i nikt nie chce przyjść do pracy do szpitala, to naprawdę jest to też przerażające, bo doprowadziło 
państwo do takiej sytuacji, że lekarzy mamy coraz mniej. Duża część osób kształcąca się 
to po prostu byli studenci zagraniczni, którzy po prostu wyjeżdżali. Nasi lekarze też wyjechali, 
bo zarobki na zachodzie były o wiele większe. Ja się bardzo cieszę, że duża część została tych, 
którzy właśnie są przywiązani do swoich pacjentów. Dzięki temu ma kto nas leczyć, ale duże 
są problemy. Naprawdę zapaść w służbie zdrowia trwa latami i to, jak państwo sobie z nią radzi 
nie wróży, że będzie lepiej. Dlatego tym bardziej tutaj się należą słowa podziękowania całej 
służbie zdrowia w naszym mieście. Dzięki Wam my jesteśmy zdrowi. 
Radna powiatowa - T. Rayska - bardzo dziękuję za miłe słowa, natomiast bym chciała troszkę 
sprostować, bo ta polityka państwa co i pan może słusznie zauważa, to jest już od 30 lat worek 
bez dna. Już 30 lat temu, kiedy ja zaczęłam pracę w Dęblinie i kiedy powstawały kasy chorych, 
potem Narodowy Fundusz Zdrowia, czy to była partia lewicowa, czy prawicowa, 
nikt tak naprawdę się nie pochylił nad tą służbą zdrowia. Te owoce, które my dzisiaj zbieramy, 
to niestety nie jest kwestia tego rządu, to jest kwestia wielu, wielu poprzednich rządów. Dzisiaj 
mamy tu specjalistów i poradni kilkanaście, czy kilkadziesiąt, może tak jeszcze będzie 
5 lub 10 lat, ale już nasze dzieci i wnuki będą do kardiologa jeździć do Lublina. Wynika to z tego, 
że państwo kształci, coraz więcej kształci medyków, natomiast Polska jest w Unii Europejskiej 
I tak jak ktoś, kto skończył studia informatyczne, czy studia medyczne, czy studia budowlane, 
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czy studia jakiekolwiek inne ma prawo pracować tam, gdzie uzna i niestety przelicznik 
już za granicą Polski jest całkiem inny niż w Polsce. Odnośnie specjalizacji młodego lekarza, 
u nas jest jeszcze mentalność postkomunistyczna. Jeśli np. Radiolog, czy kardiolog wykształci 
dobrego lekarza, to ten professor, uproszczę, wyhoduje sobie konkurenta i taka jest mentalność 
niestety w Polsce. Młody lekarz, jeśli chce się dobrze nauczyć, radiologii, kardiologii, 
czegokolwiek, on wyjeżdża za granicę, bo tam dla profesora wykształcić najlepszego kardiologa, 
czyli swojego następcę, czy dziesięciu najlepszych, to nie jest konkurencja, tylko dla niego wielki 
zaszczyt. Po pierwsze kształcenie i możliwość później specjalizacji tych młodych lekarzy 
jest całkiem w Polsce inna. U nas niestety to jest cały czas pokłosie tamtego systemu. A pieniądze, 
czy więcej zrobią, powiem tak, tak jak Pan Dyrektor ze szpitala może dawać nie wiadomo ile, 
ale tych lekarzy po prostu nie ma. Każdy student, który kończy studia, ma prawo pracować tam, 
gdzie uważa, bo jesteśmy w Unii Europejskiej, także jest to bardzo trudny do rozwiązania 
problem. Tak ad vocem nie chciałabym, żeby za to Pan Radny obarczał obecny rząd. 

Następnie przystąpiono do głosowania projektu uchwały. 

głosowanie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Dęblinie 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 23 maja 2022 r. czas 14:09:19 -14:09:51 

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 14 100 % pula głosów 15 

PRZECIW 0 0% oddanych głosów 14 93.33 % 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0% nieoddanych głosów 1 6.67 % 

Wyniki imienne 

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 nieobecna 

6 Jakubik Maciej ZA 

7 Krygrowski Maciej ZA 
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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 LXII/355/2022 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-
finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dęblinie. Uchwała stanowi 
załącznik do protokołu. 

Ad. llf) w sprawie nadania nazwy rondu dotychczas pozostającemu bez miana na terenie 
osiedla Staszica w Dęblinie. 

