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WSTĘP 

Wypełniając obowiązek ustawowy, przedstawiam Państwu Raport o stanie Miasta 
Dęblin za rok 2020. Zgodnie z wprowadzoną przed trzema laty nowelizacją ustawy 
o samorządzie gminnym, wójt, burmistrz, prezydent miasta do 31 maja każdego roku 
przedkłada radzie miasta dokument, podsumowujący działalność samorządu w roku 
poprzednim. Przygotowanie raportu jest wymogiem prawnym, który jednocześnie stwarza 
możliwość przeanalizowania zamierzeń, efektów i rezultatów działań podejmowanych przez 
służby miejskie oraz jednostki organizacyjne na rzecz mieszkańców. 

Na podstawie z art.28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2020. poz. 713) zakres opracowanego dokumentu obejmuje przede wszystkim 
realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Miasta. W naszym raporcie 
znajdziemy także opis wykonanych inwestycji, majątku komunalnego, założeń 
gospodarczych, stanu oświaty i spraw społecznych oraz innych działań podejmowanych 
w celu zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej. 

Uwzględniając dorobek lat poprzednich, na podstawie danych finansowych będących 
w posiadaniu Urzędu Miasta, wiedzy pracowników, a także informacji udostępnianych przez 
Urząd Statystyczny w Lublinie opracowany został materiał rzetelnie obrazujący stan 
faktyczny. Przygotowane studium prezentuje aktualną sytuację miasta, na podstawie której 
możemy obiektywnie określić tendencje rozwojowe i zmiany, jakie zachodzą w różnych 
sferach jego życia, a także zweryfikować dotychczasowe plany. 

Raport o stanie Miasta Dęblin stanowiący kompendium wiedzy na temat Dęblina ma 
za zadanie poszerzyć Państwa wiedzę na temat działań prowadzonych przez samorząd w roku 
ubiegłym, a także zachęcić do dyskusji, do zgłaszania propozycji mających na celu dalszy 
rozwój naszego miasta. 

Po raz kolejny należy podkreślić, że systematyczne - coroczne przygotowywanie 
raportów pozwoli na działania ewaluacyjne, które w konsekwencji ułatwią analizę kierunków 
rozwoju Dęblina oraz dokonywanie optymalnych korekt w procesie zarządzania miastem. 
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I. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. Położenie i powierzchnia gminy 

Dęblin zajmuje obszar 38,3 km2. Miasto administracyjnie leży w północno-zachodniej 
części województwa lubelskiego w powiecie ryckim. Graniczy od północy z gminą Stężyca, 
od południa z gminą Puławy, od wschodu z gminą Ryki, a od zachodu z gminą Sieciechów 
położoną w województwie mazowieckim. Geograficznie miasto leży w dolinie środkowej 
Wisły oraz pradolinie Wieprza, na pograniczu Mazowsza, Podlasia i Małopolski, w regionie 
zwanym Małym Mazowszem. Południową granicę gminy, na odcinku ok. 5 km wyznacza 
rzeka Wieprz, a zachodnią na odcinku 2,4 km rzeka Wisła. Dogodne połączenia drogowe 
i kolejowe łączą Dęblin z Warszawą (ok. 100 km), Lublinem (ok. 70 km), Radomiem 
(ok. 60 km). 

1.2. Władze lokalne i gminne jednostki organizacyjne 

Miasto Dęblin działa poprzez swoje organy. Organami Miasta są Rada Miasta Dęblin 
i Burmistrz Miasta Dęblin. 
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Rada Miasta Dęblin składała się z 15 radnych, jest organem stanowiącym 
i kontrolnym wspólnoty samorządowej mieszkańców Miasta. W 2020 r. odbyło się 20 
posiedzeń Sesji Rady Miasta Dęblin z czego 10 sesji było sesjami zwyczajnymi, 10 to sesje 
zwołane w trybie nadzwyczajnym. Podczas posiedzeń sesji, podjęto 112 uchwał, w tym 83 
uchwał zostało zrealizowanych, 26 uchwał jest w trakcie realizacji. W roku 2020 na bieżąco 
realizowane były nie tylko uchwały przyjęte w trakcie roku, ale także uchwalone w latach 
wcześniejszych. Część uchwał w trakcie realizacji wynika z zakresu czasowego, na który 
zostały podjęte. Szczegółowe informacje na temat podjętych uchwał oraz sposobu ich 
realizacji omówione zostały w dalszej części niniejszego dokumentu. 

Na terenie Miasta funkcjonuje 17 jednostek pomocniczych, tj. osiedle Irena, osiedle 
Jagiellońskie, osiedle Lotnisko, osiedle Masów, osiedle Michalinów, osiedle Mierzwiączka, 
osiedle Młynki, osiedle Podchorążych, osiedle Pułaskiego, osiedle Rycice, osiedle Starówka, 
osiedle Staszica, osiedle Stawy, osiedle 15 Pułku Piechoty „Wilków", osiedle Wiślana, 
osiedle Wiślana - Żwica, osiedle Żdżary. Osiedla nie posiadają odrębnej od miasta 
osobowości prawnej, a ich działalność określona statutem prowadzona jest w ramach 
osobowości prawnej Miasta Dęblin. 

Organem wykonawczym Miasta jest Burmistrz Miasta Dęblin, który wykonuje swoje 
zadania przy pomocy Urzędu. Pracą Urzędu kieruje Burmistrz, wydając zarządzenia i inne 
decyzje kierownicze oraz polecenia służbowe, przy pomocy Zastępcy Burmistrza, Sekretarza 
i Skarbnika oraz naczelników komórek organizacyjnych. W skład Urzędu wchodzą 
następujące komórki organizacyjne: 

1. Wydział Organizacyjno - Administracyjny, 
- Biuro Rady Miasta Dęblin, 

2. Wydział Finansowy, 
3. Wydział Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, 
4. Wydział Oświaty i Spraw Społecznych, 
5. Wydział Rozwoju Miasta i Inwestycji, 
6. Urząd Stanu Cywilnego. 

W skład Urzędu wchodzą również następujące samodzielne stanowiska pracy podległe 
Burmistrzowi: 

1. Radca Prawny, 
2. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych. 

W Urzędzie Miasta Dęblin wg stanu na dzień 31.12.2020 zatrudnionych było 76 
pracowników. Burmistrz i Zastępca Burmistrza Miasta oraz Przewodniczący 
i Wiceprzewodniczący Rady Miasta przyjmują interesantów w prawie skarg i wniosków raz 
w tygodniu. W ramach przyjęć interesantów Burmistrz Miasta Dęblin przyjęła 189 osób. 
W omawianym roku do kancelarii Urzędu wpłynęło 11.600 pism tj. o 139 pism więcej niż 
w roku ubiegłym, w tym 1.100 pism za pośrednictwem platformy ePUAP. Złożonych zostało 
28 wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz odnotowano 7 skarg. W roku 2020 
odnotowano 23.544 sztuki korespondencji wychodzącej z Urzędu. Korespondencja 
dostarczana była gównie przez gońca zatrudnionego w Urzędzie (16.300 szt.) oraz wysyłką 
tradycyjną za pośrednictwem poczty (7.017 szt.). Część korespondencji wysłana została za 
pośrednictwem platformy ePUAP tj. 227 pism. Zawarto 123 umowy zlecenia dot. realizacji 
zadań własnych i zleconych oraz wydano 197 zarządzeń. 
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Zgodnie z posiadanymi uprawnieniami gmina może tworzyć stowarzyszenia, może 
także przystępować do zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych, a wszystko po to, by 
jeszcze lepiej wypełniać obowiązki ustawowe. Uchwałą nr XV/79/2019 r. Rady Miasta 
Dęblin z dnia 9 września 2019 r. miasto Dęblin przystąpiło do stowarzyszenia „Instytut 
Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego". Członkami stowarzyszenia 
są jednostki samorządu terytorialnego województwa lubelskiego. Celem Stowarzyszenia jest 
m.in. inspirowanie, wspomaganie i koordynacja współpracy krajowej i zagranicznej 
samorządów, społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych, wspomaganie 
i propagowanie działalności oświatowo - kulturalnej oraz wspieranie, rozwój i promocja 
obszarów wiejskich na terenie województwa lubelskiego. 

1.3. Ludność i dynamika zmian 

Według danych miejskiego rejestru ewidencji ludności, liczba mieszkańców miasta 
Dęblin w 2020 r. wynosiła 15 120. Analizując dane demograficzne w latach 2016 - 2020 
należy podkreślić systematyczny spadek ludności (różnica pomiędzy stanem z roku 2016, 
a stanem z roku 2020 wynosi 801). Spadku ludności nie obserwuje się przy osobach 
zameldowanych na pobyt czasowy - różnica pomiędzy stanem z roku 2016, a stanem z roku 
2020 wynosi + 7 osób. We wskazanym okresie liczba kobiet na terenie miasta Dęblin 
przewyższała liczbę mężczyzn i na koniec 2020 roku wynosiła 7792 do 7328. Liczba osób 
zameldowanych na pobyt czasowy w kolejnych latach przedstawia się następująco: 

• 2016 r.- 613 
• 2017 r.-616 
• 2018 r.- 596 
• 2019 r.- 697 
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• 2020 r. - 620 

Liczba osób bezrobotnych na koniec grudnia 
ogółem 

2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 
632 811 908 787 728 676 543 492 469 487 

I.4. Podmioty gospodarcze 

Dane o bazie przedsiębiorców znajdują się w Centralnej Ewidencji i Informacji 
Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra właściwego ds. gospodarki. 
Zadaniem Miasta Dęblin jest umożliwienie przedsiębiorcy złożenia wniosku o wpis do 
CEIDG na formularzu papierowym, który następnie jest przekształcany w formę dokumentu 
elektronicznego, opatrzy podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
kwalifikowanego certyfikatu albo podpisywany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 
ePUAP. W systemie CEIDG pracownicy Miasta Dęblin w roku 2020 złożyli 441 wniosków, 
w tym: 

- 38 wniosków o wpis do CEIDG przedsiębiorcy, 
- 205 wniosków o zmianę wpisu w CEIDG oraz innych danych, 
- 106 wniosków o zmianę z zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej, 
- 62 wnioski o zmianę z wznowieniem wykonywania działalności gospodarczej, 
- 30 wniosków o wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG. 

Aktywnych przedsiębiorców, dla których gmina Dęblin (wg. danych CEIDG) jest głównym 
miejscem wykonywania działalności było 828. 

II. INFORMACJE FINANSOWE, WYKONANIE WYDATKÓW 
INWESTYCYJNYCH 

2.1. Wykonanie budżetu Miasta Dęblin 

Budżet miasta Dęblin na 2020 rok uchwalony został przez Radę Miasta uchwałą 
Nr XX/117/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Dęblin 
na 2020 r. Zmiany w budżecie w trakcie omawianego roku wprowadzone zostały 
12 uchwałami Rady Miasta oraz 22 zarządzeniami Burmistrza Miasta. 

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2020 roku zamknęło się deficytem 
budżetowym w kwocie 6 268 106,78 zł, który stanowi różnicę między wykonanymi 
dochodami, a wydatkami budżetu. 
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Dochody i wydatki miasta Dęblin na przestrzeni lat (w zl) 

Wykonanie 
dochodów 

i wydatków 
miasta 
Dęblin 

2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Wykonanie 
dochodów 

55 581 906,04 61 140 093,91 62 387 269,90 72 880 496,20 80 819 328,55 

Wykonanie 
wydatków 

54 122 348,53 63 736 317,83 69 753 753,30 78 937 196,49 87 087 435,33 

Nadwyżka/ 
Deficyt 

+1 459 557,51 -2 596 223,92 -7 366 483,40 -6 056 700,29 -6 268 106,78 

Wykonanie dochodów miasta Dęblin na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosło ogółem 
80 819 328,55 zł, z tego: 

1) dochody własne 33 815 201,57 zł, tj. 41,8%, w tym: 
a) stanowiące w całości dochód własny - 17 890 510,51 zł, tj. 22,1%, 
b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 15 924 691,06 zł, 

tj- 19,7%; 
2) dotacje celowe - 34 347 415,98 zł, tj. 42,5%, w tym: 

a) z budżetu państwa - 28 696 830,28 zł, tj. 35,5%, 
b) z budżetu środków europejskich - 5 582 427,10 zł, tj. 6,9%, 
c) ze źródeł samorządowych - 57 574,60 zł, tj. 0,1%; 
d)z WFOŚiGW- 10 584 zł; 

3) subwencja - 12 656 711,00 zł, tj. 15,7%, jest to część oświatowa i wyrównawcza 
subwencji ogólnej. 

Dochody majątkowe wyniosły 12 202 742,30 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 
stanowiły kwotę 1 331 654,27 zł, a dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na 
inwestycje wyniosły 10 871 088,03 zł. 

Wykonanie wydatków miasta Dęblin na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosło ogółem 
87 087 435,33 zł, z tego: 

1) wydatki majątkowe wynosiły 18 838 460,29 zł, tj. 21,6%, 
2) wydatki bieżące stanowiły 68 248 975,04 zł, tj. 78,4%, w tym wydatki na obsługę długu 

wyniosły 888 631,10 zł. 

Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących na dzień 31 grudnia 2020 r. 
wyniosła +367 611,21 zł. 

Wolne środki z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 
(o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) za rok 2020 
wyniosły 1 255 805,58 zł. 
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Porównanie poziomu dochodów i wydatków (w zł) na przestrzeni lat 
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Zadłużenie miasta Dęblin na dzień 31 grudnia 2020 r. stanowiło kwotę ogółem 
47 600 000 zł. Do spłaty w latach następnych przypada: 

- kwota 3 590 000 zł z Banku Spółdzielczego w Rykach na pokrycie planowanego 
deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 
kredytów (kredyt w wysokości 6 400 000 zł, spłacono kwotę 2 810 000 zł), 

- kwota 2 270 000 zł z Banku Pekao S.A. na pokrycie planowanego deficytu 
budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 
(kredyt w wysokości 2 500 000 zł, spłacono kwotę 230 000 zł), 

- kwota 780 000 zł z Banku Spółdzielczego w Rykach na pokrycie planowanego 
deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 
kredytów (kredyt w wysokości 1 000 000 zł, spłacono kwotę 220 000 zł), 

- kwota 1 725 000 zł z Banku Spółdzielczego w Rykach na pokrycie planowanego 
deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 
kredytów (kredyt w wysokości 2 000 000 zł, spłacono kwotę 275 000 zł), 

- kwota 3 795 000 zł z Banku Spółdzielczego w Piasecznie na pokrycie planowanego 
deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 
kredytów (kredyt w wysokości 4 000 000 zł, spłacono kwotę 205 000 zł), 

- kwota 3 380 000 zł z Banku Spółdzielczego w Rykach na pokrycie planowanego 
deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych 
(kredyt w wysokości 4 500 000 zł, spłacono kwotę 1 120 000 zł), 

- 400 000 zł z PKO BP na pokrycie planowanego deficytu budżetowego związanego 
z inwestycjami oraz na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów (obligacje w kwocie 
4 000 000 zł, wykupiono kwotę 3 600 000 zł), 

10 



Raport o stanie Miasta Dęblin za rok 2020 

- 2 500 000 zł z PKO BP na pokrycie planowanego deficytu budżetowego związanego 
z inwestycjami oraz na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów (obligacje w kwocie 
4 000 000 zł, wykupiono kwotę 1 500 000 zł), 

- 5 160 000 zł z PKO BP na pokrycie planowanego deficytu budżetowego związanego 
z inwestycjami oraz na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów (obligacje w kwocie 
5 160 000 zł, wykup od 2021 r.), 

- 11 000 000 zł z DM Banku BPS S.A. na pokrycie planowanego deficytu budżetowego 
związanego z wydatkami inwestycyjnymi oraz na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów 
(obligacje w kwocie 11 000 000 zł, wykup od 2023 r.), 

- 13 000 000 zł z DM BDM S.A. na pokrycie planowanego deficytu budżetowego 
związanego z wydatkami inwestycyjnymi oraz na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów 
(obligacje w kwocie 13 000 000 zł, wykup od 2024 r.). 

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 
1 ustawy o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), w stosunku do dochodów 
miasta Dęblin na koniec 2020 r. wyniósł 58,9%. 

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Dęblin na lata 2020-2024 przedstawia 
informację o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 cytowanej 
ustawy. 

Poziom zadłużenia miasta Dęblin na przestrzeni lat (w zł) 

Poziom 
zadłużenia 

2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. Poziom 
zadłużenia 

22 175 000 22 895 000 30 972 007,80 38 000 000 47 600 000 

Zadłużenie miasta Dęblin w ujęciu graficznym 
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Przeprowadzona analiza na podstawie rocznych sprawozdań z wykonania budżetu 
Miasta Dęblin za 2020 rok obrazuje sytuację finansową miasta. Szczegółowe sprawozdanie 
Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 29 marca 2021 r. z wykonania budżetu miasta Dęblin za 
2020 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, opublikowano w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Dęblin (BIP) pod adresem: 
http://bip.um.deblin.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=2056. 

2.2. Inwestycje realizowane w roku 2020 

Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie 

Wykonanie: 3 430 510,50 zł 

Zadanie wieloletnie. W roku 2020 realizowane były następujące działania: 
a) Dokończenie III Etapu inwestycji, polegającego na przebudowie ode. ul. Królowej 

Jadwigi, przebudowie ul. Zawiszy Czarnego i ul. Władysława Warneńczyka, o łącznej 
długości 883 mb, obejmującej wykonanie nawierzchni z kostki brukowej wraz 
z chodnikami i zjazdami, a także budowę ścieków liniowych, budowę odwodnienia, 
usunięcie kolizji z siecią gazową i wykonanie oznakowania ulicznego. Zadanie zostało 
zakończone i odebrane w czerwcu 2020 r. 
Zadanie zostało w 2019 r. dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 
1 645 257,00 zł. 

b] Rozpoczęcie realizacji IV i V Etapu inwestycji, który obejmuje: 
ETAP IV: przebudowę ul. Jagiellończyka - ode. dł. 575,95 m, ul. Jagiełły - ode. dł. 219,12 
m oraz ul. Królewskiej (ode. 1) - ode. dł. 157,14 m, 
ETAP V: przebudowę ul. Królowej Bony - ode. dł. 186,28 m i ul. Królewskiej (ode. 2] 
- ode. dł. 96,23 m oraz budowę ul. Zygmunta Starego - ode. dł. 111,96 m. 
Planowany termin zakończenia inwestycji to 30.09.2021 r. Zadanie zostało 
dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2 635 359 zł oraz 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2 352 418,77 zł. 

W ramach robót dodatkowych wykonany został odcinek kanalizacji deszczowej w ul. Królowej 
Jadwigi, skruszono materiał pochodzący z rozbiórki do dalszego wykorzystania na drogach 
gminnych, przebudowano układ hydrantowy i ode. gazociągu w ul. Królowej Bony oraz 
zamontowano tablice informacyjno - promocyjne. 

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej 
w Dęblinie etap I - termomodernizacia 

Wykonanie: 4 216 794 zł 

Zadanie wieloletnie, polegające na dociepleniu i remoncie obiektów użyteczności 
publicznej w Dęblinie, tj. Szkoły Podstawowej nr 2, Zespołu Szkół Ogólnokształcących, 
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Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i Urzędu Miasta Dęblin. 
Termomodernizacja budynku SP nr 2 i ZSO została zakończona i odebrana w roku 2019 r. 
W 2020 r. prowadzone były prace w budynku Urzędu Miasta oraz SPZOZ. Ze względu na 
zaprzestanie prowadzenia robót przez wykonawcę w budynku SPZOZ, Miasto Dęblin odstąpiło 
od umowy z jego winy i w drodze kolejnego postępowania przetargowego wyłoniona została 
firma, która dokończyła inwestycję. Termomodernizacja budynku UM została zakończona we 
wrześniu 2020 r., natomiast prace w SPZOZ-ie zakończyły się w styczniu 2021 roku. W ramach 
robót dodatkowych, w budynku SPZOZ poniesione zostały koszty montażu drzwi 
przeciwpożarowych do pomieszczenia kotłowni, przestawienia słupa oświetleniowego, 
utwardzenia terenu pod pochylnią dla niepełnosprawnych oraz dostawy stopnic granitowych. 
W budynku UM zamontowano drzwi ppoż. do pomieszczenia kotłowni oraz odnowiono w nim 
ściany i sufit, w 6 skrzydłach okiennych zamontowano folię antywłamaniową, wykonano 
wewnętrzną linię zasilającą budynek oraz zmodernizowano wewnętrzną rozdzielnię 
elektryczną. 

Na realizację inwestycji Miasto otrzymało dofinansowanie z UE, ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w ramach 
Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego, w wysokości 6 076 916,98 zł. 

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej 
w Dęblinie etap II - termomodernizacja 

Wykonanie: 782 922,93 zł 

Zadanie wieloletnie, obejmowało termomodernizację budynku Miejskiego Domu 
Kultury, m.in.: docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych, docieplenie stropodachu, 
przebudowę instalacji odgromowej, budowę instalacji fotowoltaicznej i solarnej, przebudowę 
instalacji c.o. oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Realizacja zadania rozpoczęła 
się w roku 2019, a zakończona została w październiku 2020 r. W ramach robót dodatkowych 
wykonano: montaż 3 lamp elewacyjnych, przeróbkę instalacji c.o., montaż drabiny na dach 
budynku oraz aluminiowych drzwi wejściowych, a także rozbiórkę wiaty przy budynku wraz 
z usunięciem i wywiezieniem gruzu z posesji oraz robotami ziemnymi. 

Stworzenie lepszych warunków rozwoju dla dzieci ze szczególnymi potrzebami 
poprzez odbudowę zdegradowanego budynku mieszkalnego SOSW 

Wykonanie: 1 257 498,31 zł 

Zadanie wieloletnie, obejmujące rozbiórkę i odbudowę budynku mieszkalnego na terenie 
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, z przeznaczeniem na przedszkole specjalne, 
w tym m.in.: 

• prace inwestycyjne polegające na budowie budynku przedszkola, które rozpoczęły się 
w roku 2019, a zakończyły w czerwcu 2020 r. 

• prace związane z zagospodarowaniem terenu tj. utwardzenie nawierzchni, dojścia, 
dojazdy, miejsca postojowe oraz wykonanie i wyposażenie placu zabaw - zakończone 
w sierpniu 2020 r. 

• zakup niezbędnego wyposażenia, sprzętu ułatwiającego opiekę, edukację oraz aktywizację 
użytkowników - wykonane w sierpniu 2020 r. 
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W ramach robót dodatkowych zrealizowano: odcinek ogrodzenia panelowego długości 18 mb, 
dodatkowy odcinek chodnika, stanowiącego dojście do wejścia ewakuacyjnego do budynku wraz 
z obrzeżem, a także wykonano ok. 60 mb przyłącza teletechnicznego. Poniesiono również opłaty 
za dopuszczenie budynku do użytkowania (ppoż, sanepid]. 

Na inwestycję Miasto otrzymało dofinansowanie z UE, ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu państwa, 
w ramach Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich, w wysokości 1 313 195,32 zł. 

Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego 
oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin 

Wykonanie: 3 433 080 zł 

Zadanie wieloletnie, polegające na budowie nowego, energooszczędnego oświetlenia 
drogowego w oś. Jagiellońskie w Dęblinie (demontaż istniejącego oświetlenia, montaż szafek 
oświetlenia drogowego, ułożenie linii kablowych zasilających nN oświetlenia drogowego, 
montaż słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami i oprawami -167 szt.] oraz modernizacji 
oświetlenia drogowego i parkowego na terenie Miasta Dęblin (instalacja 1850 opraw LED). 
W roku 2018 zrealizowano budowę oświetlenia w os. Jagiellońskie. Od roku 2019 r. realizowana 
była wymiana oświetlenia w mieście. W 2020 r. wykonano również system pomiaru 
zanieczyszczeń na terenie miasta, w postaci 5 tablic informacyjnych i 7 czujników 
zamontowanych na obiektach użyteczności publicznej (łącznie 12 punktów pomiarowych], 
W ramach robót dodatkowych poniesiono koszty: wymiany szafki oświetleniowej przy 
ul. Kowalskiego i 3 opraw nieujętych w inwentaryzacji, przesunięcia słupa oświetleniowego przy 
ul. Wiatracznej, montażu 8 słupów oświetleniowych w os. Wiślana - Żwica i wymiany 
uszkodzonego kabla w os. Lotnisko, wykonania przyłączy elektrycznych do tablic 
informacyjnych, demontażu starych witaczy, opłat za korzystanie ze słupów oświetleniowych 
PGE i opłat administracyjnych. 

Na inwestycję Miasto otrzymało dofinansowanie z UE, ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 5.5 
Promocja niskoemisyjności, w wysokości 3 602 787,69 zł. 

Budowa oświetlenia drogowego w ul. Balonna 

Wykonanie: 93 308,71 zł 

Zadanie wieloletnie, polegające na budowie oświetlenia drogowego w ul. Balonna 
w ilości 15 słupów oświetleniowych wraz z okablowaniem. W 2019 r. zawarta została umowa na 
I etap inwestycji obejmujący 4 słupy od strony ul. Spacerowej, w 2020 r. zlecony został II etap 
inwestycji, polegający na budowie 11 słupów od strony torów kolejowych. Zadanie zostało 
wykonane i odebrane w listopadzie 2020 r. 
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Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia 
w wodę na terenie aglomeracji Dęblin etap II - zakup udziałów 

Wykonanie: 4 799 000 zł 

Zadanie wieloletnie, obejmujące: 
• Przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków komunalnych w Dęblinie, 
• Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi dla osiedla 

Rycice w Dęblinie, 
• Modernizację sieci wodociągowych rozdzielczych wraz z przyłączami wodociągowymi 

dla osiedla Michalinów w Dęblinie, 
• Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi dla osiedla 

Michalinów w Dęblinie. 
Inwestycja, o łącznej wartości 59 926 691,54 zł, realizowana przez Miejski Zakład Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie w latach 2017 - 2021. Zadanie jest współfinansowane ze 
środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014 - 2020. Przyznane dofinansowanie to kwota 28 661 440,71 zł. Wkład własny zadania 
w wysokości 20 731 000,00 zł pokrywa Miasto Dęblin. 
W 2020 r. realizowane były prace obejmujące przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków 
komunalnych, o wartości 30 196 353,20 zł brutto. Zadanie zostało zakończone i odebrane 
w październiku 2020 r. Prowadzone były także roboty w ramach budowy sieci kanalizacji 
sanitarnej oraz modernizacji sieci wodociągowej w os. Michalinów, o wartości 17 835 000,00 zł. 
Planowany termin zakończenia zadania to lipiec 2021 r. 

W 2020 r. Miasto Dęblin objęło udziały MZGK Sp. z o.o. za kwotę 4 799 000 zł. 

Modernizacja i rozwój urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych - zakup udziałów 

Wykonanie: 300 000 zł 

Zadanie realizowane przez MZGK Sp. z o.o. za kwotę 300 000 zł, która przekazana 
została Spółce przez Miasto Dęblin na realizację zadań ujętych w „Wieloletnim planie rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Miejskiego Zakładu Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie na lata 2016-2021", w tym na budowę kanalizacji sanitarnej 
w ul. Stężyckiej i kanalizacji sanitarnej w ode. ul. Warszawskiej. 

Szybciej i bezpieczniej z Dęblina do Rvk 

Wykonanie: 486 449,84 zł 

Zadanie wieloletnie, realizowane przez Powiat Rycki. Inwestycja obejmowała roboty 
na terenie Dęblina, m.in. wykonanie nawierzchni i przebudowę chodników w ul. Tysiąclecia oraz 
ode. ul. 1 Maja i ul. Stawskiej, budowę ścieżki rowerowej w ul. Tysiąclecia, przebudowę ronda na 
przecięciu ul. Lipowej z ul. Tysiąclecia na skrzyżowanie wyniesione oraz ronda Nauczycieli 
Tajnego Nauczania na rondo turbinowe. Wartość robót prowadzonych na terenie Dęblina to 
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4 912 448,65 zł. Dotacja celowa, jaką Miasto zobowiązało się udzielić na realizację niniejszej 
inwestycji to 1 856 895,00 zł. W roku 2020 przekazane na ten cel zostało 486 449,84 zł. 
Zadanie zostało zrealizowane i odebrane końcowo od wykonawcy w grudniu 2019 r. W 2020 r. 
nastąpiło końcowe rozliczenie umowy. 

2.3. Zamówienia publiczne 

Wykaz zamówień publicznych, przeprowadzonych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych 
w 2020 roku. 

Lp Przedmiot 
zamówienia 

Data 
przetargu 
/ zlecenia 

Tryb 
udzielenia 

zamówienia 
Ilość 
złoż. 
ofert 

Wartość 
wybranej 

oferty w zł 
brutto 

Nazwa wybranego 
oferenta 

1. Odbiór, transport i 
zagospodarowanie odpadów 
komunalnych z 
nieruchomości 
zamieszkałych z terenu 
Miasta Dęblin, organizacja, 
wyposażenie oraz 
prowadzenie Punktu 
Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych 
(PSZOK), odbiór, transport i 
zagospodarowanie odpadów 
z PSZOK 

03.01.2020/ 
27.02.2020 

przetarg 
nieograniczony 

1 2 999 476,17 Konsorcjum firm: 
Lider Konsorcjum: 
Miejski Zakład 
Gospodarki 
Komunalnej Sp. z 
o.o. 
ul. Towarowa 2D, 
08 - 530 Dęblin 
Partner 
Konsorcjum: 
PreZero Service 
Wschód Sp. z o.o. 
ul. Wrocławska 3, 
26-600 Radom 

2. Zagospodarowanie terenu 
przy Przedszkolu 
Specjalnym 
w ramach realizacji projektu 
pn. „Stworzenie lepszych 
warunków rozwoju dla dzieci 
ze szczególnymi potrzebami 
poprzez odbudowę 
zdegradowanego budynku 
mieszkalnego SOSW" 

23.01.2020/ 
18.03.2020 

przetarg 
nieograniczony 

6 244 930,27 Zakład Usług 
Administracyj no 
Budowlanych 
Karol Liberski 
ul. Konopnickiej 46 
26-700 Zwoleń 

3. Dostawa i montaż mebli oraz 
wyposażenia budynku 
Przedszkola Specjalnego w 
ramach realizacji projektu 
pn. „Stworzenie lepszych 
warunków rozwoju dla dzieci 
ze szczególnymi potrzebami 
poprzez 
odbudowę zdegradowanego 
budynku mieszkalnego 
SOSW" 

27.01.2020/ 
16.03.2020 

przetarg 
nieograniczony 

12 95 117,13 Przedsiębiorstwo 
Handlowo -
Produkcyjne 
AKMA 
Zbigniew 
Podstawski 
ul. Długa 43 
33-132 Niedomice 
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Lp Przedmiot 
zamówienia 

Data 
przetargu 
/ zlecenia 

Tryb 
udzielenia 

zamówienia 
Ilość 
zloż. 
ofert 

Wartość 
wybranej 

oferty w zł 
brutto 

Nazwa wybranego 
oferenta 

4. Usługa Nadzoru 
Inwestorskiego nad wymianą 
oświetlenia ulicznego 
i parkowego w Mieście 
Dęblin w ramach realizacji 
projektu pod nazwą 
„Poprawa jakości powietrza 
poprzez modernizację i 
budowę energooszczędnego 
oświetlenia ulicznego w 
mieście Dęblin" 

06.02.2020/ 
02.03.2020 

przetarg 
nieograniczony 

2 23 900,00 Projekty, Nadzory, 
Pomiary, Instalacje 
Elektryczne 
Jarosław 
Szczerbetka 
ul. Sowińskiego 2 
24-100 Puławy 

5. Budowa oświetlenia 
drogowego w ul. Balonna -
ETAPU 

13.02.2020/ 
16.03.2020 

przetarg 
nieograniczony 

5 55 128,60 BC POLSKA 
Łukasz Bieńko 
ul. Mickiewicza 9 
08-530 Dęblin 

6. Usługa Nadzoru 
Inwestorskiego nad zadaniem 
inwestycyjnym pn. 
„Budowa oświetlenia 
drogowego w ul. Balonna -
ETAP II" 

20.02.2020/ 
16.03.2020 

przetarg 
nieograniczony 

2 1 260,00 Projekty, Nadzory, 
Pomiary, Instalacje 
Elektryczne 
Jarosław 
Szczerbetka 
ul. Sowińskiego 2 
24-100 Puławy 

7. Przebudowa dróg w os. 
Jagiellońskie w Dęblinie -
ETAP IV i V 

14.05.2020/ 
03.07.2020 

przetarg 
nieograniczony 

8 4 987 777,77 Konsorcjum firm: 
Lider konsorcjum: 
KAWAŁ S.C. 
Kazimierz 
Woźniak, 
Waldemar Woźniak 
ul. Kanałowa 10/12 
08-500 Ryki 
Partner 
konsorcjum: 
Zakład Projektowo 
Usługowy „ZNAK" 
Wawrzak SP.J. 
ul. Słowackiego 
47A 
26-700 Zwoleń 

8. Utrzymanie czystości i 
porządku na terenie Miasta 
Dęblin 

10.06.2020/ 
29.06.2020 

przetarg 
nieograniczony 

1 292 878,72 Miejski Zakład 
Gospodarki 
Komunalnej Sp. z 
o.o. 
ul. Towarowa 2D 
08-530 Dęblin 
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Lp Przedmiot 
zamówienia 

Data 
przetargu 
/ zlecenia 

Tryb 
udzielenia 

zamówienia 
Ilość 
złoż. 
ofert 

Wartość 
wybranej 
oferty w zł 

brutto 

Nazwa wybranego 
oferenta 

9. Usługa Nadzoru 
Inwestorskiego nad zadaniem 
inwestycyjnym pn. 
„Przebudowa dróg w os. 
Jagiellońskie w Dęblinie -
ETAP IV i V" 

16.06.2020/ 
22.07.2020 

przetarg 
nieograniczony 

5 25 707,00 ARRIGA Usługi 
Inżynierskie 
Leszek Mazurek 
ul. Kleeberga 8 lok. 
92 
20-243 Lublin 

10. Termomodernizacja budynku 
Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w ramach realizacji projektu 
pn. „Poprawa efektywności 
energetycznej budynków 
użyteczności publicznej 
w Dęblinie - etap I" 
DOKOŃCZENIE 
INWESTYCJI 

08.07.2020/ 
14.08.2020 

przetarg 
nieograniczony 

4 1 644 400,00 Konsorcjum firm: 
Lider: SKADAR 
Arkadiusz 
Skawiński 
ul. Mokra 2 
26-600 Radom 
Partner: P.U.H 
SKADAR Dariusz 
Skawiński 
ul. Wiejska 93A 
26-600 Radom 

11. Budowa systemu pomiaru i 
informowania mieszkańców 
o poziomie zanieczyszczeń 
powietrza (systemu 
monitoringu jakości 
powietrza) w ramach 
realizacji projektu pod nazwą 
„Poprawa jakości powietrza 
poprzez modernizację i 
budowę energooszczędnego 
oświetlenia ulicznego w 
Mieście Dęblin" 

11.09.2020/ 
30.09.2020 

przetarg 
nieograniczony 

1 357 315,00 Centrum Reklamy 
GRAFFICO 
Jarosław 
Włodarczyk 
ul. Batorego 106 
87-100 Toruń 

12. Odbiór, transport i 
zagospodarowanie odpadów 
komunalnych 
z nieruchomości 
zamieszkałych z terenu 
Miasta Dęblin, 
organizacja, wyposażenie 
oraz prowadzenie Punktu 
Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych 
(PSZOK), odbiór, transport i 
zagospodarowanie odpadów 
z PSZOK 

11.11.2020/ 
31.12.2020 

przetarg 
nieograniczony 

1 3 736 154,92 Konsorcjum firm: 
Lider Konsorcjum: 
Miejski Zakład 
Gospodarki 
Komunalnej Sp. z 
o.o. 
ul. Towarowa 2D, 
08 - 530 Dęblin 
Partner 
Konsorcjum: 
PreZero Service 
Wschód Sp. z o.o. 
ul. Wrocławska 3, 
26-600 Radom 

13. Zarządzanie i 
administrowanie zasobami 
lokalowymi Miasta Dęblin 

03.12.2020/ 
09.12.2020 

Zamówienie z 
wolnej ręki 

1 160 407,54 Miejski Zakład 
Gospodarki 
Komunalnej Sp. z 
o.o. w Dęblinie 
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Lp Przedmiot 
zamówienia 

Data 
przetargu 
/ zlecenia 

Tryb 
udzielenia 

zamówienia 
Ilość 
złoż. 
ofert 

Wartość 
wybranej 

oferty w zł 
brutto 

Nazwa wybranego 
oferenta 

ul. Towarowa 2D 
08 - 530 Dęblin 

14. Ubezpieczenie majątku i 
innych interesów Miasta 
Dęblin wraz z jednostkami 
organizacyjnymi i 
instytucjami kultury 

Część I: Ubezpieczenie 
majątku, osób i 
odpowiedzialności cywilnej 
Miasta Dęblin wraz z 
jednostkami organizacyjnymi 
i instytucjami kultury 

14.09.2020/ 

Część I 
unieważnione 

przetarg 
nieograniczony 

Część 
I 
0 

Część I 
unieważnione 

Część I 
unieważnione 

Część II: Ubezpieczenie 
pojazdów mechanicznych 
Miasta Dęblin, jednostek 
organizacyjnych i instytucji 
kultury 

Część II 
/21.10.2020 

Część 
II 
2 

Część II 
29 238,00 

Część II 
Concordia Polska 
Towarzystwo 
Ubezpieczeń 
Spółka Akcyjna ul. 
S. Małachowskiego 
10, 61-129 Poznań 

Część III: Ubezpieczenie 
następstw nieszczęśliwych 
wypadków członków 
Ochotniczych Straży 
Pożarnych Miasta Dęblin. 

Część III 
/21.10.2020 

Część 
III 
1 

Część III 
4 380,00 

Część III 
BALCIA 
INSURANCE SE 
Oddział w Polsce 
Al. Jerozolimskie 
136, 02-305 
Warszawa 

15. Ubezpieczenie majątku, osób 
i odpowiedzialności cywilnej 
Miasta Dęblin wraz z 
jednostkami organizacyjnymi 
i instytucjami kultury. 

24.11.2020/ 
04.01.2021 

przetarg 
nieograniczony 

1 249 614,00 UNIQA 
Towarzystwo 
Ubezpieczeń S.A. z 
siedzibą w Łodzi 
ul. Gdańska 132 
Przedstawicielstwo 
Generalne w 
Radomiu ul. 
Szklana 60, 26-600 
Radom 
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III. GOSPODARKA KOMUNALNA I PRZESTRZENNA 

3.1. Ład przestrzenny 

W mieście Dęblin dokumentem planistycznym określającym politykę przestrzenną 
miasta jest „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Dęblin", przyjęte Uchwałą Nr V/23/2015 Rady Miasta Dęblin z dnia 20 lutego 2015 r. 
Dotychczas Studium nie zostało poddane aktualizacji. 

Przeznaczenie terenów ustalone jest w 36 obowiązujących na terenie miasta 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, obejmujących obszar ok. 779,5 ha, 
tj. ok. 20 % powierzchni całkowitej miasta. Przy uwzględnieniu, że ok. 1460 ha powierzchni 
miasta to tereny zamknięte, a 1139,5 ha to lasy, pokrycie planami miejscowymi to ok. 63 % 
terenów możliwych do zainwestowania w mieście, co jest wskaźnikiem średnio dobrym. 
Ponadto zauważając jednak, że część terenów nie objętych planami miejscowymi to tereny 
rolne i zieleni nieurządzonej z glebami organicznymi — wyłączone ze zmiany przeznaczenia 
oraz nie predysponowane do rozwoju zabudowy, można przyjąć, że wskaźnik pokrycia terenu 
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w mieście Dęblin jest dobry. 

Na sesji w dniu 18.11.2020 r. Rada Miasta Dęblin uchwaliła dwa nowe plany 
miejscowe tj. m.p.z.p. Wiślana II uchwała Nr XXXVIII/221/2020 oraz m.p.z.p. Żdżary 
uchwała XXXVIII/222/2020. Nowe opracowania zastąpiły ustalenia poprzednio 
obowiązujące na tych obszarach planów miejscowych. Główne zmiany w wymienionych 
opracowaniach wynikały z ustaleń obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego, realizacji składanych przez zainteresowane podmioty 
wniosków o zmianę w planach oraz (jak w przypadku planu Wiślana II) inwestycji 
drogowych - dopasowanie ustaleń planu do projektu budowy nowej trasy drogi wojewódzkiej 
nr 801. 

Ostatnia ocena aktualności dokumentów planistycznych, obowiązujących w mieście 
Dęblin, została dokonana, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741) w Analizie 
zmian zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblin wraz z oceną aktualności studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, przyjętej Uchwałą Nr LXVIII/366/2018 Rady Miasta 
Dęblin z dnia 28 września 2018 r. Wynikiem sporządzonej w 2018 roku Analizy jest 
opracowany dla miasta Wieloletni program sporządzania miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, którym przyjęty został plan sporządzania planów na lata 
2019-2021. Przyjęty plan był realizowany w roku 2020. 

3.2. Stan mienia komunalnego 

GRUNTY 

Powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne miasta Dęblin wynosi 
199,08 ha (było 207,51 ha). 
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Na powierzchnię gruntów komunalnych składają się: 

• grunty w bezpośrednim zarządzie - 315 działki o łącznej powierzchni 85,14 ha 
(było 95,72 ha): 

- grunty pod budynkami wielomieszkaniowymi w os. Bankowa i os. Wiślana oraz 
przy ul. 15 P.P. „Wilków", przy ul. Podchorążych oraz grunty przejęte z lokalami 
od PKP przy ul. Dworcowej i ul. Wiślanej. 

większość mienia komunalnego stanowią grunty położone w granicach 
administracyjnych miasta Dęblin, jednak nie mogą one stanowić samodzielnych 
działek budowlanych, gdyż ich szerokości nie spełniają norm budowlanych do 
realizacji zabudowy. Ponadto w skład terenów niezagospodarowanych wchodzą 
działki przewidziane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod 
place, skwery, tereny zielone, rolne oraz parki o charakterze ogólnodostępnym dla 
mieszkańców miasta Dęblin. 

• grunty zagospodarowane o łącznej pow. 113,94 ha (było 111,79 ha): 
- grunty przekazane w trwały zarząd: 

11 nieruchomości dla placówek oświatowych (Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy w Dęblinie przy ul. Niepodległości, Szkoła Podstawowa nr 2 w 
Dęblinie przy ul. 1 Maja, Szkoła Podstawowa nr 3 w Dęblinie przy ul. Tysiąclecia, 
Szkoła Podstawowa nr 4 w Dęblinie przy ul. Kowalskiego, Zespół Szkół 
Ogólnokształcących w Dęblinie przy ul. 15 P.P. „Wilków", Miejskie Przedszkole nr 3 
w Dęblinie przy ul. Michalinowskiej i przy ul. 15 P.P. „Wilków", Miejskie 
Przedszkole nr 4 w Dęblinie przy ul. Rogowskiego) oraz Żłobek. 
Łączna powierzchnia gruntów przekazanych w trwały zarząd wynosi 12,79 ha. 

- grunty w użytkowaniu wieczystym: 
ogółem z gruntów stanowiących własność miasta Dęblin, będących w użytkowaniu 
wieczystym przez MZGK sp. z o. o. i gminne jednostki organizacyjne oraz osoby 
fizyczne przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej w granicach 
administracyjnych miasta Dęblin i gminy Stężyca objęte jest łącznie 84 działki (było 
85) o łącznej pow. 18,57 ha (było 19,05 ha). 

Grunty w użytkowaniu wieczystym na terenie miasta Dęblin, przekazane są dla: 
„SPOŁEM" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Dęblinie, Spółdzielnia Handlu 
Produkcji i Usług w Dęblinie, „ALLMIZ" sp. z o. o. przy ul. Stawskiej, Sławomira 
i Agnieszki małż. Rybarczyk (obiekt Mrówki przy ul. Towarowej), Bank Pekao S.A. 
przy ulicy PCK, Firma Handlowo-Usługowa „ANMAR" Marcin Piskała (wystawa 
pomników przy ul. Niepodległości), Mirosław Jędrych (nieruchomość po biurze PSS 
przy ul. Niepodległości), Kalbarczyk Wiesław i Kalbarczyk Zbigniew (firma 
KALNEX przy ul. Piłsudskiego), Ochal Zbigniew (skład złomu przy ul. Kockiej), 
Mirosław Piętak (zakład kamieniarski przy ul. Niepodległości), LIDL Polska sp. z 
o.o., PGE Dystrybucja S.A., Adam Głowienka (zajazd przy ul. Towarowej) 
„BRYZBUD s.c., K.J. Listwy s.c., Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. 
w Dęblinie, Krzysztof Ząbek (nieruchomość składu węgla i materiałów budowlanych 
obok Lidia) 
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Do wykazu mienia komunalnego włączono 35 działek pod oczyszczalnią ścieków 
z terenu gminy Stężyca, obrębów Nadwiślanka i Stężyca o łącznej pow. 5,59 ha, które 
są w użytkowaniu wieczystym Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dęblinie 
sp. z o. o., stanowiące własność miasta Dęblin. 

- grunty w użytkowaniu: 
8 działek o pow. 7,58 ha przekazano umowami notarialnymi w użytkowanie dla: 
Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Okólnej i w os. Wiślana oraz dla 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Rynek oraz grunty 
przekazane decyzją administracyjną na rzecz Polskiego Związku Działkowców -
Zarząd w Lublinie pod ogrody działkowe przy ul. 15 P.P. „Wilków". 

- grunty w dzierżawie - 48 działek o pow. 11,90 ha (było 10,09 ha). Głównie są to 
działki przeznaczone na cele rolne i na cele przydomowych ogródków działkowych. 
Ilość zawierania umów dzierżawy jest zmienna. Dokonano aktualizacji bezumownych 
użytkowanych gruntów gminnych i zawarto z nimi umowy dzierżawy. Są to grunty 
rolne oraz grunty zabudowane tymczasowymi garażami. 