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

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

W dyskusji głos zabrał: 
Radny W. Chochowski - ja na komisji wypowiadałem się trochę w pobocznej kwestii, 
nie o meritum sprawy. O meritum powiem tyle, wydaje mi się, że gdyby nie nasi saperzy, 
to by tej inwestycje nawet mogło nie być, bo oni usuwali na trasie budowy niewybuchy 
i niewypały, które tam zostały odkryte przez firmy budowlane, dlatego to jest taka właśnie bardzo 
oczywista sprawa. Jest to praca cicha, wymagająca skupienia i dlatego może nie często wiemy 
o tym, jak bardzo dużo tych niebezpiecznych pozostałości zostaje po wojnie. One wszystkie 
zagrażają, mieszkańcy mogą stracić życie. Saperzy działają po cichu i uhonorowanie ich tą nazwą 
ronda jest bardzo ważne. Cieszę się, że pan dowódca tak szybko, jeszcze przed ukończeniem 
budowy, wystąpił z wnioskiem. Może też chciał, żeby po prostu nie okazało się za późno, 
bo im bliżej do końca inwestycji, tym więcej może być chętnych, żeby wszystkim nowo 
powstałym ulicom, czy rondom nadać nazwę. Na poprzednich sesjach, komisjach, kiedy padały 
nazwy ulic, to też różne pomysły się ścierały. Zdążyłem przez te kilka dni, odkąd otrzymałem 
materiały na sesję, rozmawiać z mieszkańcami i wszyscy są zdania, że bardzo słuszna i potrzebna 
jest ta nazwa, bo dla nas, dla naszej części miasta, położonej za torami, to jednak te zielone 
mundury są najważniejsze w tej części Dęblina i uhonorowanie ich rondem, oprócz tego, że mają 
swoją ulicę Saperów przy Twierdzy, jak najbardziej będzie celowe. Jedna uwaga tylko, którą 
mówiłem też na komisji, że szkoda tylko, że Pan Przewodniczący tego pisma dowódcy nie wysłał 
do zarządu osiedla, żeby był czas na to, aby się zarząd osiedla mógł wypowiedzieć w imieniu 
mieszkańców. Ja rozmawiałem, wszyscy są zadowoleni, ale nie róbmy precedensu, że taka 
sytuacja będzie miała miejsce w kolejnych takich okolicznościach, bo tych nazw będzie niedługo 
dużo. Dajmy każdemu lokalnemu społeczeństwu, czyli każdemu osiedlu szansę wypowiedzenia 
się w tej kwestii i jeżeli będą wpływały takie pomysły do Pana Przewodniczącego Rady, bardzo 
proszę, żeby po prostu wysłać. Dzisiaj przewodniczącego zarządu nie ma, bo w pracy jest, 
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na zajęciach szkolnych, młodzieży nie mógł zostawić. Miał tutaj być i po prostu też powiedzieć to, 
co ja mniej więcej mówię, że czujemy się troszeczkę jakby zlekceważeni, ale sama idea sprawy 
jest warta tego, żeby saperów uhonorować i jesteśmy jako osiedle jak najbardziej za tym. 

Następnie przystąpiono do głosowania projektu uchwały. 

głosowanie nadania nazwy rondu dotychczas pozostającemu bez miana na terenie osiedla Staszica w 
Dęblinie. 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 23 maja 2022 r. czas 14:17:50-14:18:49 

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

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 ZA 

2 Cydejko Maria ZA 

3 Czarnecka Urszula ZA 

4 Grobel Mieczysław ZA 

5 Grzęda Ewa nieobecna 

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 
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14 Wojewoda - Sieklicka Patrycja ZA 

15 Wojtyś Jarosław ZA 

Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr LXII/356/2022 w sprawie nadania nazwy rondu dotychczas 
pozostającemu bez miana na terenie osiedla Staszica w Dęblinie. Uchwała stanowi załącznik 
do protokołu. 

Ad. pkt 12. Zatwierdzenie protokołu z LIX (XX nadzwyczajnej) sesji Rady Miasta. 

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

głosowanie Zatwierdzenie protokołu z LIX (XX nadzwyczajnej) sesji Rady Miasta 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 23 maja 2022 r. czas 14:19:18-14:19:57 

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

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 

IP nazwisko imię głos 

1 Chochowski Waldemar ZA 

2 Cydejko Maria ZA 

3 Czarnecka Urszula ZA 

4 Grobel Mieczysław ZA 

5 Grzęda Ewa nieobecna 

6 Jakubik Maciej nie głosował 

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 ZA 

Rada Miasta przyjęła protokół z LIX (XX nadzwyczajnej) sesji Rady Miasta. 

Ad. pkt 13. Zatwierdzenie protokołu z LX sesji Rady Miasta. 

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

głosowanie Zatwierdzenie protokołu z LX sesji Rady Miasta 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 23 maja 2022 r. 

typ głosowanie jawne imienne 

Podsumowanie 

czas 

większość 

14:20:21 

zwykła 

-14:20:54 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 12 92.31 % pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0% oddanych głosów 13 86.67 % 

WSTRZYMAŁO SIĘ 1 7.69 % nieoddanych głosów 2 13.33 % 

Wyniki imienne 

lp nazwisko imię głos 

1 Chochowski Waldemar WSTRZYMAŁ SIĘ 

2 Cyd ej ko Maria ZA 

3 Czarnecka Urszula ZA 

4 Grobel Mieczysław ZA 

5 Grzęda Ewa nieobecna 

6 Jakubik Maciej nie głosował 
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1 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 protokół z LX sesji Rady Miasta. 

Ad. pkt 14. Zatwierdzenie protokołu z LXI (III uroczystej) sesji Rady Miasta. 

Ponieważ nie wpłynęły uwagi do protokołu z LXI (III uroczystej) sesji Rady Miasta 
przystąpiono do jego zatwierdzenia. 

głosowanie Zatwierdzenie protokołu z LXI (III uroczystej) sesji Rady Miasta 

jednostka Rada Miasta Dęblin 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 23 maja 2022 r. czas 14:21:37 -14:22:09 

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 12 92.31 % pula głosów 15 

PRZECIW 0 0 %  oddanych głosów 13 86.67 % 

WSTRZYMAŁO SIĘ 1 7.69 % nieoddanych głosów 2 13.33 % 

Wyniki imienne 

lp nazwisko imię głos 

1 Chochowski Waldemar WSTRZYMAŁ SIĘ 

2 Cydejko Maria ZA 

3 Czarnecka Urszula ZA 

4 Grobel Mieczysław ZA 
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5 Grzęda Ewa nieobecna 

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 Woj tyś Jarosław ZA 

Rada Miasta przyjęła protokół z LXI (III uroczystej) sesji Rady Miasta. 

Ad. pkt 15. Zamkniecie sesji. 

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

Zamknięcie sesji - godz. 14.20 

Na tym zakończono protokół. 

Protokołowała: 
t7. Ooóoet' OsiatC. 

Agnidszka Ogórek-Ostrach 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

j/ x v 
Mac ie j  Kry g ro wsk i  
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