- drogi gminne - 940 działek (było 940) o łącznej pow. 62,62 ha (było 62,28 ha). 
Wzrost ilości działek przeznaczonych pod drogi spowodowany jest ich aktualizacją 
wynikającą z przeznaczenia w planach zagospodarowania przestrzennego miasta 
Dęblin, komunalizacją gruntów Skarbu Państwa oraz z wykupem gruntów pod nowe 
ciągi drogowe przy ulicy Jagiełły, Zielonej i Wiślana 

- Powierzchnia gruntów pod drogami urządzonymi zakwalifikowanymi, jako drogi 
gminne na podstawie uchwał Rady Miasta Dęblin wynosi 21,04 ha. 

Wszystkie ww. działki gminne posiadają uregulowany stan prawny, ujawniony w księgach 
wieczystych IV Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rykach. 

LOKALE 

Lokałe gminne na terenie miasta Dęblin dzielimy na: lokale socjalne i lokale mieszkalne. 
- Budynki z wydzielonymi lokalami socjalnymi: przy ul. Podchorążych 1, ul. 

Podchorążych 3, ul. Podchorążych 5, ul. Warszawskiej 77, ul. Grunwaldzkiej 2, ul. 15 
PP „Wilków" 4 oraz w budynkach przy ulicach: Okólnej 23A, 1 Maja 83, Asnyka 64 i 
Modrzyckiej 86. 

o 
Łączna liczba lokali na dzień 31.12.2020 r. wyniosła 48 lokali o pow.1733,48 m . 

- W budynkach wspólnot mieszkaniowych: w os. Wiślana nr 37, nr 13, nr 27, nr 29, 
nr 41, przy ul Bankowej 21A łącznie z lokalem użytkowym. Ponadto przy 
ul. Bankowej 2IB i 21C oraz przy ul. 15 PP „Wilków" 3A, ul. Podchorążych 4 
i ul. Podchorążych 8A. 

• • 2 Łącznia liczba wynosi 43 lokali i 1 lokal użytkowy o powierzchni całkowitej 1 812,6 m . 
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- Lokale mieszkalne przekazane na rzecz Miasta Dęblin: przekazano miastu Dęblin 
27 lokali o łącznej powierzchni 1055,48 m2. Są to lokale położone w budynkach 
wielomieszkaniowych położonych w os. Wiślana nr 15 i nr 21, przy ul. Wiślanej 67B, 
71A, 71B, 71C, 71D, przy ul Kolejowej 6, przy ul. Dworcowej nr 3, nr 7, nr 13, nr 15, 
nr 17, nr 19, nr 21, i nr 23. 

- Lokale użytkowe w pawilonie handlowym Wiślana 33, w którym znajdują się 
2 lokale o łącznej powierzchni użytkowej 211,33 m2. 

- Lokale użyczone Miastu Dęblin. Budynek Urzędu Miasta Dęblin. Powierzchnia 
użytkowa - 1 937,52 m2. 

- Lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu miasta, które Miasto 
Dęblin wynajmuje dla wskazanych osób fizycznych - 19 lokali mieszkalnych o łącznej 
powierzchni użytkowej 907,01 m . 

3.3. Gospodarka lokalami socjalnymi, mieszkalnymi i użytkowymi na terenie 
Miasta Dęblin 

W 2020 roku: 
- przydzielono 5 lokali socjalnych; 
- przedłużono 5 umów na wynajem lokalu socjalnego; 
- przyznano 2 lokale mieszkalne; 
- zawarto 2 umowy najmu lokalu mieszkalnego na podstawie art. 691 K.c. 

W lokalach socjalnych, mieszkalnych oraz użytkowych dokonano niżej wymienionych 
remontów: 

- dokończono II etap prac polegających na wymianie automatyki wymiennika ciepła 
oraz przeróbce instalacji c.o. w budynku przy ul. 15 Pułku Piechoty Wilków 4; 

- dokończono remontu lokalu socjalnego przy ul. Okólnej 23; 
- wyremontowano lokal socjalny przy ul. Podchorążych 1/8; 
- wykonano zbiornik na nieczystości płynne na potrzeby lokali przy ul. Warszawskiej 

77; 
- wykonano ogrodzenie z płyt betonowych przy budynku socjalnym przy 

ul. Warszawskiej 77; 
- wykonano pokrycie dachu papą termozgrzewalną nad lokalem nr 4 przy ul. Okólnej 

23; 
- wykonano remont komina w lokalu socjalnym przy ul. Warszawskiej 77/2; 
- zakupiono piec grzewczy na potrzeby lokalu socjalnego przy ul. Podchorążych 5/2; 
- wykonano remont dachu na ul. Okólnej 23/1 (część pokrycia zostało zerwane podczas 

silnego wiatru). 

W dniu 26 lutego 2020 r. Rada Miasta Dęblin podjęła uchwałę Nr XXIV/143/2020 
w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Dęblin na lata 2020 -
2025. 
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Ponadto, pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej na bieżąco 
zajmowali się utrzymaniem zasobu mieszkaniowego Miasta Dęblin, polegającym 
na dokonywaniu płatności za fundusze eksploatacyjne i remontowe w lokalach znajdujących 
się we Wspólnotach Mieszkaniowych, opłacaniu zobowiązań finansowych od dostawców 
mediów do lokali socjalnych, mieszkalnych oraz użytkowych (m.in. opłaty za dostawę wody, 
dostarczenie energii elektrycznej za części wspólne, wywóz nieczystości stałych i ciekłych, 
dostawę ciepła, opłacanie faktur za rozliczenie mediów za rok ubiegły) opłacaniu faktur 
dotyczących lokali wynajmowanych od Agencji Mienia Wojskowego, oraz opłacaniu 
odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób posiadających prawomocne 
wyroki eksmisji z orzeczonym prawem do lokalu socjalnego. 

W 2020 roku w Dęblinie wydano 206 decyzji w sprawie dodatków mieszkaniowych, 
w tym 5 decyzji odmawiających przyznania dodatku mieszkaniowego. Ze środków 
wojewódzkich przyznano i wydano w roku 2020, 53 decyzje w sprawie dodatków 
energetycznych właścicielom i najemcom lokali, którym zostały przyznane dodatki 
mieszkaniowe. 

3.4. Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna 

W 2020 roku na terenie Miasta Dęblin kontynuowano realizację prac w zakresie rozwoju 
i modernizacji infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej. Przedsięwzięcia te realizowano 
w oparciu o "Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. w Dęblinie na lata 
2016 - 2021". Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. stan infrastruktury wodociągowej 
i kanalizacyjnej przedstawiał się następująco: 

- ujęcie wody "Wiślana". Zlokalizowane jest w zachodniej części miasta i zaopatruje 
w wodę osiedle Wiślana, osiedle domków jednorodzinnych Wiślana - Żwica, osiedle 
mieszkaniowe 15 Pułku Piechoty "Wilków", kompleks pawilonów usługowych przy 
ul. Wiślanej, budynki mieszkalno - usługowe przy ul. Stężyckiej. W skład ujęcia wody 
wchodzą następujące obiekty: studnia głębinowa, stacja uzdatniania wody, zbiornik 
wody uzdatnionej, poletko osadowe i zbiornik popłuczyn. Pobór wód podziemnych 
odbywa się zgodnie z pozwoleniem wodno - prawnym wydanym przez Starostę 
Ryckiego na pobór wód podziemnych, znak: OŚ.6341.26.2016 z dnia 29.12.2016 r. 
ważnym do dnia 31.12.2036 r. W roku bieżącym wykonano wymianę sieci 
wewnętrznej łączącej stacje uzdatniania wody i zbiornik zapasowo-wyrównawczy. 

- ujęcie wody "Jagiellońska". Zostało oddane do eksploatacji w 1998 r. Zlokalizowane 
jest we wschodniej części miasta, przy ul. Jagiellońskiej w Dęblinie. W skład ujęcia 
wchodzą następujące obiekty: 2 studnie głębinowe, stacja uzdatniania wody, 
pompownia II stopnia, 3 zbiorniki wody uzdatnionej (użytkowane 2), poletka 
osadowe, zbiornik popłuczyn. Pobór wód podziemnych odbywa się zgodnie 
z pozwoleniem wodno-prawnym, wydanym przez Starostę Ryckiego znak: 
OŚ.6223/36/09 z dnia31.12.2009 r. ważnym do dnia 31.12.2029 r. 

sieci wodociągowe. Na terenie Miasta Dęblin dostarczanie wody do odbiorców 
odbywa się za pomocą magistrali, sieci rozdzielczych i podłączeń domowych. 
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Sieć wodociągowa wykonana była z azbestu, żeliwa, stali, PCV, PE.Według stanu 
na dzień 31 grudnia 2020 r. długość sieci wodociągowej wraz z magistralą na terenie 
miasta wyniosła 71,444 km. 

Najstarsze i najbardziej awaryjne sieci wodociągowe: 
• teren PKP, osiedle Michalinów - wodociąg żeliwny - wybudowany w latach 

1932 - 1988; 
• Osiedle Lotnisko - wodociąg żeliwny - wybudowany w latach 1950 - 1980; 
• Osiedle Wiślana, ulica 1 -go Maja, Grunwaldzka i Stawska - wodociąg 

azbestocementowy wybudowany w latach 1970 - 1979. 
• Osiedle Wiślana II - wodociąg stalowy - wybudowany w latach 1980 - 1993. 
Pozostałe sieci wodociągowe zostały wybudowane z PE i PVC w związku z tym są 
małoawaryjne. 

W 2020 roku realizowano następujące zadania: 
• zakończono realizację budowy sieci wodociągowej do ulicy Podchorążych oraz 

wykonano sieć wodociągową w ul. Norwida i ul. Śląskiej; 
• ogłoszono przetarg na wymianę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w osiedlu 

Michalinów. 
• realizowano sukcesywnie wymianę części sieci wodociągowych w osiedlu 

Lotnisko, w celu zminimalizowania występowania awarii sieci i zapewnienia 
ciągłości dostaw wody; 

• w pierwszym kwartale 2018 roku wymieniono sieć w części ul. Rogowskiego; 
• dokonano wymiany sieci wodociągowych w ulicy Śląskiej co zmniejszyło 

występowanie awarii sieci i ograniczy w przyszłości straty wody, zadanie zostało 
zrealizowane w miesiącach sierpień - październik 2018 r; 

• zakończono realizację budowy hydroforni kontenerowej na oś. Lotnisko. 

- mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Dęblinie. Oczyszczalnia 
ścieków zlokalizowana jest w obrębie Gminy Stężyca (Nadwiślanka 70). Przyjmuje 
ścieki bytowo-gospodarcze z terenu miasta Dęblin oraz gminy Stężyca. Oczyszczalnia 
została przekazana do eksploatacji w 1993 roku. W latach 2001-2003 została 
zmodernizowana część biologiczna oczyszczalni. W związku z przestarzałym 
systemem gospodarki osadowej oraz wyeksploatowanymi już urządzeniami, a także 
planowanym zwiększeniem ilości dostarczanych ścieków niezbędne stało się 
przeprowadzenie modernizacji oczyszczalni. W 2017 roku została podpisana umowa 
o dofinansowanie projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzenia 
ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin- Etap II" w ramach 
działania 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II 
Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, który obejmuje m.in. powyższą modernizację. 
W maju 2018 roku została podpisana umowa na „Przebudowę i rozbudowę 
oczyszczalni ścieków komunalnych w Dęblinie" z wyznaczonym terminem 
zakończenia na sierpień 2020 roku. Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. prace 
związane z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków komunalnych zostały 
zakończone. 
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- sieci kanalizacyjne. Systemem kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Dęblin objęte 
są osiedla - 15 Pułku Piechoty "Wilków", Lotnisko, Wiślana, Wiślana-Żwica. Wiślana 
PKP, Staszica, Pułaskiego, Centrum, Mierzwiączka, Jagiellońska, „Podchorążych", 
„Stawy" oraz Rycice. Są to sieci częściowo grawitacyjne, ciśnieniowe 
i podciśnieniowe. Do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej wprowadzane są również 
ścieki bytowe przepompowywane przez pompownie będące własnością PKP, 
jednostek wojskowych, WZL i WZlnż. Dodatkowo do oczyszczalni dostarczane są 
ścieki przemysłowe. Do skanalizowania pozostały m.in. takie osiedla jak: „Młynki", 
„Masów", „Żdżary", „Michalinów" oraz część osiedla „Irena", skąd ścieki dowożone 
są ze zbiorników bezodpływowych (szamb) samochodami asenizacyjnymi do zlewni 
nieczystości płynnych, zlokalizowanej na terenie oczyszczalni ścieków. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. długość sieci kanalizacyjnych na terenie 
miasta wyniosła 60,198 km. 

Stan techniczny sieci kanalizacyjnych jest średni i zależny od czasu eksploatacji, 
rodzaju materiału oraz od warunków gruntowo-wodnych. Najstarsze sieci 
kanalizacyjne pochodzą sprzed roku 1939 oraz z roku 1947. Odcinki takich sieci są 
w oś. Stawy i Lotnisko. Są to sieci przekazane przez Wojskową Agencję 
Mieszkaniową. Również wyeksploatowane są sieci kanalizacyjne przekazane 
w użytkowanie w 2009 r. przez PKP. Pochodzą one z łat 1942-1983. 

3.5. Ochrona środowiska 

W 2020 roku ze względu na sytuację epidemiczną, a tym samym na zagrożenie 
epidemiologiczne, związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, 
w ograniczonym zakresie realizowano Program Ochrony Środowiska dla Miasta Dęblin 
na lata 2018 - 2021 z perspektywą do 2025 roku. Program ten został przyjęty w dniu 29 marca 
2018r. przez Radę Miasta Dęblin Uchwałą Nr LIX/313/2018. Zgodnie z zawartymi w nim 
zapisami Program ochrony środowiska jest dokumentem, który stanowi narzędzie realizacji 
polityki ekologicznej Państwa na poziomie lokalnym. Uwzględnia on cele i atuty rozwojowe 
gminy określone w "Strategii Rozwoju Miasta Dęblin na lata 2016-2020 z perspektywą 
do roku 2030". 

Program zakłada: 
- zrównoważony rozwój i podniesienie jakości gospodarowania środowiskiem, 
- efektywne wykorzystanie stanu zainwestowania oraz tworzenie warunków 

do poprawy jakości życia mieszkańców. 

W ramach Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Dęblin w 2020 roku podejmowano 
następujące działania: 

- realizowano proces stopniowego usuwania odpadów niebezpiecznych zawierających 
azbest z nieruchomości należących do osób fizycznych; 
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- wykonano prace pielęgnacyjne drzewa gatunku dąb - pomnik przyrody dąb „Grot" 
rosnącego na działce nr ewid. 4061/26 - obręb geodezyjny Nr 0001 Dęblin, położonej 
w Dęblinie przy ul. Podchorążych; 

- realizowano, przy udziale pracowników gospodarczych Urzędu Miasta Dęblin, prace 
porządkowe terenów miasta w zakresie likwidacji tzw. "dzikich wysypisk" oraz miejsc 
zalegania odpadów komunalnych. 

Z przyczyn epidemicznych oraz ze względu na funkcjonowanie placówek oświatowych 
w trybie zdalnym (nauczanie zdalne), nie zrealizowano działań edukacyjnych takich jak: 

- realizacja konkursów ekologicznych (konkursy na szczeblu szkolnym, 
międzyszkolnym i ogólnopolskim); 

- akcji "Sprzątanie Świata" oraz "Sprzątanie Miasta"; 

- nie realizowano alertu ekologiczno -zdrowotnego, obejmującego swym zasięgiem 
obszar Powiatu Ryckiego. 

3.6. Gospodarka odpadami komunalnymi 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Miasto Dęblin objęło systemem 
gospodarki odpadami nieruchomości zamieszkałe. Pozostałe nieruchomości niezamieszkałe, 
w tym miejsca prowadzenia działalności gospodarczej są zobowiązane do posiadania umowy 
na odbiór odpadów z firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego 
przez Burmistrza Miasta Dęblin. 

W deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
złożonych w Urzędzie Miasta Dęblin ujętych zostało 12 909 mieszkańców (stan na 31 grudnia 
2020 r.), z czego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach wszystkie osoby zadeklarowały zbieranie odpadów w sposób 
selektywny. 

W 2020 roku na terenie Miasta Dęblin odpady komunalne odbierane były w postaci 
selektywnej. W okresie tym prowadzono zbiórkę następujących frakcji odpadów: 

1. Odpady z tworzyw sztucznych, opakowaniowe, wielomateriałowe, odpady z metali, 
w tym odpady opakowaniowe z metali. 

2. Papier i tekturę. 
3. Szkło, w tym szkło bezbarwne i kolorowe. 
4. Odpady wielkogabarytowe. 
5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 
6. Popiół. 
7. Odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone. 
8. Odpady budowlane i rozbiórkowe. 
9. Chemikalia. 
10. Zużyte opony. 
11. Przeterminowane leki. 
12. Zużyte baterie i akumulatory. 
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13. Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie 
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji 
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły 
i strzykawki. 

Od mieszkańców odbierana była każda zebrana ilość odpadów komunalnych. Zebrane 
odpady komunalne mieszkańcy od 1 stycznia 2020 r. gromadzili w następujący sposób: 

1. W zabudowie jednorodzinnej: 
a) odpady z tworzyw sztucznych - worek w kolorze żółtym, 
b) papier i tekturę - worek w kolorze niebieskim, 
c) szkło - worek w kolorze zielonym, 
d) popioły - w osobnym pojemniku lub worku, 
e) odpady biodegradowalne - pojemnik lub worek w kolorze brązowym, 
f) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - w osobnym pojemniku bądź 

worku w kolorze czarnym lub ciemnozielonym, lub pojemnik metalowy 
(cynkowy) 

2. W zabudowie wielorodzinnej: 
a) odpady z tworzyw sztucznych - w pojemniku z tworzywa sztucznego w kolorze 

żółtym lub oznakowanym pojemniku metalowym siatkowym, 
b) szkło - w pojemniku w kolorze zielonym lub oznakowanym pojemniku 

metalowym siatkowym, 
c) odpady biodegradowalne - w pojemniku w kolorze brązowym, 
d) popioły - w osobnym pojemniku czarnym bądź metalowym, 
e) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - w osobnym pojemniku 

w kolorze czarnym bądź ciemnozielonym. 

W okresie od 01.01.2020 r. do 29.02.2020 r. usługi w zakresie odbioru i transportu 
odpadów komunalnych wykonywało konsorcjum firm: 

• Lider - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie, adres: 
ul. Towarowa 2D, 08-530 Dęblin, 

• Partner - PreZero Service Wschód (dawniej: Tonsmeier Wschód) Sp. z o.o. adres: 
ul. Wrocławska 3, 26-600 Radom. 

Na zagospodarowanie odpadów komunalnych Miasto Dęblin zawarło umowę w dniu 
01.01.2018 r. z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach, Dęblińska 2, 24-100 
Puławy. Popiół oraz odpady budowlane przekazywane były na składowisko odpadów 
w Brześcach, gm. Stężyca na podstawie stosownej umowy z firmą EkoLider Jarosław 
Wyglądała, Lucin 4, 08-400 Garwolin. 

W okresie od dnia 01.03.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. usługi polegające na odbiorze, 
transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych na terenie Miasta Dęblin, 
po przeprowadzonym w 2020 roku postępowaniu przetargowym wykonywało konsorcjum 
firm: 

• Lider - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie, adres: 
ul. Towarowa 2D, 08-530 Dęblin, 

• Partner - PreZero Service Wschód Sp. z o.o. adres: ul. Wrocławska 3, 26-600 Radom. 
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W 2020 r. koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 
zamknęły się kwotą 3 471 500,00 zl, jest to wzrost o 11,36 % w stosunku do poprzedniego 
roku 2019 r., gdzie koszty funkcjonowania systemu wyniosły 3 054 172,48 zł. 

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób 
fizycznych, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2020 roku 
wyniosły 2 980 237,02 zł. 

Według sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne, 
od właścicieli nieruchomości z terenu miasta odebrano następujące odpady. 

W 2020 roku na terenie Miasta Dęblin odebrano następujące rodzaje odpadów komunalnych: 

Lp. 

Kod odebranych 
odpadów 

komunalnych 
Rodzaj odebranych odpadów 

komunalnych 
Masa odebranych 

odpadów 
komunalnych (Mg) 

1. 15 0101 Opakowania z papieru i tektury 111,48 

2. 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 151,33 

3. 15 01 07 Opakowania ze szkła 156,22 

4. 20 03 01 
Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 
2 451,44 

5. 

20 03 99, 

ex. 20 0199 

Odpady komunalne nie wymienione 
w innych podgrupach(popioły) 

229,86 

6. 20 0101 Papier i tektura 32,58 

7. 20 0102 Szkło 65,68 

8. 20 0123* Urządzenia zawierające freony 9,86 

9. 
20 01 35* 

Zużyte urządzenia elektryczne 

i elektroniczne inne niż wymienione 
w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki 

10. 
20 01 36 

Zużyte urządzenia elektryczne 

i elektroniczne inne niż wymienione 
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Lp. 

Kod odebranych 
odpadów 

komunalnych 
Rodzaj odebranych odpadów 

komunalnych 
Masa odebranych 

odpadów 
komunalnych (Mg) 

w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

11. 
20 01 32 

Leki inne niż wymienione 

w 20 01 31 
0,85 

12. 20 0199 

Selektywnie zbierane odpady 
opakowaniowe 96,91 

13. 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 439,04 

14. 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 28,2 

Suma odebranych odpadów: 
3 773,45 

Według raportów miesięcznych przedkładanych przez Miejski Zakład Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie w 2020 roku mieszkańcy miasta dostarczyli do Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych następujące ilości odpadów zgromadzonych 
w sposób selektywny: 

Lp. 
Kod odebranych 

odpadów 
komunalnych 

Rodzaj odebranych odpadów 
komunalnych 

Masa odebranych 
odpadów 

komunalnych (Mg) 

1. 20 03 99 
Odpady komunalne niewymienione w 

innych podgrupach (popioły) 
5,48 

2. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 17,74 

3. 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 9,94 

4. 15 01 07 Opakowania ze szkła 4,66 

5. 16 01 03 Zużyte opony 18,12 

6. 16 02 13* 
Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 

0,045 

7. 17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu 
ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów wyposażenia 
inne niż wymienione 

w 17 01 06 

446,64 

8. 20 01 02 Szkło 0,28 
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Lp. 
Kod odebranych 

odpadów 
komunalnych 

Rodzaj odebranych odpadów 
komunalnych 

Masa odebranych 
odpadów 

komunalnych (Mg) 

9. 20 01 23* Urządzenia zawierające freony 6,17 

10. 20 01 35* 

Zużyte urządzenia elektryczne 
i elektroniczne inne niż wymienione 
w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki 

6,056 

11. 20 01 36 
Zużyte urządzenia elektryczne 

i elektroniczne inne niż wymienione 
w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

11,769 

12. 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 276,74 

13. 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 147,44 

Suma odebranych odpadów: 951,08 

3.7. Usuwanie azbestu z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych 

W 2020 roku Miasto Dęblin realizowało projekt pn. „System gospodarowania 
odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowany ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020. 
W ramach tego projektu Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie 
zorganizował na terenie województwa lubelskiego (w tym i na terenie Miasta Dęblin) 
nabór zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych. 
I nabór trwał od dnia 25.05.2020 r. do dnia 03.07.2020 r. Realizacja projektu obejmowała 
działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów 
azbestowych. Efektem tego projektu było unieszkodliwienie na terenie Miasta Dęblin 
wyrobów zawierających azbest z 16 posesji. 

Zrealizowano również zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest 
z terenu Miasta Dęblin". W rezultacie tego zadania z 29 nieruchomości unieszkodliwiono 
łącznie 41,709 Mg. 

Pokrycia azbestowe pochodzą z nieruchomości należących do osób fizycznych 
i azbest ten został przekazany do utylizacji na składowisko odpadów niebezpiecznych. 

Zadania związane z usuwaniem odpadów zawierających azbest na terenie Miasta 
Dęblin realizowane są w ramach Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających 
azbest dla Miasta Dęblin na lata 2011- 2032, przyjętego przez Radę Miasta Dęblin uchwałą 
Nr XI/42/201 lz dnia 31 maja 2011 r. 

3.8. Układ komunikacyjny Miasta 

Układ drogowy Dęblina kształtują dwie główne drogi: 
- droga krajowa Nr 48: Tomaszów Mazowiecki - Dęblin - Kock, 
- droga wojewódzka Nr 801: Warszawa -Dęblin -Puławy (Kazimierz Dolny). 
- drogi powiatowe: 
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Lp. Nr drogi Przebieg 
1. 1436L Dęblin (ul. Skotnickiego) - Bobrowniki - Sędowice - Sarny -

Ułęż 
2. 1438L Ryki (ul. Słowackiego) - Dęblin (ul. Stawska, 

ul.l-go Maja, ul. Tysiąclecia, ul. Michalinowska, 
ul. Wolności, ul. Kościuszki) 

3. 1439L Dęblin - ul. Balonna, ul. Spacerowa, ul. Krasickiego 
4. 1440L Dęblin - ul. Konopnickiej, ul. Lipowa, ul. Jagiellońska, 

ul. Staromiejska 
5. 1441L Dęblin ul. Grunwaldzka 
6. 1442L Dęblin ul. Okólna 
7. 1443L Dęblin ul. Partyzantów 
8. 1444L Dęblin ul. Towarowa 
9. 1445L Dęblin - ul. Stawska, ul.l-go Maja, ul. Składowa 

• drogi gminne: 

Lp. Nr drogi Przebieg 
1. 102964L Asnyka 
2. 102965L Bajana 
3. 102966L Bankowa 
4. 102967L Bobrowska 
5. 102968L Chorzewskiego 
6. 102969L Długa 
7. 102970L Długosza 
8. 102971L Dworcowa 
9. 102972L Frycza - Modrzewskiego 
10. 102973L Jagiellończyka 
11. 102974L Jagiełły 
12. 102975L Kołłątaja 
13. 102976L Kopernika 
14. 102977L Królewska 
15. 102978L Królowej Bony 
16. 102979L Królowej Jadwigi 
17. 102980L Krótka 
18. 102981L Krzywa 
19. 102982L Księcia Witolda 
20. 102983L Kwiatowa 
21. 102984L Leśki 
22. 102985L Leśna 
23. 102986L Meissnera 
24. 102987L Młynki 
25. 102988L Modrzycka 
26. 102989L Nadrzeczna 
27. 102990L Nagórskiego 
28. 102991L Niecała 
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Lp. Nr drogi Przebieg 
29. 102992L Nowa 
30. 102993L Ogrodowa 
31. 102994L Okrzei 
32. 102995L Orzeszkowej 
33. 102996L PCK 
34. 102997L Piłsudskiego 
35. 102998L Polna 
36. 102999L Prosta 
37. 103000L Prusa 
38. 103001L Przechodnia 
39. 103002L Przelotna 
40. 103003L Pułaskiego 
41. 103004L Reymonta 
42. 103005L Rynek 
43. 103006L Sienkiewicza 
44. 103007L Skarżyńskiego 
45. 103008L Słoneczna 
46. 103009L Słowackiego 
47. 103010L Sochackiego 
48. 103011L Spokojna 
49. 103012L Stara 
50. 103013L Staszica 
51. 103014L Szpitalna 
52. 103015L Śląska 
53. 103016L Środkowa 
54. 103017L Tańskiego 
55. 103018L Traugutta 
56. 103019L Warneńczyka 
57. 103020L Wąska 
58. 103021L Wesoła 
59. 103022L Wiatraczna 
60. 103023L Wiejska 
61. 103024L Zaciszna 
62. 103025L Zawiszy Czarnego 
63. 103026L Zielona 
64. 103027L Zyndrama z Maszkowic 
65. 103028L Żabia 
66. 103029L Żeromskiego 
67. 103030L Żwirki i Wigury 
68. 103031L droga bez nazwy na os. 15 pp."Wilków" 
69. 103032L droga bez nazwy na os. 15 pp."Wilków" 
70. 103033L droga bez nazwy na os. Wiślana 
71. 103067L odcinek ul. Spacerowej 
72. 103068L skrzyżowanie z ul. Stawską - k/bl. 

nr 11-między bl. nr 10 i bud. nr 242 
- skrzyżowanie z drogą k/garaży. 
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Lp. Nr drogi Przebieg 
73. 103069L (równoległa do drogi nr 10368) skrzyżowanie z drogą k/dz. nr 

1/30-k/bl. 
nr 8 - między bl. nr 9 i bud. nr 242 -
droga k/dz. nr 1/10. 

74. 103070L (równoległa do drogi nr 10368): skrzyżowanie z drogą k/dz. nr 
1/47 - między bl. nr 11 i bl. nr 13 - między bl. nr 10 i bl. nr 14 -
droga k/dz. nr 1/10. 

75. 103071L (równoległa do drogi nr 10368):skrzyżowanie z dz. 
nr 1/47-k/bl. nr 17-między bl. nr 16 i bud. nr 249 -
koniec granicy działki. 

76. 103072L ślepa-między bl. nr 7 i bl. nr 8 - między dz. nr 1/5 
i dz. nr 1/30 - między bl. nr 11 i dz. nr 1/6, dz. nr 1/38 oraz dz. 
nr 1/47 - między bl. nr 13 i dz. nr 1/47 - skrzyżowanie z drogą nr 
10371. 

77. 103073L ślepa - między bl. nr 8 i bl. nr 9-między bud. nr 242 i dz. 
nr 1/5 - między bl. nr 10 i bl. nr 11 - między bl. nr 13 
i bl. nr 14 - skrzyżowanie k/bl. nr 16 i bl. nr 17. 

78. 103074L skrzyżowanie z drogą k/bl. nr 16 - między bud. nr 245 
i bud. nr 249 - ślepa. 

79. 103075L ślepa k/dz. nr 1/10 - między bl. nr 15 i dz. nr 1/10 - między dz. 
nr 1/4 i dz. nr 1/34 a garażami (dz. nr 1/35) - między dz. nr 1/33 
i dz. nr 1/10 - koniec granicy działki. 

80. 103084L Kowalskiego 
81. 103085L Rogowskiego 
82. 103086L Trapezowa 
83. 103087L Urbanowicza 
84. 103088L ulica Cicha 
85. 103089L ulica Podwale, znajdująca się na terenie osiedla Młynki 

w Dęblinie (działka nr 4260, 4262 i działka nr 1366) 
86. 103090L ulica Saperów (dz. nr 4060) 
87. 103091L ulica Ścibiora, znajdująca się na terenie osiedla Lotnisko 

w Dęblinie (działka nr 4080/74, działka nr 4080/78, działka nr 
4080/80, działka nr 4080/82, działka nrl366) 

88. 103092L Jaśminowa 
89. 103093L Matejki Jana 
90. 103094L Reja Mikołaja 
91. 103095L Brzozowa 
92. 103096L Akacjowa 
93. 103097L Księżycowa 
94. 103098L Lotników Polskich 
95. 103099L Zygmunta Starego 

W 2020 roku w ramach utrzymania dróg gminnych zrealizowano: 
- zimowe utrzymanie przejezdności dróg gminnych; 
- remonty cząstkowe dróg gminnych; 
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- letnie utrzymanie dróg gminnych. 

Dokonano: 
- aktualizacji projektu stałej organizacji ruchu. Aktualizacja ta dotyczy drogi 

wewnętrznej na gruntach Miasta - dojazd do Przedszkola Nr 4 na os. Lotnisko, 
ul. Orzeszkowej oraz dwóch dróg znajdujących się na gruntach Miasta - nr 1631 i nr 
1676, pomiędzy ul. Pułaskiego i ul. Zaciszną; 

- wdrożono projekt stałej organizacji ruchu, w tym wykonano oznakowanie poziome 
11 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych na terenie miasta Dęblin oraz 
zakupiono wraz z dostawą oznakowanie pionowe; 

- dokonano aktualizacji i pomiaru widoczności przejazdów kolejowo-drogowych 
z drogi na terenie miasta Dęblin; 

- dokonano aktualizacji bazy danych ewidencji i wykonano przegląd roczny stanu 
technicznego dróg gminnych oraz dróg znajdujących się na terenach będących 
własnością miasta, a także pomiary widoczności przejazdów kolej owo-drogowych 
z dróg na terenie miasta Dęblin, w zakresie: ul. Leśna - 2 przejazdy, ul. Krzywa - 1 
przejazd, ul. Saperów - 2 przejazdy. 

IV. EDUKACJA, WYCHOWANIE, SPORT I DZIAŁALNOŚĆ 
KULTURALNA 

4.1. Informacje podstawowe oraz struktura zatrudnienia w placówkach 
prowadzonych przez Burmistrza Miasta Dęblin 

W roku 2020 działalność edukacyjną prowadziło 11 placówek publicznych 
(3 przedszkola, 4 szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi), Szkoła Podstawowa 
Specjalna, od 1 września 2020 r Miejskie Przedszkole Specjalne nr 5 „Iskierka" i Szkoła 
Specjalna Przysposabiająca do Pracy w strukturach SOSW oraz Liceum Ogólnokształcące 
funkcjonujące ze szkołą podstawową w strukturach Zespołu Szkół Ogólnokształcących. 

Analiza projektów organizacyjnych 

Lp. Nazwa szkoły/ 
placówki 

Stan wg SIO na 30.09.2019 r. Lp. Nazwa szkoły/ 
placówki 

Liczba uczniów Liczba 
oddziałów 

Liczba etatów 
nauczycielskich 

Liczba etatów 
admin. 

Liczba 
etatów 
obsługi 

1. Zespół Szk. 
Ogólnokształ. 
-kl. „0" 20 2 2,65 - -

- szk. podst. 312 16 32,42 4 9 
- liceum 131 5 17,54 3 6 
Razem ZSO 463 22 52,61 7 15 
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2. Szk. Podst. nr 4 
- 0" ??v/ 25 1 1 - -

- szk. podst. 346 18 39,55 3 13 
Razem SP nr 4 371 19 40,55 3 13 

3. Szk. Podst. nr 2 
-kl. „0" 19 1 1 - -

- szk. podst. 260 14 28,64 3 7 
Razem SP nr 2 279 15 29,64 3 7 

4. Szk. Podst. nr 3 
-kl. „0" 28 2 2,27 - -

- szk. podst. 182 11 29,02 4 9,5 
Razem SP nr 3 210 13 31,29 4 9,5 

5. sosw 
- szk. podst. 60+6 rew. 11 29,32 2 7 
- internat 18 - 7,75 - 3 
Razem SOSW 60+6 11 37,07 2 10 

Stan wg SIO na 30.09.2019 r. 

liczba uczniów liczba oddz. etaty n-li etaty admin. etaty obsł. 
Razem szkoły: 1383 + 6 

w tym: 
92 „0" 

80 + 0 int. 
w tym: 
5 „0" 

191,16 19 54,5 

1291 + 6 rewalidacja = 1297 bez klas „ )" - do subwencji na 2020 r. 

6. MP nr 3 112 5 12,29 1,5 13,3 

7. MP nr 1 116 5 14,27 1,5 10,8 

8. MP nr 4 160 7 17,22 0,9 16 

9. NPI „ Miś 
Uszatek" 

27 2 - - -

Razem 
Przedszkola 

415 19 43,78 3,9 40,1 

Ogółem szkoły 
i przedszkola 

1798 97+0 int. 
w tym: 
5 „0" 

237,57 zgodnie 
z SIO 

22,9 94,60 

Żłobek 67 3gr. 1,69 12 
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Lp. Nazwa szkoły, 
placówki 

Stan wg SIO na 30.09.2020 r. Nazwa szkoły, 
placówki 

Liczba 
uczniów 

Liczba 
oddziałów 

Liczba etatów 
nauczycielskich 

Liczba etatów 
admin. 

Liczba etatów 
obsługi 

1. Zespół Szk. 
Ogóln. 
- kl. „0" 17 1 1 - -

- szk. podst. 304 18 39 3,5 7 
- liceum 131 5 20 3,5 8 
Razem ZSO 452 24 60 7 15 

2. Szk. Podst. nr 4 
- 0" 11  ̂ 16 1 - - -
- szk. podst. 363 20 38,55 3 13 
Razem SP nr 4 379 21 38,55 3 13 

3. Szk. Podst. nr 2 
-kl. „0" 16 1 1 - -

- szk. podst. 253 15 31,98 3 7 
Razem SP nr 2 269 16 32,98 3 7 

4. Szk. Podst. nr 3 
- kl. „0" 37 2 2 
- szk. podst. 179 13 30,84 3 8,5 
Razem SP nr 3 216 15 32,84 3 8,5 

5. sosw 
- szk. podst. 57+5 rew. 24 28,43 2 5,5 
- szk. przyspos. 4 1 2,5 - -

- internat 20 4 7 0,5 3 
Razem SOSW 61+5 25+4 37,93 2,5 8,5 

Stan wg SIO na 30.09.2020 r. 

liczba 
uczniów 

liczba oddz. etaty n-li etaty admin. etaty obsł. 

Razem szkoły: 1377+5 
w tym: 
86 „0" 

101+4 int. 
w tym: 
5 „0" 

202,3 18,5 52 

1216+5 rewalidacja = 1221 bez klas „0"- do subwencji na 2021 r. 

6. MP nr 3 109 5 13,95 1,5 14,13 
7. MPnrl 124 5 13,83 0,5 11,8 
8. MP nr 4 163 7 16,38 0,65 15,8 
9. MP nr 5 

„Iskierka" 
11 3 5 0,5 3,5 

10. NPI „Miś 
Uszatek" 

35 3 - " 
-

Razem 
Przedszkola: 

442 23 49,16 3,15 44,93 

Ogółem szkoły 
i przedszkola 

1819 
zgodnie 
z SIO 

124 + 4 int 
w tym: 
5 „0" 

251,46 21,65 96,93 

Żłobek 67 3gr. 1,38+ 1 Dyr. 21,31 
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Liczba zatrudnionych nauczycieli w roku szkolnym 2019/2020 w przeliczeniu 
na pełne etaty z uwzględnieniem posiadanych stopni awansu zawodowego. 

Placówka 
Nauczy ciele wg stopnia awansu Razem Placówka Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Razem Placówka 

2019/2020 2019/2020 2019/2020 2019/2020 2019/2020 
zso 0,00 4,77 5,25 52,41 62,43 

SP nr 3 3,33 1,07 12,36 16,66 33,42 
SP nr 4 3,59 1,5 5,69 32,46 43,24 
SP nr 2 0,00 0,45 6,77 25,76 32,98 
SOSW 0,61 3,33 6,88 28,72 39,54 

MP nr 1 1,00 1,05 8,65 3,38 14,08 
MP nr 3 1,05 1,26 9,72 1,09 13,12 
MP nr 4 1,93 1,00 6,19 8,09 17,21 
Razem 11,51 14,43 61,51 168,57 256,02 

Liczba zatrudnionych nauczycieli w roku szkolnym 2020/2021 w przeliczeniu 
na pełne etaty z uwzględnieniem posiadanych stopni awansu zawodowego. 

Placówka 
Nauczyciele wg stopnia awansu Razem Placówka Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Razem Placówka 

2020/2021 2020/2021 2020/2021 2020/2021 2020/2021 
ZSO 1,00 5,45 4,04 43,22 53,71 

SP nr 3 2,00 6,00 8,06 16,78 32,84 
SP nr 4 1,00 4,61 5,27 25,67 36,55 
SP nr 2 1,00 2,77 3,00 25,27 32,04 
SOSW 0,00 7,83 8,22 26,83 42,88 

MP nr 1 2,50 0,05 5,20 6,08 13,83 
MP nr 3 1,05 2,21 9,69 1,00 13,95 
MP nr 4 1,00 2,00 5,29 8,09 16,38 
Razem 9,55 30,92 48,77 152,94 242,18 

Liczba zatrudnionych nauczycieli w roku szkolnym 2020/2021 
w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym „Miś Uszatek" 

Placówka 
Nauczyciele wg sto pnia awansu 

Razem Placówka Bez 
stopnia 

Stażysta Kontrakt Mianowany Dyplomowany Razem Placówka 
2020/2021 2020/2021 2020/2021 2020/2021 2020/2021 2020/2021 

N.P.I. 
„Miś 

Uszatek" 

2,63 0,00 0,00 0,00 0,00 2,63 

38 



Raport o stanie Miasta Dęblin za rok 2020 

Liczba zatrudnionych nauczycieli w roku szkolnym 2019/2020 
według stopnia awansu zawodowego. 

Stopień awansu 
zawodowego 

Liczba zatrudnionych -
% ogółu zatrudnionych 

Nauczyciel dyplomowany 168,57-65,84% 

Nauczyciel mianowany 61,51 -24,02% 

Nauczyciel kontraktowy 14,43 - 5,63% 

Nauczyciel stażysta 11,51-4,49% 

Razem 256,02 -100,00% 

Liczba zatrudnionych nauczycieli 2020/2021 
według stopnia awansu zawodowego. 

Stopień awansu 
zawodowego 

Liczba zatrudnionych -
% ogółu zatrudnionych 

Nauczyciel dyplomowany 152,94-63,15% 

Nauczyciel mianowany 48,77-20,14% 

Nauczyciel kontraktowy 30,92 - 12,78% 

Nauczyciel stażysta 9,55 - 3,94% 

Razem 242,18 - 100,00% 

Struktura zatrudnienia pracowników niepedagogicznych. 

Placówka Liczba etatów pracowników Placówka Administracji Obsługi Razem 
zso 7 15 22 

Szkoła Podstawowa nr 2 2 8 10 

Szkoła Podstawowa nr 3 3 8,5 11,5 

Szkoła Podstawowa nr 4 3 13 16 

SOSW 3 12 15 
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Placówka Liczba etatów pracowników Placówka Administracji Obsługi Razem 
Razem szkoły 18 56,5 74,5 

MP nr 1 0,5 11,8 12,3 

MP nr 3 1,50 14,13 14,63 

MP nr 4 0,65 15,5 16,4 

Razem przedszkola 2,65 41,43 43,33 

Razem szkoły i przedszkola 21,65 96,93 118,58 

4.2. Realizacja zadań oświatowych na rzecz uczniów oraz jednostek podległych 

Rok 2020 był czasem ogromnego zaangażowania i niepewności wynikających 
z wprowadzenia w marcu 2020 roku stanu epidemicznego na terenie całej Polski. 
Pomimo wprowadzanych wytycznych przeciwepidemicznych Miasto Dęblin wspierało 
placówki oświatowe, jak również realizowało zadania wynikające z ustawowych obowiązków 
gminy na rzecz uczniów i szkół. Najważniejszym zrealizowanym zadaniem miasta było 
zabezpieczenie na odpowiednim poziomie przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym 
prowadzonym przez miasto środków finansowych na prowadzenie działalności, w tym na 
wynagrodzenia pracowników i eksploatację budynków, w których szkoły realizują swoje 
zadania statutowe, a także środków finansowych w formie dotacji dla niepublicznego 
przedszkola. Ponadto, realizując ustawowe zadania gminy, Miasto wykonało następujące 
obowiązki: 
1. Zapewnienie opieki świetlicowej oraz dostępu do biblioteki szkolnej i możliwości 

korzystania z jej zasobów oraz z funkcjonujących w bibliotekach centrów 
multimedialnych. 
Czas pracy dostosowany został do potrzeb uczniów zapewniając im niezbędną opiekę 
przed zajęciami szkolnymi, jak również bezpośrednio po ich zakończeniu. 

2. Dowożenie uczniów, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 
oświatowe. 
Ze świadczeń tych korzystali w szczególności uczniowie z osiedla Stawy. 
Do dęblińskich placówek oświatowych dowożono 28 uczniów: 11 uczniów do SP nr 2; 
8 uczniów do ZSO; 9 uczniów SP nr 3. Kwota wydatkowana od stycznia do czerwca 
2020 r. - 17 152,00 zł od września do grudnia 2020 r. - 9 596,00 zł. Łączna kwota na ten 
cel wyniosła 26 748,00 zł. 

3. Dowożenie do szkół uczniów niepełnosprawnych. 
Miasto Dęblin w roku 2020 nie prowadziło zorganizowanego dowozu uczniów 
niepełnosprawnych. Rodzice korzystali z prawa do zwrotu kosztów dowożenia i opieki 
na podstawie zawartych umów. Ze świadczeń tych skorzystało w okresie od stycznia do 
czerwca 2020 r. 15 uczniów, a od września do grudnia 11. Całkowity koszt dowozu w/w 
uczniów w okresie omawianego roku kalendarzowego wyniósł 13 580,03 zł. 
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4. Pomoc materialna. 
Zadania związane z udzielaniem pomocy materialnej uczniom wynikają z rozdziału 8 §70 
ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 29.11.2017 r. Uszczegółowieniem 
zapisów ustawy jest regulamin przyjęty uchwałą Rady Miasta Dęblin. Pomoc materialna 
może być udzielona w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego (sytuacja 
losowa). Środki na ten cel przekazywane są miastu w formie dotacji celowej. 
W omawianym roku budżetowym, miasto otrzymało dotację w wysokości 71 873,22 zł. 
Łącznie ze środkami własnymi (17 968,30 zł) na stypendia szkolne wydatkowano kwotę 
89 841,52 zł. Stypendium szkolne otrzymało 62 uczniów. W ramach Rządowego 
Programu Pomocy uprawnionym uczniom przyznane zostało wsparcie w postaci 
„Wyprawki Szkolnej". Z pomocy tej skorzystało łącznie 9 uczniów posiadających 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Na powyższy cel miasto wydatkowało 
dotację w wysokości 3 022,74 zł. Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 
innych ustaw przewiduje zapewnienie dotacji celowej dla organów prowadzących szkoły 
podstawowe na podręczniki. W roku szkolnym 2019/2020 powyższa dotacja 
przeznaczona była na zakup: podręczników i materiałów edukacyjnych do nauczania 
języka obcego dla uczniów kl. I, II i III szkoły podstawowej, podręczników lub 
materiałów edukacyjnych dla uczniów kl. V, VI, VII i VIII szkoły podstawowej. 

5. Opieka medyczna. 
Uczniowie szkół podstawowych i liceum ogólnokształcącego objęci byli opieką 
medyczno-pielęgniarską. Świadczenia w tym zakresie realizował Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w Dęblinie. Bezpośrednia opieka sprawowana była przez 
zatrudnione w placówce pielęgniarki. Zakres opieki dotyczył: promocji zdrowia, 
profilaktyki chorób, świadczeń diagnostycznych, świadczeń pielęgniarsko-leczniczych. 

6. Dofinansowanie kształcenia młodocianych uczniów. 
Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych 
pracowników zamieszkałych na terenie Miasta Dęblin rozpatrywano, zgodnie 
z dyspozycją art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, wnioski 
pracodawców o zwrot kosztów kształcenia młodocianych uczniów, którzy ukończyli 
przygotowanie zawodowe i zdali egzamin czeladniczy lub egzamin potwierdzający 
uzyskanie kwalifikacji zawodowych, a także ukończyli przyuczenie do zawodu. 
Na realizację powyższego zadania pozyskano dotację od Wojewody Lubelskiego, która 
w 100% pokryła poniesione wydatki. Liczbę złożonych i rozpatrzonych pozytywnie 
wniosków oraz poniesione wydatki z tego tytułu pokazuje poniższa tabela. 

Liczba 
pracodawców, 

którzy 
otrzymali 

dofinansowanie 

Liczba 
młodocianych 

którzy 
ukończyli 

naukę 
zawodu 

Liczba 
młodocianych 

, którzy 
ukończyli 

przyuczenie 
do zawodu 

Liczba decyzji 
odmawiających 

przyznania 
dofinansowania 

Kwota, jaką 
w 2019 roku 
wypłacono 

pracodawcom 
w ramach 

dofinansowania 

Wysokość 
dotacji 

pozyskanej 
w roku 2019 

2 4 0 0 27 834,56 zł 27 834,56 zł 

7. Stypendia naukowe. 
Uczniom uzyskującym wybitne osiągnięcia w nauce przyznano w 2020 roku stypendia. 
Na podstawie Uchwały Nr XXX/187/2020 Rady Miasta Dęblin z dnia 26 maja 2020 r. 
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w sprawie ustanowienia stypendium Miasta Dęblin im. Jana Pawła II dla uzdolnionych 
uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia oraz Regulaminu 
przyznawania stypendium naukowego Miasta Dęblin im. Jana Pawła II, 
łącznie stypendium otrzymało 60 uczniów, w tym: 47 ze szkół podstawowych i 13 
z Liceum Ogólnokształcącego. Na wymienione stypendia przeznaczono kwotę 29 600,00 
zł. 

8. Inne zadania. 
Oprócz powyższych zadań, Miasto Dęblin w ramach realizacji wytycznych 
przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego, zakupiło z własnych środków 
oraz pozyskało środki ochrony osobistej z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego przy Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, które były przekazywane 
w miarę zapotrzebwania każdej placówce oświatowej. 

Lp. Nazwa środka ochrony/ 
przedmiot 

Ilość Forma finansowania 

1. Fartuch ochronny 282 szt. Środki własne UM 

2. Przyłbica ochronna 355 szt. Środki własne UM 

3. Termometr bezdotykowy 8 szt. Środki własne UM 

4. Rękawice nitrylowe ochronne 58 szt. Środki własne UM 

5. Żel dezynfekujący (100 ml) 20 szt. Środki własne UM 

6. Maseczka wielorazowa 150 szt. Środki własne UM 

7. Płyn do dezynfekcji (51) 376 szt. Przekazane WCZK LUW 

8. Maseczki jednorazowe ochronne 12 300 szt. Przekazane WCZK LUW 

9. Termometr bezdotykowy 35 szt. Przekazane WCZK LUW 

4.3. Realizacja programów oraz dysponowanie przyznanymi placówkom 
środkami finansowymi 

Wydatki na oświatę, stanowią znaczącą część budżetu każdej jednostki samorządu 
terytorialnego. Źródła ich pochodzenia to subwencja oświatowa, dotacje, środki własne gminy 
i inne. 

W ubiegłym roku szkolnym Miasto Dęblin w ramach programów rządowych 
pozyskało środki na wzbogacenie stanu wyposażenia szkół. Szczegółowe informacje 
przedstawia poniższa tabela: 

Lp. Nazwa Cel programu/ 
projektu Osiągnięte rezultaty 

Uczestniczące 
szkoły w 

programie/ 
projekcie 

1. Pomoc finansowa 
uczniom na zakup 

Dofinansowanie zakupu 
podręczników na łączną Udzielenie dofinansowania zakupu 

Zespół Szkół 
Zawodowych nr 
2, Zespół Szkół 
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Lp. Nazwa Cel programu/ 
projektu Osiągnięte rezultaty 

Uczestniczące 
szkoły w 

programie/ 
projekcie 

podręczników i 
materiałów 

edukacyjnych 
„Wyprawka 

szkolna" 

kwotę 3 022,74 zł podręczników uczniom 
z niepełnosprawnością ruchową, w 

tym z afazją, upośledzenie umysłowe 
w stopniu lekkim oraz 

słabosłyszących. W przypadku, gdy 
jedną z niepełnosprawności jest 
niepełnosprawność wymieniona 

powyżej i którzy w roku szkolnym 
2019/2020 uczęszczali do klasy II i 

III dotychczasowej zasadniczej 
szkoły zawodowej, klasy II 

branżowej szkoły I stopnia, liceum 
ogólnokształcącego, technikum lub 
szkoły specjalnej przysposabiającej 

do pracy. 

Ogólnokształcący 
ch, Szkoła 
Specjalna 

Przysposabiająca 
Do Pracy 

w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym 

im. Józefa 
Piłsudskiego w 

Dęblinie 

2. 

„Aktywna 
tablica" 

W ramach Rządowego 
programu rozwijania 

szkolnej infrastruktury 
oraz kompetencji uczniów 
i nauczycieli w zakresie 

technologii informacyjno-
komunikacyjnych na lata 
2020-2024 - „Aktywna 

tablica" - zakup laptopów 
na łączną kwotę 17 500,00 
zł (14 000,00 zł z dotacji, 

3 500,00 zł wkład 
rzeczowy) 

Zakup 6 laptopów wraz ze sprzętem 
umożliwiającym przetwarzanie 

wizerunku i głosu przez ucznia lub 
nauczyciela w czasie rzeczywistym 

za pośrednictwem transmisji 
audiowizualnej. Pozyskane 

dofinansowanie pozwoli na lepsze 
komunikowanie się na odległość, co 
jest niezbędne w realizowaniu nauki 

zdalnej. 

Liceum 
Ogólnokształcące 

im. 15. P. P. 
„Wilków" 

w Zespole Szkół 
Ogólnokształcący 

ch w Dęblinie 
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Lp. Nazwa Cel programu/ 
projektu Osiągnięte rezultaty 

Uczestniczące 
szkoły w 

programie/ 
projekcie 

3. 

„Zdalna szkoła" 

Projekt realizowany 
w ramach Programu 
Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-

2020, Osi Priorytetowej 
nr I „Powszechny dostęp 
do szybkiego Internetu", 

działania 
1.1: „Wyeliminowanie 
terytorialnych różnic w 
możliwości dostępu do 

szerokopasmowego 
internetu o wysokich 
przepustowościach". 

Zakup 28 laptopów wraz 
z oprogramowaniem na 

łączną kwotę 70 000,00 zł 

Za pozyskaną kwotę zakupiono 
łącznie 28 laptopów (komputery 

marki HP wraz z oprogramowaniem 
Microsoft Office 2019). Zakupiony 
sprzęt umożliwia prowadzenie tzw. 
„nauki zdalnej" i jest wypożyczany 

nauczycielom oraz uczniom. Po 
zakończeniu realizacji zajęć 

szkolnych z wykorzystaniem metod i 
technik kształcenia na odległość, 
zakupiony sprzęt komputerowy 

będzie wykorzystywany przez szkoły 
w ramach bieżącej pracy 

dydaktycznej. 

Szkoły 
Podstawowe w 
Dęblinie oraz 

Specjalny 
Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy 
w Dęblinie 

4. 

„Zdalna szkoła +" 

Projekt realizowany 
w ramach odpowiedzi na 

obecną sytuację 
szkolnictwa, związaną 
z wprowadzeniem na 

obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej stanu epidemii, 

w związku z zagrożeniem 
koronawirusem. 

Zakup 22 laptopów wraz 
z oprogramowaniem na 

łączną kwotę 55 000,00 zł 

Za pozyskaną kwotę zakupiono 
łącznie 22 laptopy (komputery marki 

HP wraz z oprogramowaniem 
Microsoft Office 2019). Zakupiony 
sprzęt umożliwia prowadzenie tzw. 
„nauki zdalnej" i jest wypożyczany 

nauczycielom oraz uczniom. Po 
zakończeniu realizacji zajęć 

szkolnych z wykorzystaniem metod i 
technik kształcenia na odległość, 
zakupiony sprzęt komputerowy 

będzie wykorzystywany przez szkoły 
w ramach bieżącej pracy 

dydaktycznej. 

Szkoły 
Podstawowe w 
Dęblinie oraz 

Specjalny 
Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy 
w Dęblinie 

Przepisy określające zasady finansowania oświaty odnoszą się głównie do liczby 
uczniów, która stanowi podstawowy element podziału subwencji oświatowej w budżecie 
państwa. Wydatki Miasta Dęblin na funkcjonowanie podległych placówek w roku 2020 były 
zdecydowanie wyższe niż kwota przekazanej subwencji oraz dotacji. 
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Ip- Nazwa 
szkoły/placówki 

liczba uczniów 
w tym: (ólatki) 

Plan budżetu na 
2020 r. 

Subwencja ogólna na 2020 r. 
dotacja UM wg 

subwencji 

1. ZSO, w tym: 452 6 007 773,54 zł 3 270 994,42 zł 2 736 779,12 zł 1. 
- SP nr 5 304 3 926 577,15 zł 2 215 145,59 zł 1711431,56 zł 

1. 

- LO 131 1985 167,04 zł 991059,65 zł 994107,39 zł 

1. 

-OP 17 64 789,18 zł 
25 502,17 zł 

1. 

96 029,35 zł 
+ dotacja: 5 738,00 zł 

25 502,17 zł 

2. Razem SP nr 3: 216 3 464 190,63 zł 1279 015,63 zł 2 185 175,00 zł 2. 
- SP nr 3 179 3 318 139,57 zł 1230 423,75 zł 2 087 715,82 zł 

2. 

-OP 37 48 591,88 zł 
74 506,18 zł 

2. 

14b U51,Ub Zt 
+ dotacja: 22 953,00 zł 

74 506,18 zł 

3. Razem SP  n r4 :  379 4 397 189,78 zł 2 425 274,80 zł 1971914,98 zł 3. 
-  SP  n r4  363 4 320 064,78 zł 2 340 239,01 zł 1979 825,77 zł 

3. 

-OP 16 
77 125,00 zł 

85 035,79 zł 
+13 648,79 zł 

3. 

77 125,00 zł 
+ dotacja: 5 738,00 zł 

+13 648,79 zł 

4. Razem SP  n r  2 :  269 3 000 247,94 zł 1811151,95 zł 1189 095,99 zł 4. 
- SP nr 2 253 2 913 294,94 zł 1 716 176,91 zł 1197 118,03 zł 

4. 

-OP 16 
86 953,00 zł 

94 975,04 zł 
+9 457,04 zł 

4. 

86 953,00 zł 
+ dotacja: 1435,00 zł 

+9 457,04 zł 

5. SOSW, w tym: 61 4169 640,98 zł 2 933 740,99 zł 1235 899,99 zł 5. 
-SPSnr l  57 2 992 304,98 zł 1829 343,23 zł 1162 961,75 zł 

5. 

-SSPdP 4 69 569,00 zł - 69 569,00 zł 

5. 

-  In te rna t  20 1107 767,00 zł 1104 397,76 zł 3 369,24 zł 

Razem szkoły: 
1377 

21039 042,87 zł 
11720177,79 zł 

9 318 865,08 zł 21039 042,87 zł 

+ dotacja: 35 864,00 zł 

9 318 865,08 zł 

6. MPnr l  124 
1613140,00 zł 

102 153,39 zł 
1372 310,61 zł 6. 

1613140,00 zł + dotacja: 138 676,oo zt 
1372 310,61 zł 

7. MPnr3  109 
1740 770,00 zł 

123 729,33 zł 
1475 017,67 zł 1740 770,00 zł 

+ dotacja: 142 023,00 zt 
1475 017,67 zł 

8. MP n r4  163 
2 091255,00 zł 

211771,44 zł 
1701117,56 zł 2 091255,00 zł 

+ dotacja: 178 366,00 zt 
1701117,56 zł 

9. MPS nr 5 11 
188 284,00 zł 

73 542,26 zł 
111872,74 zł 11 

188 284,00 zł 
+ dotacja: 2 869,00 zt 

111872,74 zł 

Raz 407 511196,42 zł 4 660 318,58 zł Raz 
+ dotacia: 1 46i 934,00 zt 

4 660 318,58 zł 

Ogółem budżet: 
12 231374,21 zł 

13 979 183,66 zł Ogółem budżet: Zb D/Z 491,0/ zi 
+ dotacja: 497798,00z, 

13 979 183,66 zł 

Jak wynika z przeprowadzonej analizy, dotacja Miasta Dęblin do kosztów 
utrzymania szkól subwencjonowanych wynosi 9 318 865,08 zl. Dotacja do miejskich 
przedszkoli 4 660 318,58 zł. Najwyższe zaangażowanie środków własnych według 
zaplanowanego budżetu wymagają: Szkoła Podstawowa nr 3 - 63,08% i Zespół Szkół 
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Ogólnokształcących - 45,55% i Szkoła Podstawowa nr 4 - 44,84%. Najmniej 
dotowanymi placówkami z budżetu miasta są: Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy - 29,64% i Szkoła Podstawowa nr 2 - 39,63%. 

Koszty funkcjonowania oświaty w przeliczeniu na ucznia (bez inwestycji) 

Lp. Nazwa placówki Suma wydatków 
w r. szk. 2019/20 

Średnia liczba 
uczniów 

Średni koszt na 
ucznia 

1. zso 6.102.173,25 461 13.236,82 
2. SP nr 2 2.797.040,89 279 10.025,24 
3. SP nr 3 3.250,636,59 207 15.703,56 
4. SP nr 4 4.323.522,76 365 11.845,27 
5. SOSW 4.363.302,91 67 65.123,92 

Razem szkoły 20.836.676,40 1379 15.109,99 

1. MP nr 1 1.660.426,65 122 13.610,05 
2. MP nr 3 1.751.523,64 108 16.217,81 
3. MP nr 4 2.132.845,53 161 13.247,49 

Razem przedszkola 5.544.795,82 391 14.181,06 

Udział subwencji oświatowej w ogólnych kosztach 

Lp. Nazwa szkoły 
Kwota 

przekazanej 
subwencji 

% udział 
subwencji 

w ogólnych 
kosztach 

Średnio 
subwencja na 

ucznia 

Suma 
wydatków 

1. ZSO-461 ucz. 3.194.727,85 59,2 6.930,00 5.392.478,00 
2. SP nr 2 - 279 ucz. 1.555.000,28 60,6 5.573,50 2.567.622,00 
3. SP nr 3 - 207 ucz. 1.350.037,74 49,6 6.522,00 2.721.805,00 
4. SP nr 4 - 365 ucz. 2.324.120,96 72,1 6.367,50 3.222.759,00 
5. SOSW - 67 ucz. 2.229.760,31 62,5 33.280,00 3.564.242,00 

Razem szkoły -
1379 uczniów 

10.653.647,14 60,8 7.725,63 17.468.906,00 

Zgodnie z przepisami prawa, gminy otrzymują z budżetu państwa dotację celową na 
dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. W roku 2020 dotacja 
wyniosła 535 098,00 zł, a subwencja na dzieci sześcioletnie w przedszkolach i szkołach -
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696 176,85 zł. W roku szkolnym 2019/20 nastąpiło zmniejszenie kosztów utrzymania jednego 
wychowanka w przedszkolach miejskich średnio o 119,00 zł. 

Udział dotacji i subwencji na dzieci w wieku przedszkolnym w stosunku do kosztów 
całkowitych, średni koszt na wychowanka 

UDZIAŁ DOTACJI I SUBWENCJI W KOSZTACH FUNKCJONOWANIA PLACÓWEK 
PZEDSZKOLNYCHI ŚREDNI KOSZT WYCHOWANKA 

LP 
NAZWA 

JEDNOSTK 
I 

CAŁKOWITA 
WARTOŚĆ 

OTRZYMANE 
J DOTACJI I 
SUBWENCJI 

% UDZIAŁ 
DOTACJI W 
KOSZTACH 
OGÓLNYCH 

SUMA 
WYDATKÓW 

W ROK. 
SZKOL. 
2019/20 

ŚREDNI 
KOSZT 

NA 
WYCH. 

ROZNIC 
A [+-] 

2018/19 
do 

2019/202 
0 

1. MPNR 1 -
122 wych. 

268.795,88 20,1 1.335.099,00 10.943,43 -882,57 

2. MPNR 3 -
108 wych 

372.798,80 22,1 1.685.591,00 15.607,32 +967,32 

3. MPNR 4-
161 wych. 

443.521,13 23,1 1.921.962,00 11.937,65 +272,65 

Razem 
przedszkola 

1.085.115,81 21,7 5.278.652,00 12.829,46 -119,13 

4. NPI „Miś 
Uszatek"-
29 wych. 

93.490,51 
" 

4.4. Sport 

Na terenie miasta do dyspozycji mieszkańców dostępne są obiekty stadionu 
miejskiego oraz infrastruktura sportowo-rekreacyjna, zlokalizowana zarówno na 
poszczególnych osiedlach, jak i przy placówkach oświatowych. 

Osiedlowa strefa rekreacyjna na osiedlu „Wiślana" - ul. Stężycka 

• boisko do piłki nożnej o nawierzchni naturalnej trawiastej, 
• boisko do mini koszykówki o nawierzchni sztucznej poliuretanowej, 
• boisko do siatkówki o nawierzchni sztucznej trawiastej, 
• boisko do tenisa ziemnego o nawierzchni sztucznej poliuretanowej; 

Osiedlowa strefa rekreacyjna na osiedlu „Staszica" - przy Zespole Szkół 
Ogólnokształcących 

• bieżnia o nawierzchni sztucznej poliuretanowej, 
• skocznia w dal o nawierzchni sztucznej poliuretanowej, 
• boisko do piłki nożnej o nawierzchni naturalnej trawiastej 
• boisko do piłki ręcznej i tenisa ziemnego o nawierzchni sztucznej poliuretanowej, 
• boisko do tenisa ziemnego o nawierzchni sztucznej poliuretanowej; 
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Osiedlowa strefa rekreacyjna na osiedlu „Mierzwiączka" - ul. Asnyka 

• boisko do koszykówki i siatkówki o nawierzchni sztucznej poliuretanowej, 
• boisko do gry w tenisa ziemnego wykonane z nawierzchni sztucznej poliuretanowej; 

Osiedlowa strefa rekreacyjna na osiedlu „Lotnisko" - przy Szkole Podstawowej nr 4 

• boisko do piłki nożnej o nawierzchni syntetycznej trawiastej, 
• boisko wielofunkcyjne o nawierzchni sztucznej poliuretanowej, 
• boisko do tenisa ziemnego o nawierzchni sztucznej poliuretanowej, 
• bieżnia; 

Kompleks sportowy „Moje boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Dęblinie. W skład kompleksu wchodzą: boisko wielofunkcyjne do 
siatkówki i koszykówki, boisko do piłki nożnej. 

Stadion Miejski przy ul. 15 P.P. „Wilków" wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym: 

• dwa boiska do piłki nożnej, 
• dwa korty do tenisa ziemnego, 
• boisko do piłki plażowej. 

Szkolne obiekty sportowe i rekreacyjne: 

• Zespół Szkół Ogólnokształcących - 2 sale gimnastyczne, kompleks sportowy „Orlik", 
obiekty sportowe w ramach Osiedlowej Strefy Rekreacyjnej „Staszica", plac zabaw; 

• Szkoła Podstawowa nr 4 - 2 sale gimnastyczne, obiekty sportowe w ramach 
Osiedlowej strefy rekreacyjnej na osiedlu „Lotnisko", boisko do siatkówki plażowej, 
plac zabaw; 

• Szkoła Podstawowa nr 3 - kompleks sportowy (boisko wielofunkcyjne, bieżnia 
o nawierzchni poliuretanowej, boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy 
syntetycznej, piaskownica do skoku w dal), sala gimnastyczna, plac zabaw; 

• Szkoła Podstawowa nr 2 - kompleks sportowy (boisko do piłki nożnej o nawierzchni 
z trawy syntetycznej, boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, bieżnia 
o nawierzchni poliuretanowej, piaskownica do skoku w dal), sala gimnastyczna, plac 
zabaw; 

• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - sala gimnastyczna, plac zabaw. 

Siłownie plenerowe na osiedlach: Rycice, Masów, Lotnisko, Żdżary, Jagiellońskie, Staszica; 

Place zabaw na osiedlach: Jagiellońskie, Stawy, Wiślana, Staszica, 15. P.P. „Wilków", 
Podchorążych, Irena, Żdżary, Mierzwiączka. 

Ze stadionu miejskiego oraz jego infrastruktury korzystają nieodpłatnie kluby 
sportowe, w szczególności piłkarskie, tj. Miejski Klub Sportowy „Czarni-Orlęta" Dęblin, 
Uczniowski Klub Sportowy „Gabaryty" oraz Dęblińska Szkoła Sportu UKS „Orlik Dęblin". 
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Kluby prowadzą treningi na boisku bocznym, natomiast na płycie głównej odbywają się 
rozgrywki, zgodnie z kalendarzem Lubelskiego Związku Piłki Nożnej. W 2020 roku obydwie 
płyty boiskowe były utrzymywane na bieżąco poprzez wałowanie, nawożenie, koszenie oraz 
wyznaczanie linii. Te zabiegi wpłynęły na nienaganny stan murawy. Do obsługi obiektu 
zatrudniona była jedna osoba, która zajmowała się technicznym przygotowaniem boisk oraz 
sprzątaniem. W 2020 roku całkowite koszty utrzymania stadionu miejskiego wyniosły 
71 563,02 zł. 

W ramach rozwoju sportu w Dęblinie, w roku 2020 miasto realizowało: 

Projekt „Lokalny Animator Sportu" 
Miasto Dęblin w 2020 roku pozyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju 

Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu na realizację projektu „Lokalny Animator Sportu". 
Jest to systemowe rozwiązanie, którego głównym celem jest upowszechnianie aktywności 
fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, poprzez umożliwienie udziału 
w sportowych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Na obiekcie sportowym „Orlik 
2012", zlokalizowanym przy Zespole Szkół Ogólnokształcących, od maja do listopada, 
dwóch zatrudnionych animatorów prowadziło zajęcia sportowo-rekreacyjne. Treningi 
odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych, co dawało szansę na 
uprawianie sportu, zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dorosłych. Zróżnicowanie dyscyplin 
pozwoliło każdemu mieszkańcowi naszego miasta rozwijać swoje zainteresowania. Z budżetu 
na 2020 rok wydatkowano środki w wysokości 10 500,00 zł z przeznaczeniem na 
wynagrodzenia dla animatorów. 

Projekt „Zdobądź Delfinka" 
Od 2014 roku Miasto Dęblin w porozumieniu z Gminą Ryki realizuje projekt pt. 

„Zdobądź Delfinka" - powszechna nauka pływania. Projekt ten dofinansowany jest 
ze środków Ministerstwa Sportu i Turystki. W 2020 roku Miasto udzieliło pomocy 
finansowej Gminie Ryki w wysokości 25 759,00 zł. W projekcie planowano udział 180 dzieci 
z dęblińskich placówek oświatowych (klasy I - III). Przez sytuację epidemiczną w kraju, 
projekt nie został zrealizowany, a dnia 24 lipca 2020 roku nastąpiło rozwiązanie 
porozumienia partnerskiego pomiędzy Gminą Ryki i Gminą Dęblin. 

Stypendia sportowe 
Burmistrz Miasta Dęblin co roku, na postawie uchwały Nr V/13/2011 Rady Miasta 

Dęblin z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie „Zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania 
i cofania stypendiów sportowych Burmistrza Miasta Dęblin dla zawodników osiągających 
wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie ogólnopolskim i międzynarodowym", 
przyznaje najlepszym zawodnikom stypendia sportowe. W 2020 roku przyznano jedno 
stypendium sportowe. 
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Wykaz przyznanych stypendiów sportowych w 2020 r. 

Lp. Imię i nazwisko Dyscyplina sportowa Kwota stypendium 

1. Mercedes Szulen Taniec Sportowy 2 500,00 zł 

Razem: 2 500,00 zł 

4.5. Działalność kulturalna 

Na terenie miasta działają dwie placówki kultury, dla których organem prowadzącym 
jest Miasto Dęblin, to: Miejski Dom Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna. Działalność tych 
instytucji finansowana jest z budżetu miasta. W 2020 roku placówki otrzymały dotacje 
w następującej wysokości: 

Dotacje dla instytucji kultury 2019 wykonanie 
Dotacja dla MDK 735 000,00 zł 
Dotacja dla MBP 574 000,00 zł 

Miejski Dom Kultury 

Miejski Dom Kultury jest instytucją zlokalizowaną w budynku nad Wisłą. Realizuje 
działania kulturalne i animacyjne na terenie Miasta Dęblin od 45 lat. Z roku na rok 
przygotowuje ofertę dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Główne nurty działalności 
placówki to: muzyka, taniec, plastyka, teatr, recytacja, piosenka poetycka, wikliniarstwo, 
ceramika. MDK jest także organizatorem i współorganizatorem imprez plenerowych, 
festiwali, konkursów i warsztatów artystycznych. Obecna kadra MDK to wykwalifikowani 
i doświadczeni instruktorzy, którzy z pasją i zaangażowaniem dają mieszkańcom możliwość 
aktywnego uczestnictwa w kulturze. W budynku mają siedzibę dwie organizacje 
pozarządowe: Towarzystwo Przyjaciół Dęblina i Stowarzyszenie Przystań - Wisła Dęblin. 
Placówka zatrudnia: kadrę merytoryczną w liczbie 7 etatów, jedna osoba na umowę zlecenie, 
kadrę obsługi na 2 V4 etatu oraz księgowość na % etatu. Dyrektorem placówki 
od 01.11.2016 r. jest pani Monika Żmuda. Wśród kadry odpowiedzialnej za prowadzenie 
zajęć artystycznych są instruktorzy: muzyki, tańca, plastyki, ceramiki, malarstwa, wikliny, 
piosenki poetyckiej, teatru, kultury żywego słowa oraz akrobatyki. MDK aktywnie 
współpracuje z różnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Systematycznie 
wspiera także Zarządy Osiedlowe w organizacji takich wydarzeń, jak: dzień dziecka, 
przywitanie wakacji, pożegnanie lata, zabawy mikołajkowe i karnawałowe. Służy pomocą 
w nagłaśnianiu wydarzeń artystycznych w placówkach oświatowych, bibliotece, SP ZOZ, 
MZGK, itp. 

Rok 2020 był dla Miejskiego Domu Kultury bardzo trudny z uwagi na wprowadzenie 
obostrzeń wynikających z COVID-19. Sytuacja epidemiologiczna zmusiła do rezygnacji 
z wielu przedsięwzięć oraz okresowego zaprzestania prowadzenia zajęć w formie 
stacjonarnej. Mimo tych trudności Miejski Dom Kultury był dostępny dla odbiorców, głównie 
on-line. W 2020 roku odbywały się zajęcia stałe (w miesiącach, kiedy nie było zakazów 
prowadzenia tego typu form): 
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Zajęcia dla dzieci i młodzieży: 

• Zespół Pieśni i Tańca „Dębliniacy" 
• Zespół Taneczny „Mała Rewia Taneczna" 
• Akademia Małego Tancerza 
• Młodzieżowy zespół piosenki poetyckiej 
• Zajęcia wokalne dla zespołów i solistów 
• Nauka gry na gitarze 
• Pracownia małego artysty, zajęcia plastyczne dla dzieci 
• Pracowania malarstwa i rysunku 
• Pracownia ceramiczna 
• Zajęcia wikliniarskie 
• Zajęcia teatralne 
• Zajęcia recytatorskie i żywego słowa 
• Dziecięco-młodzieżowa grupa teatralna 
• Warsztaty lalki teatralnej 

Zajęcia dla dorosłych: 

• Pracownia ceramiczna 
• Pracownia wikliniarstwa 
• Ikonopisarstwo 
• Pracowania malarstwa i rysunku 
• Akademia Kreatywności 
• Grupa artystyczna „Ultrafiolet" 
• Zajęcia wokalne dla dorosłych 
• Teatr dorosłych „Po schodkach" 
• Lalka teatralna dla dorosłych 
• Joga 

Zajęcia dla seniorów: 

• Chór seniora „Jesienna Róża" 
• Klub seniora „Jesienna Róża" 

Inne formy zajęć: 

1. Prowadzenie zajęć muzyki i rytmiki w Miejskim Przedszkolu Nr 3 (Michalinow 
i 15. P.P. „Wilków"), Miejskim Przedszkolu Nr 1, Miejskim Przedszkolu Nr 4. 

2. Udział instruktorów w pracach jury konkursów i przeglądów organizowanych przez 
placówki oświatowe, kulturalne i organizacje pozarządowe w powiecie ryckim, jak 
i w sąsiadujących powiatach. 

3. Pomoc w dekoracjach okolicznościowych placówkom samorządowym Miasta Dęblin. 
4. Usługi związane z nagłośnieniem wydarzeń kulturalno - rozrywkowych 

organizowanych przez placówki samorządowe i organizacje pozarządowe Miasta 
Dęblin. 
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5. Prowadzenie i usługi konferansjerskie w wydarzeniach organizowanych przez inne 
instytucje i podmioty. 

6. Konsultacje indywidulane dla nauczycieli przygotowujących dzieci i młodzież 
na konkursy recytatorskie. 

7. Konsultacje indywidulane dla dzieci, młodzieży i dorosłych z przedmiotów 
wokalnych, plastycznych, teatru i żywego słowa. 

W 2020 roku zrealizowano i współorganizowano następujące imprezy 
i wydarzenia kulturalne: 

1. Koncert Noworoczny - Kolędy i Pastorałki w kościele p.w. Chrystusa Miłosiernego 
w Dęblinie; 

2. Koncert i zbiórka do puszek przez wolontariuszy - 28. Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy Koncert i licytacje na sali gimnastycznej ZSO w Dęblinie oraz, 
zbiórka miejska do puszek przez 35 wolontariuszy; 

3. Koncert kolęd z Luizą Borkowską - Ziółkowską w bibliotece na Masowie, 
4. FERIE Z KULTURĄ: zabawy z piosenką z różnych stron świata, bajkopisanie, zajęcia 

taneczno-akrobatyczne, tworzenie lalki teatralnej, krzyżówki i rebusy, świat szmat: 
maskota z rękawiczki łub skarpetki, kalambury, warsztaty wikliniarskie, grafika-
linoryt dla młodzieży, pętelka i igła: szyję, haftuję, wyszywam, zajęcia wokalne, 
klockologia; 

5. XXV Przegląd Chórów, Zespołów wokalnych i Wokalno-instrumentalnych „Kolędy 
i Pastorałki"; 

6. Tygodniowe warsztaty wokalne dla uczniów w Szkole Podstawowej Nr 3; 
7. Przygotowanie i pomoc merytoryczna w spektaklu teatralnym pt: „Powtórkę 

Ferdydurke" na studniówce Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie; 
8. Udział solistek i zespołów wokalnych w XXV Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd 

i Pastorałek w Puławach: Nagroda dla Zespołu Wokalnego „Szept"; 
9. Spotkanie integracyjne seniorów z chóru „Jesienna Róża" w Gminnym Ośrodku 

Kultury w Stężycy; 
10. Wyjazd do Teatru Andersena do Lublina na spektakl „Arabella" z dziećmi 

i rodzicami; 
11. Wystawa i rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Dęblińskie zdjęcie roku" 

pt.: „Dęblińskie zawody i profesje 2019"; 
12. Wystawa dziecięcej pracowni plastycznej, pt.: „Projekt planeta"; 
13. Koncert walentynkowy dwuczęściowy z przerwą na kawę i ciastko „Zakochani 

są wśród nas"; 
14. Warsztaty dla dorosłych - malowanie na jedwabiu; 
15. Wyjazd integracyjny z młodzieżą do parku trampolin w Lublinie; 
16. Zabawa karnawałowa dla rodziców zespołów tanecznych; 
17. Udział w Jury międzyszkolnego powiatowego konkursu recytatorskiego poezji 

angielskiej „I love poems" w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłoczewie; 
18. Powiatowy Festiwal Piosenki Ludowej „GAIK" dla dzieci z przedszkoli i klas 

wczesnoszkolnych powiatu ryckiego - festiwal na sali gimnastycznej Szkoły 
Podstawowej Nr 3 w Dęblinie - Z uwagi na wprowadzenie stanu epidemicznego 
Festiwal został odwołany dzień przez zaplanowanym terminem; 
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19. Internetowy konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Czy małe może być groźne? 
Czyli jak oswoić wirusa?" 

20. Internetowy konkurs poetycki „Fraszka. Na koronawirusa i zdrowie"; 
21. Internetowy konkurs plastyczny dla dzieci współorganizowany z Zespołem Pieśni 

i Tańca „Dębliniacy - Ludowy strój"; 
22. Wirtualna wystawa Artystycznego Konkursu dla Dorosłych „Człowiek i czas"; 
23. Wakacyjne warsztaty dla dzieci i młodzieży street art.; 
24. Koncert w Kwadracie Artystycznym w Rykach; 
25. Występ on-line w konkursie Taneczne Inspiracje „Solo w sieci" w Biłgoraju: Nagroda 

Grand Prix, I miejsce oraz wyróżnienie dla trzech solistek; 
26. Wakacyjne warsztaty ikonopisania dla dorosłych; 
27. Plener malarski nad Wisłą dla dorosłych oraz poplenerowa wycieczka 

dla uczestników śladami architektury Kazimierza Dolnego; 
28. Konsultacje wokalno-aktorskie przed egzaminami do szkól teatralnych na wydziały 

aktorskie; 
29. Warsztaty ceramiczne i wikliniarskie podczas Europejskich Dni Dziedzictwa; 
30. Wernisaż poplenerowej wystawy malarstwa „Wiślane krajobrazy"; 
31. Widowisko plenerowe „Chata wdowy"; 
32. Przygotowanie i publikacja słuchowiska „Balladyna" w ramach Narodowego Czytania 

i publikacja dla słuchaczy jako audiobook na podcastach streamingowych: Anchor, 
Spotyfy; 

33. Europejskie Dni Dziedzictwa i Zaślubiny z Wisłą. Współorganizator: Muzeum Sił 
Powietrznych; 

34. Udział członków Zespołu Pieśni i Tańca „Dębliniacy" w produkcji filmowej „Gierek". 
Plan filmowy odbył się na ternie dęblińskiego lotniska wojskowego; 

35. Koncert słowno-muzyczny on-line z okazji 100-lecia narodzin Jana Pawła II; 
36. Ogólnopolski Konkurs Piosenki „Wygraj sukces" w formie on-line: nominacja 

4 solistek do półfinału; 
37. Wojewódzki Przegląd Poezji i Pieśni Patriotycznej „Żeby Polska była Polską" -

Współorganizacja: Pokonkursowa wystawa plastyczna „Jan Paweł II w sercu 
i w pamięci"; 

38. Warsztaty on-line dla dorosłych z tkaniny ramkowej; 
39. Warsztaty z rękodzieła artystycznego dla dorosłych - świece żelowe; 
40. Mistrzostwa Ursynowa w Tańcu Sportowym w kat. Contemporary oraz Disco Slow; 
41. Warsztaty wikliniarskie w ramach współpracy dla państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Tarnowie; 
42. Udział 4 wokalistów w Wojewódzkim Konkursie Piosenki „Jesienne nutki"; 
43. Spektakl on-line na portalu społecznościowym pt.: „Duchy" z udziałem młodszej 

grupy teatralnej „Po schodkach"; 
44. Wojewódzki Jesienny Konkurs Recytatorski on-line „Egzamin z życia" - wyróżnienie 

dla jednej recytatorki; 
45. Udział: III Festiwal Sztuki Tanecznej „Pląsowadła" Dobrzeń Wielki- 3 miejsce dla 

MRT gr.l oraz 1 miejsce dla solistki; 
46. XVIII Ogólnopolski Konkurs Taneczny „Magia Tańca" Ostrów Wielkopolski - 3 

miejsce dla MRT grupa 2 oraz 2 miejsce dla solistki; 
47. Udział: Andrzejkowy konkurs tańca kat. Klasy VII-VIII w Zwoleniu - 2 i 4 miejsce 

solistek; 
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48. Udział: XXVI Mistrzostwa Polski w Tańcu Sportowym Contemporary solo - 2 
miejsce dla solistki. 

49. Przygotowanie i nagranie koncertu świątecznego on-line „Anielskich skrzydeł szum" 
i publikacja na stronach internetowych oraz portalu społecznościowym; 

50. Wspólne czytanie na ekranie „ Opowieść Wigilijna"; 
51. Udział: Ogólnopolski Turniej Tańca „Kołobrzeski Konkret Taneczny" w Kołobrzegu 

I miejsce dla solistki; 

Dodatkowo na przestrzeni całego roku, przez kilka miesięcy odbywały się również: 

• Warsztaty w ramach projektu edukacji regionalnej „Sztuka nad brzegiem Wisły" -
cykliczne zajęcia dla dzieci realizowane we współpracy ze Szkołą Podstawową Nr 5 w 
Dęblinie; 

• Prowadzenie Projektu edukacyjnego wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 5 w Dęblinie, 
dla klasy pierwszej pt.: „Tanecznym krokiem poznaję mój kraj"; 

• Prowadzenie grup tematycznych na portalu fb: Mała Rewia Taneczna, Zespół Pieśni 
Tańca „Dębliniacy", Młodsza Grupa teatralna, Grupa Teatralna po Schodkach, 
Wirtualny salon teatralny, Pracownia plastyczna; 

• Wirtualne rozmowy kulturalne na tematy teatralne z osobami dorosłymi; 
• Prace nad powstaniem słuchowiska „Balladyna"; 
• Czytanie na ekranie - spotkania on-line z czytającymi, praca z recytatorami, 

nagrywanie audio, video, produkcja i publikacja filmów; 
• Praca nad spektaklami „Kochanek Sybilli", „Zośka wariatka", „Opowieść Wigilijna"; 
• Warsztaty taneczne dla zespołów z zawodowymi choreografami; 
• Ogniska integracyjne; 
• Noce śpiworowe; 
• Porządki w garderobach; 
• Wykonywanie scenografii, dekoracji; 
• Wykonanie własnego autorskiego projektu graficznego elewacji budynku. 

Miejska Biblioteka Publiczna 

Miejska Biblioteka Publiczna działa w oparciu o siedzibę główną, zlokalizowaną 
przy ul. Okólnej 19 oraz trzy filie, znajdujące się na osiedlach Wiślana, Rycice i Masów. 

W 2020 roku zatrudnionych było 11 pracowników. Pracownicy działalności 
podstawowej w MBP ogółem liczyli 8 osób, w tym na stanowiskach bibliotekarskich 6 osób 
(5 osób posiada wykształcenie bibliotekarskie, 3 nie posiadają takiego wykształcenia). 5 osób 
nie wykonuje pracy bibliotekarza: 1 osoba pracuje fizycznie wykonując obowiązki starszego 
magazyniera bibliotecznego, 3 osoby pracują w księgowości, 1 osoba zarządza placówką. 

Rozkład etatów przeliczeniowych na stanowiska bibliotekarskie, to 6,00 etatów, 
natomiast etat przeliczeniowy dla MBP w 2020 roku wynosi 8,0 etatu. 8 osób pracuje na 
pełny etat (6 bibliotekarek, 1 - dyrektor, 1- starszy magazynier biblioteczny) oraz 3 osoby 
pracują w księgowości na niepełnym etacie (2 x % etatu: główna księgowa i referent oraz 1 x 
1/8 etatu referent). Pracownicy niepełnoetatowi zatrudnieni są wspólnie z Miejskim Domem 
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Kultury, Miejskim Przedszkolem nr 1, Miejskim Przedszkolem Nr 3 do obsługi księgowości 
i płac w/w placówek. 

Głównym zadaniem placówki jest realizacja potrzeb mieszkańców w zakresie 
czytelnictwa. Liczba czytelników w 2020 r. wyniosła 2 173 osoby. W stosunku do roku 2019 
odnotowano spadek liczby czytelników o 508 osób. Liczba wypożyczeń na koniec 2020 r. 
przedstawia się następująco: 

Wypożyczenia książek (liczba ogółem) 52 180 

W tym literatura piękna dla dzieci 6 464 

Literatura piękna dla dorosłych 41 828 

Literatura niebeletrystyczna 3 888 

Liczba wypożyczeń zbiorów 
bibliotecznych w tym: 

54 408 

książki 52 180 

czasopisma 2 228 

Stan księgozbioru na koniec 2020 roku wyniósł 43 080 woluminów. Pozyskano 1 372 
pozycje, z czego 351 pozycji sfinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, natomiast 774 pozycji książkowych biblioteka zakupiła ze środków własnych. 
Na zakup nowości wydawniczych wydatkowano łącznie 29 147,59 zł. 

Misją Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dęblinie jest nie tylko gromadzenie, 
zachowanie i upowszechnianie wśród czytelników zbiorów, ale też organizowanie 
różnorodnych imprez o charakterze kulturalnym i edukacyjnym. Należą do nich wystawy 
tematyczne, lekcje biblioteczne, imprezy cykliczne, spotkania autorskie, warsztaty 
komputerowe i konkursy. W bibliotece działają dwa kluby dyskusyjne książki DKK. 

Miejska Biblioteka Publiczna w 2020 r. zorganizowała następujące wydarzenia: 
• Wyjazdy członków Dyskusyjnego Klubu Książki oraz czytelników biblioteki 

do teatrów, 
• Spotkania autorskie on-line z Ewa Iżbicką, Maciejem Filipkiem i Luizą Borkowską -

Ziółkowską, 
• Ferie zimowe „Zimowa biblioteka", 
• Tydzień Bibliotek - wywiady, konkursy i koncerty on - line, 
• Udział w projekcje „Mała książka - wielki człowiek", 
• Wakacje on-line, 
• Narodowe Czytanie „Balladyny", 
• Otwarcie wystawy „Dęblin na drodze do niepodległości - Bitwa Warszawska 1920", 
• Lekcje biblioteczne z udziałem uczniów szkół podstawowych i podopiecznych 

SOSW, Dzień Bezpiecznego Internetu, 
• Spotkania autorskie z Luizą Borkowską-Ziółkowską, 
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• Działania dla czytelników promocyjno-edukacyjne on-line - dzięki portalowi 
Facebook, YouTube oraz stronie internetowej biblioteki, 

• Upowszechnianie czytelnictwa wśród dorosłych, dzieci i młodzieży w ramach 
Tygodnia Bibliotek, 

• Udostępnianie informacji rekomendowanych przez Instytut Książki na temat nowości 
oraz materiałów czytelniczych, 

• Konkurs on-line, 
• Moduły wakacyjne on-line. 

Filia Wiślana: W okresie od stycznia do 15 marca wszelkie imprezy i spotkania zaplanowane 
nie mogły się odbyć ze względu na przeprowadzany w bibliotece remont. 
Działania w okresie pandemii: 
- działania na rzecz biblioteki 

działania dla czytelników, promocyjno-edukacyjne: wstawianie w mediach 
społecznościowych postów z dostępnymi książkami do czytania lub słuchania, zachęcanie do 
udziału w ąuizach literackich, zachęcanie do dzielenia się opiniami na temat przeczytanych 
w czasie pandemii książek, czytanie w Tygodniu Bibliotek fragmentów książek. 
Działalność kulturalno-oświatowa: 

1. Czytanie fragmentów książek w tygodniu bibliotek. 
2. Recenzowanie książek w mediach społecznościowych. 
3. Uczestnictwo w szkoleniach online. 
4. Uczestnictwo w spotkaniach autorskich online. 
5. Udział w spotkaniu autorskim w MGBP w Rykach. 
6. Uroczyste otwarcie biblioteki po remoncie. 
7. Promowanie Światowego Dnia Pluszowego Misia w mediach społecznościowych. 
8. Dostarczanie książek do czytelników na ich telefoniczną prośbę. 
9. Udział w Narodowym Czytaniu. 
10. Uczestniczenie w otwarciu wystawy w MBP Dęblin. 

V. POLITYKA SPOŁECZNA I SPRAWY OBYWATELSKIE 

5.1. Działania Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2020 

Podstawowym celem działania Ośrodka jest rozpoznanie i zaspokajanie podstawowych 
potrzeb życiowych osób i rodzin, które własnym staraniem nie są w stanie pokonać trudności 
życiowych oraz umożliwienia im bytowania w warunkach odpowiadających godności 
człowieka. Pomoc udzielana jest ze względu na trudne sytuacje życiowe. Ustawa o pomocy 
społecznej nie konkretyzuje tych sytuacji, wymienia jedynie najczęstsze powody 
ich powstawania. Osoba, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej, innej niż wymieniona 
w ustawie, ma prawo zwrócenia się do Ośrodka o udzielenie pomocy. Zawarty w ustawie 
katalog osób uprawnionych do uzyskania pomocy nie jest katalogiem zamkniętym. 
Ośrodek w miarę możliwości podejmuje działania w celu doprowadzenia do życiowego 
usamodzielniania się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Podejmuje również 
działania zapobiegające powstawaniu nowych problemów społecznych, rodzących 
zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej. 
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Najczęstszymi powodami pozostawania w trudnej sytuacji rodzin korzystających 
z pomocy społecznej w 2020 roku było podobnie jak w roku ubiegłym: ubóstwo, długotrwała 
choroba, niepełnosprawność i bezrobocie. Zauważalny jest wzrost osób korzystających 
z pomocy w formie usług opiekuńczych realizowanych przez Ośrodek. 

Do zadań Ośrodka, oprócz zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej należą 
zadania z zakresu ustaw między innymi o świadczeniach rodzinnych, systemie ubezpieczeń 
społecznych, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, pomocy państwa w wychowywaniu 
dzieci, wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem". Ośrodek w 2020 realizował również 
zadania wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny oraz programów rządowych „Dobry 
start", „Posiłek w szkole i w domu". Pracownicy socjalni przy współpracy z żołnierzami 22 
BOT, jak co roku aktywnie włączyli się realizację Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowe 2014-2020.W ramach zadań Ośrodka realizowany był również program 
„Wspieraj Seniora". W 2020 roku realizował również projekt adresowany do mieszkańców 
Dęblina w wieku 60 + „Aktywna Jesień". Pomimo trudności wynikających z ograniczeń w 
związku z wprowadzonym stanem epidemii Ośrodek w 2020 roku realizował nieprzerwalnie 
działalność statutową oraz podejmował działania mające na celu podnoszenie jakości życia 
mieszkańców Dęblina. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w całym roku budżetowym 2020 
wydatkował łączną kwotę 23 818 908,10 zł z czego: 

z budżetu państwa: 21 618 538,52 zł. 
• z budżetu gminy: 1 814 927,73 zł. 

Projekt „ Aktywa Jesień" : 385 441,85 zł. 

Wydatkowanie środków rządowych i gminnych w roku 2020 

W 2020r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie wydatkował 
łącznie : 23 818 908,10 zł. w tym: PLAN 

zadania zlecone - środki rządowe 20 411 171,05 zł 20 434 230,00 zł 

zadania własne Ośrodka- środki rządowe 1 207 367,47 zł 1 242 383,00 zł 

zadania własne Ośrodka- środki gminne: 1 814 927,73 zł 1 816 515,00 zł 

w tym: utrzymanie Ośrodka- środki rządowe 
269 697,64 zł 271 087,00 zł 

w tym: utrzymanie Ośrodka - środki gminne 
718 457,21 zł 718 457,00 zł 

w tym: obsługa świadczeń rodzinnych, 
świadczenia rodzicielskiego, świadczeń z 

funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla 
opiekuna, Karty Dużej Rodziny, świadczenia 

wychowawczego, 
świadczenia „ Dobry Start" - środki rządowe 

281 739,04 zł 282 146,00 zł 
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W 2020r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie wydatkował 
łącznie : 23 818 908,10 zł. w tym: PLAN 

Projekt „ Aktywna Jesień" - dofinansowanie 

Projekt „Aktywna Jesień"- wkład własny 

368 336,74 zł 

17 105,11 zł 

576 468,56 zł 

17 105,11 zł 

RAZEM: 23 818 908,10 zł 24 086 701,67 zł 

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. środki rządowe wynosiły 90,67% całego 
budżetu OPS. 

Wydatkowanie środków rządowych na realizację zadań własnych w roku 2020 

RODZAJ ŚWIADCZENIA KOSZT ŚWIADCZEŃ PLAN 
zasiłki okresowe 256 741,85 zł 272 818,00 zł 

posiłki i zasiłki na dożywianie 208 742,96 zł 210 000,00 zł 

zasiłki stałe 434 029,32 zł 440 428,00 zł 

składki zdrowotne od zasiłków stałych 35 488,24 zł 36 350,00 zł 

asystent rodziny 1 700,00 zł 1 700,00 zł 

Program „Wspieraj seniora" 967,46 zł 10 000,00 zł 

RAZEM 937 669,83 zł 971 296,00 zł 

Wydatkowanie środków gminnych na realizację zadań własnych w roku 2020 

RODZAJ ŚWIADCZENIA KOSZT ŚWIADCZEŃ PLAN 
piecza zastępcza 309 907,06 zł 309 907,00 zł 

zasiłki celowe, węgiel, pogrzeb, zasiłki 
celowe na zdarzenia losowe, specjalne zasiłki 

celowe, zasiłki okresowe 

83 952,46 zł 
(w tym 17 105,11 zł jako 

wkład własny w realizacje 
projektu ) 

83 952,11 zł 

posiłki i zasiłki na dożywianie 60 000,00 zł 60 000,00 zł 

domy pomocy społecznej 467 073,79 zł 467 074,00 zł 

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 4 153,04 zł 4 153,00 zł 

asystent rodziny 56 989,94 zł 56 990,00 zł 

usługi opiekuńcze 130 586,61 zł 130 587,00 zł 

Program „Wspieraj seniora" 912,73 zł 2 500,00 zł 

RAZEM 1 113 575,63 zł 1 115 163,11 zł 
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Na terenie miasta Dęblin na dzień 31.12.2020 r. liczba zameldowanych mieszkańców 
wynosiła 15 740 osób (w tym 15 120 zameldowanych na pobyt stały i 620 zameldowanych 
na pobyt czasowy). Wsparciem systemu pomocy społecznej objęto 297 rodzin, tj. 464 osób 
w tych rodzinach (spadek w porównaniu do roku 2019 o 3 rodziny). Spadła liczba rodzin 
korzystających z pomocy materialnej. Bieżąca praca Ośrodka pokazuje jednak na wzrost osób 
korzystających z poradnictwa w formie pracy socjalnej, zauważalny jest też wzrost 
prowadzonych procedur Niebieska Karta. Analizując ilość osób objętych wsparciem 
finansowym w stosunku do liczby mieszkańców miasta Dęblin można stwierdzić, że pomocą 
objęto 2,95 % ogółu ludności miasta. Najczęstszymi powodami pozostawania w trudnej 
sytuacji rodzin korzystających z pomocy społecznej było podobnie jak w roku ubiegłym: 
ubóstwo, długotrwała choroba, niepełnosprawność i bezrobocie. Analiza w/w przesłanek 
wskazuje na nieznaczny wzrost wskaźnika ubóstwa oraz długotrwałej choroby, a spadek 
liczby rodzin z niepełnosprawnością. Nadal ważne jest aby kontynuować i rozszerzać 
wsparcie dla tych grup osób. W roku 2020 r. liczba osób korzystających z pomocy w formie 
usług opiekuńczych wyniosła 58 osób w sumie udzielono 10 432 godziny usług 
opiekuńczych. W roku 2020 na tym samym poziomie utrzymywała się liczba osób 
przebywających w domach pomocy społecznej co w roku 2019 i było ich 20. Należy 
zauważyć, że w roku 2020 na terenie miasta Dęblin kontynuowane było wsparcie osób 
starszych i niepełnosprawnych tj. działania realizowane w ramach projektu przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Dęblinie i działania projektowe realizowane przez Specjalistyczne 
Gabinety „Zdrowie", w którym miasto Dęblin jest partnerem. 

W 2020 roku wydano 1 054 decyzje administracyjnych w sprawach z zakresu pomocy 
społecznej w tym 27 decyzji odmownych. W 2020 wpłynęły 3 odwołania, wszystkie 
odwołania zostały przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie. 
We wszystkich przypadkach decyzje te zostały uchylone i przekazane do ponownego 
rozpatrzenia. W roku sprawozdawczym wydano 781 decyzji administracyjnych dotyczących 
świadczeń rodzinnych w tym 31 decyzji odmownych. W 2020 wpłynęło 7 odwołań, które 
zostały przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie (wszystkie 
dotyczyły świadczenia pielęgnacyjnego), w 5 sprawach decyzje zostały uchylone i nastąpiło 
rozstrzygnięcie merytoryczne, w 2 sprawach decyzje OPS zostały uchylone i sprawy 
przekazano do ponownego rozpatrzenia. 

Analiza wypłaconych świadczeń rodzinnych w roku 2020 

Rodzaj świadczenia Liczba wypłaconych 
świadczeń 

Kwota 
wypłaconych 

świadczeń 
Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami 8 667 985 933,78 zł 

Świadczenie rodzicielskie 457 422 395,00 zł 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 218 133 668,00 zł 

Zasiłek pielęgnacyjny 4 904 1 058 417,00 zł 

Świadczenia pielęgnacyjne 911 1 653 350,00 zł 

Zasiłek dla opiekuna 36 22 320,00 zł 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 
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Rodzaj świadczenia Liczba wypłaconych 
świadczeń 

Kwota 
wypłaconych 

świadczeń 
100 100 000,00 zł 

Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe 
855 352 302,00 zł 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 471 57 437,00 zł 

Analiza wypłaconych świadczeń wychowawczych w roku 2020 

Lp. Rodzaj świadczenia Liczba wypłaconych 
świadczeń 

Kwota wypłaconych 
świadczeń 

1. Świadczenie wychowawcze 
29 121 14 459 780,00 zł 

Analiza wypłaconych świadczeń z programu „ Dobry Start" w roku 2020 

Lp. Rodzaj świadczenia Liczba wypłaconych 
świadczeń 

Kwota wypłaconych 
świadczeń 

1. Świadczenie „ Dobry Start" 
1 599 479 700,00 zł 

Analiza wypłaconych świadczeń „ Za życiem " w roku 2020 

Lp. Rodzaj świadczenia Liczba wypłaconych 
świadczeń 

Kwota wypłaconych 
świadczeń 

1. 
Jednorazowe świadczenie 

„Za życiem" 
2 8000,00 zł 

W roku 2020 Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie realizował projekt „Aktywna 
Jesień". Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI, 
Działanie 11.2 usługi społeczne i zdrowotne. Projekt adresowany jest do osób z terenu miasta 
Dęblin, w wieku 60+, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają 
częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Wsparciem w 
ramach projektu mogą zostać objęte osoby zagrożone wykluczeniem społecznym 
korzystające łub kwalifikujące się do objęcia pomocą społeczną. Głównym celem projektu 
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jest objęcie łącznie 95 osób usługami społecznymi, w tym: 75 osób wsparciem w ramach 
działania Domu Dziennej Pomocy Osób Starszych „Aktywna Jesień" oraz 20 osób usługami 
w ramach funkcjonowania Mobilnego Punktu Opieki w okresie od 01.05.2018 r. 
do 30.04.2021 r. Z uwagi na wprowadzony w kraju stan epidemii oraz konieczność 
zapewnienia bezpieczeństwa realizacji zadań, po uzyskaniu zgody Instytucji Zarządzającej 
projekt realizowany będzie do 31.08.2021r. Dla każdego uczestnika projektu 
przeprowadzona została indywidualna diagnoza potrzeb i deficytów przez psychologa, 
fizjoterapeutę oraz pracownika socjalnego. 

W roku 2020 w ramach działalności Dziennego Domu Pomocy Osobom Starszym 
wsparciem zostało objętych 50 osób (I-IV 25 osób, VII-XII 25 osób). Opiekę nad osobami 
sprawowało dwóch opiekunów dziennych. Uczestnicy projektu w celu zapewnienia dojazdu 
do DDPOS zakupione mieli bilety komunikacji miejskiej. Uczestnicy projektu otrzymali 
indywidualne wsparcie psychologiczne, pielęgniarskie oraz fizjoterapeutyczne. Osoby starsze 
uczestniczyły również w zajęciach grupowych z zakresu: 

• trening kompetencji życiowych 
• spotkanie prozdrowotne 
• warsztaty nowoczesnych technologii „E-senior" 
• muzykoterapia 
• arteterapia. 

Na zajęciach grupowych uczestnicy zapewnione mieli: obiad, serwis kawowy, 
materiały dydaktyczne. Uczestnicy projektu w ramach wkładu własnego otrzymali wsparcie 
finansowe w postaci zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych w łącznej 
wysokości 17 105,11 zł. Uczestnicy DDPOS pod nadzorem opiekunów dziennych 
organizowali we własnym gronie różne imprezy okolicznościowe min. walentynki, dzień 
kobiet, zabawa karnawałowa. W ramach projektu „Aktywna Jesień" w 2020 nieprzerwalnie 
działał również Mobilny Punkt Opieki. W ramach MPO usługami opiekuńczymi w miejscu 
ich zamieszkania objętych zostało 13 osób starszych, niesamodzielnych ( I-IV 7 osób, VII-
XII 6 osób). Usługi świadczone były przez dwie opiekunki domowe na podstawie 
indywidualnej diagnozy potrzeb i deficytów. W roku 2020 średnio w miesiącu 
zrealizowanych zostało 300 godzin usług opiekuńczych. Wszyscy uczestnicy projektu przez 
cały okres realizacji objęci byli stałą i systematyczną pracą socjalną. W roku 2020 
na realizację projektu otrzymano dofinansowanie w wysokości 368 336,74 zł. 

5.2. Realizacja Strategii Rozwiązywania problemów Społecznych dla Miasta 
Dęblin na lata 2015-2022 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Dęblin na lata 2015-
2022 została uchwalona przez Radę Miasta Dęblin w dniu 24.04.2015 r. uchwałą nr 
VIII/44/2015. Celem gminnej strategii w zakresie polityki społecznej jest rozwiązywanie 
problemów społecznych w mieście Dęblin, poprzez zaplanowanie, realizację oraz wdrażanie 
w życie wyznaczonych założeń. Celami operacyjnymi przyjętej strategii jest: skuteczne 
wspieranie rodziny dysfunkcyjnej, wspieranie osób starszych, niepełnosprawnych w integracji 
i funkcjonowaniu w społeczeństwie, zapewnienie bezpieczeństwa oraz minimalizowanie 
zjawiska przemocy domowej i jej skutków, przeciwdziałanie uzależnieniom, poprawa stanu 
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zdrowia mieszkańców miasta Dęblin, wspieranie osób bezrobotnych w zwiększaniu szans na 
rynku pracy. Strategia adresowana jest do mieszkańców miasta Dęblin, oni są jej odbiorcami 
i realizatorami. W realizację Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w roku 2020 
zaangażowane były instytucje działające na terenie miasta Dęblin tj. Urząd Miasta 
w Dęblinie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie, Zespół Interdyscyplinarny do Spraw 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dęblinie, Miejska Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Dęblinie, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Dęblinie, 
Placówki Oświatowo - Wychowawcze, Świetlice środowiskowe, Miejska Biblioteka 
Publiczna, Miejski Dom Kultury, Kuratorzy Sądowi - zawodowi i społeczni, Policja, 
Jednostki Wojska Polskiego, Publiczne i Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, Warsztaty 
Terapii Zajęciowej, Organizacje pożytku publicznego i stowarzyszenia, Kluby sportowe, 
Zarządy Osiedlowe, Kościoły katolickie oraz inne Kościoły i związki wyznaniowe. W ramach 
swojej działalności w/w instytucje w roku 2020 podejmowały szereg działań mających na 
celu rozwiązywanie problemów społecznych na terenie miasta Dęblin. W roku 2020 
w zakresie tym podejmowane były działania w ramach realizacji Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, realizacja 
Gminnego Programu Pomocy Rodzinie, realizacja Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, realizacja Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii, realizacja Gminnego Programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi, a także innych programów osłonowych przyjętych przez miasto Dęblin oraz 
realizacja zadań ustawowych nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego. Rolą Gminy 
w zakresie zadań pomocy społecznej jest zaspokajanie w środowisku lokalnym potrzeb 
wspólnoty mieszkańców. Wspólnota za pośrednictwem wyspecjalizowanych służb podejmuje 
działania zmierzające do niwelowania różnic w procesie zaspokajania podstawowych potrzeb 
wówczas, gdy są one wywołane czynnikami niezależnymi od jednostek czy rodzin. 
Na szczeblu Gminy pomoc kierowana jest wprost do osób najbardziej potrzebujących i skupia 
się na doraźnym rozwiązywaniu konkretnych problemów. Zmiany demograficzne i społeczne 
wskazują przede wszystkim na to iż społeczeństwo starzeje się. Osoby w wieku 
produkcyjnym w poszukiwaniu pracy wyprowadzają się z Dęblina zostawiając tu swoich 
rodziców, którzy z czasem wymagają pomocy w codziennym funkcjonowaniu. W roku 2020 
podczas realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych działania miasta Dęblin 
skupione były przede wszystkim na pomocy i wsparciu osób starszych oraz 
niepełnosprawnych. Wskazane jest dalsze kontynuowanie i rozszerzanie działań 
skierowanych do tej grupy społeczeństwa. Systematyczne zwiększanie aktywności osób 
starszych i instytucji zaangażowanych w rozwiązywanie problemów społecznych 
mieszkańców miasta Dęblin to zadanie priorytetowe. Dalsza realizacja Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych jak i gminnych programów ma istotne znaczenie dla 
kreowania lokalnej polityki społecznej i realnie przyczynia się do poprawy warunków życia 
mieszkańców miasta Dęblin. 

Rok 2020 był rokiem bardzo trudnym w zakresie realizacji Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych. Wprowadzony stan epidemii na terenie całego kraju wiązał się 
z ograniczeniami, nakazami, zakazami i przede wszystkim z koniecznością zachowania 
szczególnej ostrożności w celu zadbania o zdrowie wszystkich mieszkańców. Pomimo 
wszelkich trudności realizatorzy Strategii starali się sprostać obiektywnym przeciwnościom 
i przeprowadzili szereg działań mających na celu rozwiązanie problemów społecznych. 
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ZAŁOŻENIA 
STRATEGII PODEJMOWANE DZIAŁANIA EFEKTY 

Skuteczne wspieranie 
rodzin dysfunkcyjnych 

1. Realizacja świadczeń 
rodzinnych, świadczenia 
wychowawczego, świadczenia 
„Dobry Start", funduszu 
alimentacyjnego mająca na 
celu wsparcie rodzin poprzez 
pokrywanie wydatków na 
utrzymanie dziecka. 

2. Udzielanie pomocy finansowej 
w formie zasiłków 
przyznawanych na podstawie 
ustawy o pomocy społecznej . 

3. Udzielanie specjalistycznego 
poradnictwa rodzinnego 
(psychologiczne, prawne, 
socjalne) służące 
zminimalizowaniu problemów 
rodziny. Doskonalono metody 
i techniki pracy socjalnej z 
rodziną (indywidualne plany 
pomocy, kontrakt socjalny 
itp). 

4. Pracownicy Ośrodka podnosili 
swoje kwalifikacje, biorąc 
udział w wielu 
specjalistycznych szkoleniach 
z zakresu doskonalenia metod 
pracy socjalnej z rodziną. 

5. Współpracowano z 
instytucjami i organizacjami 
pozarządowymi działającymi 
na rzecz rodziny. 

6. Współpraca pracowników 
Ośrodka z kuratorami, 
sędziami, pedagogami, 
psychologami szkolnymi w 
rozwiązywaniu konkretnych 
spraw rodzinnych. 

7. Wsparcie finansowe i 
rzeczowe rodzin. 

8. Realizacja Programu Pomoc 
Żywnościowa 

9. Usługi asystenta rodziny 
10. Realizacja Karty Dużej 

Rodziny 

Poprawa funkcjonowania 
rodzin z dziećmi w sferze 
materialnej, opiekuńczej, 
społecznej. 

Wzmacnianie 
funkcjonowania rodzin 
znajdujących się w trudnej 
sytuacji. 

Wspieranie osób starszych, 
niepełnosprawnych w 
integracji i 

1. Aktualizowano bazy danych 
osób niepełnosprawnych. 

2. Współpraca z organizacj ami 
Integracja osób starszych i 
niepełnosprawnych ze 
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funkcjonowaniu w 
społeczeństwie 

pozarządowymi, placówkami 
służby zdrowia i innymi 
instytucjami w celu poprawy 
sytuacji osób 
niepełnosprawnych. 

3. Tworzono i umacniano 
istniejące formy wsparcia i 
pomocy w środowisku 
domowym poprzez 
organizowanie usług 
opiekuńczych. 

4. Współpraca z PCPR w zakresie 
działań zwiększających 
aktywność zawodową osób 
niepełnosprawnych. 

5. Realizacja świadczeń w celu 
zapewnienia niepełnosprawnym 
pomocy finansowej (zasiłki 
pielęgnacyjne, zasiłki stałe i 
celowe). 

6. Pomoc w uzyskaniu sprzętu 
medycznego i dofinansowaniu 
turnusów rehabilitacyjnych. 

7. Informowanie osób 
niepełnosprawnych o 
przysługujących im prawach. 

8. Realizacj a Proj ektu „ Aktywna 
Jesień" skierowanego do osób 
starszych, niepełnosprawnych, 
niesamodzielnych 

9. Partnerstwo w projekcie 
"Deinstytucjonalizacja osób 
niesamodzielnych, 
niepełnosprawnych i chorych 
poprzez wprowadzenie 
specjalistycznych usług 
opiekuńczych na terenie Miasta 
Dęblin" realizowanych przez 
Specjalistyczne Gabinety 
Lekarskie „Zdrowie" 

społeczeństwem 

Rozszerzanie i 
dostosowywanie oferty 
pomocowej kierowanej do 
osób starszych i 
niesamodzielnych. 

Zapewnienie 
bezpieczeństwa oraz 
minimalizowanie zjawiska 
przemocy domowej i jej 
skutków 

1. Realizacja gminnego programu 
dot. przemocy w rodzinie. 

2. Funkcjonowanie zespołu 
interdyscyplinarnego, 

3. Prowadzenie procedur NK 
4. Zapewnienie pomocy 

psychologicznej i prawnej dla 
osób pokrzywdzonych 
przestępstwem ( AGAPE) 

5. Współpraca z KP w Dęblinie, 

Zwiększenie świadomości 
mieszkańców dotyczącej 
zjawiska przemocy. 

Niwelowanie skutków 
przemocy w rodzinie 
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szkołami, sądem, prokuraturą. 

Przeciwdziałanie 
uzależnieniom, poprawa 
stanu zdrowia 
mieszkańców Dęblina 

1. Realizacja Gminnego Programu 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, 

2. Współpraca z MKRPA, oraz 
poradnią leczenia uzależnień, 

3. Motywowanie osób 
uzależnionych do 
podjęcia terapii, 

4. Współpraca z placówkami 
służby zdrowia, pielęgniarkami 
i lekarzami. 

Zwiększanie świadomości 
społeczeństwa w zakresie 
zagrożeń wynikających z 
uzależnień 

Wspieranie osób 
bezrobotnych w 
zwiększaniu szans na 
rynku pracy 

1. Współpraca z Powiatowym 
Urzędem Pracy w zakresie 
upowszechniania ofert pracy i 
usług poradnictwa 
zawodowego oraz szkoleń. 

2. Praca z klientami długotrwale 
bezrobotnymi 
metodą kontraktu socjalnego. 

3. Współpraca z realizatorami 
projektów 
finansowanych z EFS z terenu 
województwa 
lubelskiego skierowanych do 
osób bezrobotnych 

Zwiększanie szans na 
podjęcie zatrudnienia lub 
przekwalifikowania 
zawodowego, aktywnych 
form aktywizacji osób 
bezrobotnych 

5.3. Realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Mieście Dęblin na 
lata 2019-2021 

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019 - 2021 przyjęty został uchwałą 
Rady Miasta Dęblin z dn. 23.01.2019 r. Nr IV/24/2019. Celem głównym Programu jest 
wzmocnienie rodziny w prawidłowym funkcjonowaniu poprzez zrealizowanie celów 
szczegółowych, jakimi są : 

• zwiększenie umiejętności opiekuńczo - wychowawczych rodziny, 
• zwiększenie bezpieczeństwa i zapewnienie pomocy rodzinom dotkniętym 

problemami społecznymi, 
• wypromowanie zdrowego stylu życia. 

Stan epidemii wprowadzony w marcu 2020 roku na terenie całego kraju znacznie 
zmodyfikował realizację działań poszczególnych realizatorów. Wszyscy musieliśmy się 
zmierzyć z nową sytuacją izolacji społecznej, z niepokojem o zdrowie i życie nasze, naszych 
bliskich, podopiecznych, wychowanków i pacjentów, a także o miejsca pracy i najbliższą 
przyszłość. Domowa izolacja wymusiła zmianę codziennego funkcjonowania, 
przeorganizowania pracy, nauki, opieki nad dziećmi. Dorośli opiekunowie praktycznie 
z niewielką pomocą państwa, stali się z dnia na dzień jedynymi gwarantami ochrony 
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fundamentalnych praw dziecka: prawa do życia, bezpieczeństwa, edukacji i wychowania. 
Dzieciom i młodzieży na pewien czas zabroniono kontaktów rówieśniczych, swobodnego 
poruszania się, realizowania swoich zainteresowań i pasji. Zdani zostali wyłącznie na 
opiekunów, stali się bezbronni wobec różnych form przemocy domowej. Izolacja wywoła 
w społeczeństwie refleksje nie tylko dotyczące aktualnej sytuacji, ale też najważniejszych 
wartości. Większości z nas brakuje teraz bezpośrednich relacji z najbliższą rodziną 
i przyjaciółmi, bo to one dają na co dzień duże poczucie bezpieczeństwa. Być może to 
właśnie instytucja rodziny, tak ważna i zakorzeniona w polskiej kulturze, przeżyje swoje 
odrodzenie lub metamorfozę. Aby tak się stało, mimo trudnego czasu w działania w ramach 
Gminnego Programu Wspierania Rodziny w 2020 r. zaangażowali się wszyscy realizatorzy 
Programu starając się optymalnie realizować zadania na rzecz rodzin. 

Celem działania Ośrodka Pomocy Społecznej jest rozpoznanie i zaspokajanie 
podstawowych potrzeb życiowych osób i rodzin, które własnym staraniem nie są w stanie 
pokonać trudności życiowych oraz umożliwienie im bytowania w warunkach 
odpowiadających godności człowieka. W dobie epidemii, dobie powszechnego strachu 
i niepokoju, wśród pracowników ośrodków pomocy społecznej dwie sprawy budziły 
największe emocje. Po pierwsze - jak w czasach pandemii prowadzić postępowania oparte na 
rodzinnym wywiadzie środowiskowym. Po drugie - jak zapewnić realizację usług 
opiekuńczych w sposób bezpieczny dla klientów oraz pracowników. Niepokój był tym 
bardziej uzasadniony, że jeszcze w połowie marca 2020 r. komunikaty wychodzące 
z MRPiPS dawały podstawy do oczekiwania mieszkańców, że w czasach zarazy OPS-y są 
przygotowane do świadczenia pomocy. Bez jakichkolwiek zmian w prawie, politycy odsyłali 
ludzi będących w kwarantannie po wsparcie do OPS-ów, nie zwracając uwagi na to, że nadal 
obowiązują kryteria dochodowe udzielania pomocy. Nie dopasowano również procedur 
obowiązujących przy przyznawaniu świadczeń w stanie epidemii. Dopiero w nowelizacji 
specustawy z dnia 31 marca 2020 r. uregulowano wykonywanie niektórych zadań z zakresu 
pomocy społecznej i prowadzenia postępowań administracyjnych. W drodze zabezpieczenia 
pracowników socjalnych, którzy stale muszą świadczyć pomoc w sposób bezpośredni dla 
osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji, zawarto przepis (art. 15o), z którego 
wynika, że w miejsce dotychczasowych zasad przeprowadzania wywiadów środowiskowych 
wprowadza się możliwość ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej 
na podstawie rozmowy telefonicznej a także dokumentów i informacji udostępnianych przez 
klientów w formie elektronicznej .Podczas diagnozowania środowisk pracownicy socjalni 
zaobserwowali, że poza deficytami wynikającymi z niewłaściwych postaw rodzicielskich, 
postępującego zaniku wartości a także konfliktów zachodzących miedzy rodzicami i dziećmi, 
wynikających z różnicy wieku a tym samym różnicy patrzenia na świat doszły nowe: 
wynikające z izolacji i konieczności ciągłego przebywania w mieszkaniu, budzące napięcia, 
rozdrażnienie i frustrację, nad którymi nie wszyscy dorośli potrafią zapanować. Zdarzają się 
osoby zupełnie niekontrolujące swoich negatywnych emocji, na skutek których dochodzi 
do zachowań przemocowych. Z obserwacji wynika, że im bardziej rodzina jest odizolowana 
od otoczenia, tym skala zachowań przemocowych jest większa. Ponadto czynnikiem 
wyzwalającym przemoc są na ogół używki, do których dostęp nie został ograniczony. 
Sytuacja trwająca już od marca ubiegłego roku jest bardzo nietypowa, wymaga od każdej 
rodziny nowej organizacji życia rodzinnego a od służb społecznych szczególnej wrażliwości 
i wyczulenia na problemy. Aby zminimalizować skutki w/w niekorzystnych sytuacji, szereg 
instytucji stoi na straży wartości rodziny i jej właściwego funkcjonowania, min. należy 
do nich OPS. Zabezpieczenie potrzeb członków rodzin realizowane jest między innymi przez 
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szeroko rozumianą pracę socjalną, pracę asystenta rodziny oraz pomoc finansową. Dział 
Świadczeń Rodzinnych OPS systematycznie realizował wypłaty ustawowych świadczeń 
rodzinnych, mając na celu dobro i odpowiednie zabezpieczenie materialne rodzin z dziećmi, 
rodzin z osobami niepełnosprawnymi itp. 

Praca pracowników socjalnych i asystenta rodziny w roku 2020 koncentrowała się głównie 
na : 

• pomocy w budowaniu prawidłowego wzorca rodzica, 
• wzmacnianiu kompetencji rodziców, 
• pomocy w egzekwowaniu obowiązku szkolnego (również w nauczaniu zdalnym), 
• pomocy w budowaniu prawidłowych relacji między członkami rodziny, 
• pomocy w poszukiwaniu pracy, 
• pomocy w załatwianiu spraw w urzędach i instytucjach, 
• doradztwie w prowadzeniu gospodarstwa domowego, 
• pomocy w planowaniu budżetu rodzinnego, 
• pomocy w wyrobieniu nawyków higienicznych i utrzymywaniu czystości 

w najbliższym otoczeniu, zachowaniu wszelkich zasad reżimu sanitarnego 
chroniącego przed zarażeniem koronavirusem, 

• pomocy w załatwianiu dostępu do świadczeń rehabilitacyjnych i zdrowotnych, 
• wspieraniu i pomocy dla seniorów (udział w programie rządowym „Wspieraj 

seniora"), 
• monitorowaniu sytuacji rodzin z dziećmi. 

Rodziny ze szczególnymi trudnościami, zagrożone wykluczeniem, patologią objęte 
były bezpośrednim wsparciem i pomocą ze strony asystenta rodziny. W 2020 r. pomocą taką 
objętych było 20 rodzin z 44 małoletnimi dziećmi. 

W rodzinach tych asystent realizował poniższe funkcje: 
• funkcj a wsparcia psychologiczno-emocjonalna, 
• funkcja diagnostyczno-monitorująca, 
• funkcja opiekuńcza, 
• funkcja doradcza, 
• funkcja wychowawcza, 
• funkcja motywująco-aktywizująca, 
• funkcja informacyjna. 

Zdarzało się jednak, że pomoc ze strony OPS była niewystarczająca. Konieczna była 
ingerencja Sądu Rodzinnego, lub Kuratorskiej Służby Sądowej. Kuratorzy ściśle 
współpracowali z samorządem lokalnym i organizacjami, które statutowo zajmują się opieką, 
wychowaniem, leczeniem i świadczeniem pomocy rodzinom. Prowadzili działania 
wychowawczo - resocjalizujące, diagnostyczne, profilaktyczne, kontrolne, readaptacyjne -
związane z wykonaniem orzeczeń sadów oraz zleconymi wywiadami środowiskowymi. 
Inicjowali działania socjalne, dotyczące pomocy materialnej, poradnictwa, pomocy w nauce, 
w zatrudnieniu i opiece medycznej przez kierowanie członków rodzin do podmiotów 
wykonujących profesjonalną działalność socjalną i terapeutyczną. W Zespole Kuratorskim 
pełnione były dyżury w ramach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym 
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Przestępstwem" w dniach od 21 do 28 lutego 2020 r., oraz w ramach „Tygodnia Mediacji" 
w dniach od 12 do 16 października 2020 r. Zespół Kuratorski udzielał też pomocy 
postpenitencjarej osobom opuszczającym zakłady karne i ich rodzinom - w 2020 r. pomocy 
w formie rzeczowej na zakup żywności, środków higienicznych oraz odzieży udzielono 
3 osobom z terenu Dęblina. 

Zaburzenia w funkcjonowaniu rodzin nierzadko wynikają z problemów alkoholowych 
rodziców lub innych członków rodzin z dziećmi. Zapobieganie tym problemom leży 
w Kompetencjach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dęblinie 
i w dużej mierze poprawia funkcjonowanie rodzin, ich wydolność opiekuńczo wychowawczą 
a także przeciwdziała przemocy rodzinie. Na zadaniach tych skupiono szczególną uwagę, 
gdyż problemy wynikające z nadużywania alkoholu należą do grupy problemów złożonych, 
które przybierają bardzo niebezpieczne rozmiary i powodują szkody zarówno ekonomiczne, 
jak i społeczne, prowadzą do zaburzeń w funkcjonowaniu rodzin a nawet do ich degradacji. 
W związku z powyższym, mimo stanu epidemii MKRPA nie zaprzestała bezpośrednich 
spotkań z klientami. Spotkania odbywały się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. 
Działania Komisji skupiały się na zmniejszaniu rozmiarów i dotkliwości problemów 
powodowanych przez alkohol. MKRPA ściśle współpracowała z Poradnią Uzależnienia 
od Alkoholu i Współuzależnienia w Dęblinie. Pracownicy Poradni prowadzili terapię osób 
uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, udzielali wyczerpujących informacji na 
temat zagrożeń dla osób i członków ich rodzin wynikających z uzależnień i współuzależnień. 
Poradnia oferowała także pomoc psychologiczną i konsultacje psychiatryczne. W czasie 
największego zagrożenia pandemicznego, kontakty terapeutów z pacjentami odbywały się 
w formie teleporad. Zwiększenie bezpieczeństwa i zapewnienie pomocy rodzinom 
dotkniętym problemami społecznymi, a przede wszystkim przemocą realizowane było 
w dużej mierze przez Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie. Na rzecz Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 - 2021 Zespół 
Interdyscyplinarny prowadził następujące działania: 

• skoordynowanie wszelkich działań instytucji i organów zaangażowanych w niesienie 
pomocy osobom krzywdzonym, 

• zbudowanie systemu kompleksowej i profesjonalnej pomocy rodzinom i osobom 
dotkniętych przemocą, 

• pomoc ze strony członków grup roboczych wobec indywidualnych przypadków 
wystąpienia przemocy w rodzinie - prowadzenie procedury Niebieskiej Karty, 

• szybkie i skuteczne podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia 
bezpieczeństwa oraz zatrzymania przemocy w rodzinie i niwelowania jej skutków 
(zawiadomienie Prokuratury, Policji, kierowanie do psychologa, lekarzy itp.), 

• planowanie i realizacja działań pomocowych, 

Dodać należy, że w ramach działań pomocowych w 2020 r. członkowie grup roboczych 
podjęli pracę z 58 rodzinami, w których prowadzona była procedura „Niebieskiej Karty". 
Liczba osób w tych rodzinach wyniosła 180, w tym 64 kobiety, 63 mężczyzn i 53 dzieci. 
W ciągu 2020 r. uruchomiono procedury NK w 39 rodzinach. 

W stanie epidemii działania pracowników placówek oświatowych były szczególnie 
uwrażliwione na dzieci uczące się przez większość 2020 r. w sposób zdalny. Miały na celu 
wspieranie dzieci we wszystkich poczynaniach dotyczących zdobywania wiedzy, 
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umiejętności w budowaniu systemu wartości i prawidłowych postaw moralno - społecznych. 
Pedagodzy, wychowawcy i nauczyciele poszukiwali nowych form pracy nie tylko z uczniami, 
ale z całymi rodzinami, z naciskiem na podniesienie jakości ich życia, rozpoznanie 
problemów i szybkie udzielenie odpowiedniego wsparcia. Placówki te prowadziły również 
pedagogizację rodziców. Prowadzono systematyczną współpracę z rodzicami głównie 
w formie wideospotkań poprzez : 

• informowanie o postępach dzieci, 
• ustalanie wspólnego frontu oddziaływań wychowawczych, 
• prowadzenie konsultacji indywidualnych, 
• włączanie rodziców w realizację projektów edukacyjnych i wychowawczych. 

Pedagodzy szkolni nierzadko rozpoznawali problemy w rodzinach i wdrażali 
odpowiednie działania, tj. w razie konieczności prowadzili bezpośrednie spotkania z dziećmi, 
rodzicami, informowali odpowiednie służby o problemach. Placówki oświatowe skupiały się 
również na zajęciach rozwijających kompetencje emocjonalno - społeczne. W Specjalnym 
Ośrodku Szkolno Wychowawczym przeprowadzono cykl zajęćw w ramach ogólnopolskiego 
projektu, organizowanego przez Fundację Uniwersytet Dzieci „Lekcje z klasą". Projekt miał 
na celu kształtowanie kompetencji społecznych uczniów. 

Nauczyciele, wychowawcy i pedagodzy w szkołach, przedszkolach a także 
pracownicy w Miejskim Domu Kultury realizowali w miarę możliwości różnego rodzaju 
programy o charakterze wychowawczym, w przedszkolach były to teatrzyki z morałem, 
czytanie bajek, uroczystości okolicznościowe itp. Nauczyciele przedszkoli rozpoznawali 
indywidualne potrzeby rozwojowe, edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci. 
Udzielano wsparcia rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 
i dydaktycznych. W przedszkolach udzielano też dzieciom pomocy psychologiczno 
- pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z nimi. 

Szkoły prowadziły natomiast zajęcia dla starszych dzieci. Niemal we wszystkich 
placówkach organizowano uroczystości okolicznościowe, imprezy środowiskowe służące 
wzmacnianiu więzi rodzinnych tj. spotkania z babciami i dziadkami, zajęcia artystyczne itp. 
Jednak ze względu na wprowadzone ograniczenia związane ze stanem epidemii, od połowy 
marca 2020 r., placówki w ograniczony sposób zapewniały dostęp do alternatywnych form 
spędzania czasu wolnego. Świetlice środowiskowe z terenu Dęblina prowadziły systematycznie 
programy, zajęcia tematyczne dla dzieci i młodzieży z różnych środowisk, w tym również 
zagrożonych wykluczeniem i dotkniętych patologią przez ok. 6 miesięcy w 2020 r. W związku 
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 ich działalność była czasowo zawieszona tj. od 
12 marca 2020 r. do 2 sierpnia 2020 r. oraz od 17 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r . 
Poza tymi okresami pracownicy placówek systematycznie wspierali rodziny w procesach 
wychowawczych i opiekuńczych poprzez tworzenie warunków do nauki, rozwijania 
zainteresowań i uzdolnień, wyrównywanie braków wychowawczych rodziny i eliminowanie 
zaburzeń zachowania. Wszystkie placówki oświatowe współpracowały z Poradnią 
Psychologiczno - Pedagogiczną. Ścisłą współpracę realizowały: Specjalny Ośrodek Szkolno 
Wychowawczy w Dęblinie i Warsztaty Terapii Zajęciowej. WTZ prowadziły pracę z osobami 
niepełnosprawnymi powyżej 18 roku życia oraz ich rodzinami. W 2020 r. wsparciem objęto 25 
osób niepełnosprawnych. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna przez cały rok stacjonarnie 
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podejmowała nie tylko działania edukacyjne, ale również liczne działania wspierające 
kompleksowo rodziny z terenu naszego miasta. Należały do nich: 

• wsparcie psychologiczno - pedagogiczno - logopedyczne, 
• wydawanie opinii o niepełnosprawności, konieczności nauczania indywidualnego, 

i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, 
• prowadzenie warsztatów doskonalących rodziców„Szkoła dla Rodziców 

i Wychowawców", 
• prowadzenie doradztwa zawodowego, 
• prowadzenie działalności profilaktycznej i psychoedukacyjnej dla rodziców. 

Z systematycznej formy wsparcia w PPP korzystały dzieci i młodzież o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych, zaburzonych emocjonalnie i w zachowaniu, z zaburzeniami językowymi. 
W sposób stacjonarny pomocą psychologiczno - pedagogiczno - logopedyczną objęto 628 
dzieci i członków ich rodzin. Dla dzieci i młodzieży uczącej się przeprowadzono 413 diagnozy. 
Terapią objęto 155 dzieci w wieku poza szkolnym i uczniów. 8 rodzin objęto terapią rodzin 
a 9 rodziców uczestniczyło w cyklicznych warsztatach „Szkoła dla rodziców i wychowawców". 
Przyczyny zgłaszania się rodzin na terapię były następujące: trudności we wzajemnych 
kontaktach, napięcia, kłótnie oraz nieporozumienia w rodzinie, kryzys małżeński, trudności 
z pełnieniem funkcji opiekuńczo - wychowawczej, problemy związane z adopcją itp. 

Szybko rozwijające się zagrożenie dla zdrowia publicznego, spowodowane przez wirus 
SARS-CoV-2, wywołało wiele zmian we wszystkich aspektach życia, mimo to wszyscy 
realizatorzy Programu prowadzili działalność na rzecz realizacji celu głównego, jakim jest 
wzmocnienie rodziny w prawidłowym funkcjonowaniu. Część instytucji i placówek 
koncentrowała się na realizowaniu celu, jakim jest wypromowanie zdrowego stylu życia. 
Znaczącą rolę odgrywały tu placówki ochrony zdrowia i placówki oświatowe. 

W dobie pandemii w centrum wydarzeń znalazł się system opieki zdrowotnej, który 
stanął w obliczu konieczności zabezpieczenia społeczeństwa przed nie do końca poznanym 
zagrożeniem a jednocześnie utrzymania dostępności świadczeń zdrowotnych dla wszystkich 
potrzebujących. Dostosowanie się do nowej sytuacji stanowiło - i stanowi nadal - wyzwanie 
zarówno dla społeczeństwa, jak i organów administracji państwowej. Ważne jest to, 
że w okresie pandemii możliwe było wykorzystanie wprowadzonych niewiele wcześniej 
rozwiązań w dziedzinie e-zdrowia - przede wszystkim e-zwolnienia, teleporady i e-recepty. 
Umożliwiło to zmianę formy udzielania świadczeń, utrzymanie ich dostępności, 
zminimalizowało ryzyko bezpośredniego narażenia pacjentów na kontakt z osobami 
zakażonymi koronawirusem. Stan epidemii potwierdził w praktyce dużą wartość świadczeń 
telemedycznych w zakresie opieki nad pacjentami, w rozpoznawaniu ich problemów 
zdrowotnych a także w zakresie profilaktyki. 

Zakłady Opieki Zdrowotnej z terenu Dęblina prowadziły działalność profilaktyczną 
i promującą zdrowy styl życia poprzez: 

• badania profilaktyczne takie jak: cytologia, mammografia, kolonoskopia, gastroskopia, 
badanie słuchu, program kardiologiczny, profilaktyka raka piersi „Gabinety USG 
z różową wstążką", profilaktyka raka szyjki macicy, profilaktyka chorób krążenia, 
profilaktyka reumatoidalnego zapalenia stawów, profilaktyka nowotworowa „Badam 
się, mam pewność", 
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• przeprowadzanie regularnych bilansów zdrowia, 
• propagowanie i wykonywanie szczepień ochronnych (rodzinna Przychodnia lekarska 

przy ul. Stężyckiej przeprowadziła akcję bezpłatnych szczepień przeciw grypie dla 
seniorów 75+), 

• przeprowadzenie akcji informacyjnej o sposobach zapobiegania zakażeniu 
koronawirusem, 

• przeprowadzenie akcji informacyjnej o możliwości zaszczepienia się przeciw Covid-19, 
• kierowanie do poradni specjalistycznych, w razie potrzeby do oddziałów leczenia 

uzależnień. 

Placówki oświatowe zwracały także uwagę na potrzeby zdrowotne rodzin, zapewnienie 
dostępu do bezpieczeństwa publicznego. W szkołach, przedszkolach, SOSW a także 
w świetlicach środowiskowych promowano zdrowy styl życia i prowadzono profilaktykę 
zdrowotną. Realizowano różnego rodzaju programy prozdrowotne i przeciwdziałające 
uzależnieniom a także uczące zasad zachowania higieny. Organizowano różnego typu akcje np. 
zbieranie zużytych baterii, segregowanie śmieci, promowanie aktywności fizycznej poprzez 
redagowanie gazetek edukacyjnych. W SOSW zrealizowano program „Trzymaj formę", który 
miał na celu propagowanie treści dotyczących zapobiegania chorobom, kształtowania postawy 
odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych. W ramach tego programu przeprowadzono 
szereg szkoleń dla nauczycieli i rodziców z zakresu promocji zdrowia oraz profilaktyki np. 
uzależnień jako czynnika ochrony rodzin przed destrukcją społeczną. Ważne jest również, że 
placówka SOSW objęta została prywatnym programem wsparcia systemu żywienia dzieci, 
realizowanym przez Kulczyk Fundation „Żółty talerz", gdzie uczniowie otrzymywali 
dodatkowy posiłek w postaci drugiego śniadania. Zgodnie z założeniami do przygotowania 
posiłku wykorzystywana była zdrowa żywność, bez cukrów, konserwantów, emulgatorów. 
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia uczniowie i ich rodziny w ramach realizacji tego programu 
otrzymali upominki ze zdrową żywnością, co również było wsparciem dla rodzin, szczególnie 
tych w trudnej sytuacji materialnej. W związku z zagrożeniem zdrowia, we wszystkich 
placówkach oświatowych promowano zdrowy styl życia. 

Przez pandemię korona wirusa, ubiegły rok był czasem wyjątkowo trudnym, zupełnie 
nowym, dla wszystkich stanowił wielkie wyzwanie, jednak z zebranej i załączonej 
dokumentacji wynika, że wszyscy realizatorzy Programu starali się sprostać obiektywnym 
przeciwnościom i przeprowadzili szereg działań, których celem było dążenie do jak najbardziej 
prawidłowego funkcjonowania rodzin w dobie zagrożenia. 

5.4. Ochrona zdrowia publicznego. Profilaktyka 
Gmina Miasto Dęblin jest organem tworzącym dla Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dęblinie, która w ramach posiadanych kompetencji sprawuje 
nadzór nad Zakładem. Działalność „SPZOZ w Dęblinie" wypełnia zadania nałożone na gminę 
w zakresie ochrony zdrowia publicznego, m.in. zabezpieczenie dostępności do świadczeń 
z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. W Zakładzie działa Rada Społeczna, która składa 
się z 7 członków i jest organem opiniodawczym Miasta Dęblin oraz doradczym Dyrektora. 
W roku 2020 odbyły się trzy posiedzenia Rady w sprawach dotyczących: 

- zmiany Regulaminu Organizacyjnego SPZOZ w Dęblinie, 
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ w Dęblinie, 
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- wyrażenia opinii w sprawie kasacji aktywów trwałych SPZOZ w Dęblinie, 
- wyrażenia opinii w sprawie wniosku o nagrodę dla dyrektora SPZOZ w Dęblinie. 

SPZOZ świadczy usługi w zakresie konsultacji lekarzy Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej i lekarzy specjalistów, diagnostyki (w tym posiada własne laboratorium), 
rehabilitacji, stomatologii oraz medycyny pracy - przez co towarzyszy pacjentom przez cały 
ambulatoryjny cykl leczenia. SPZOZ zatrudnia 137 pracowników, 9 lekarzy POZ, 43 lekarzy 
specjalistów, 9 psychologów i psychoterapeutów. W SP ZOZ jest 16 poradni 
specjalistycznych do dyspozycji pacjentów. Około 60 firm powierzyło opiekę nad swoimi 
pracownikami w ramach Medycyny Pracy. 

Ochrona zdrowia publiczneso - yrofilaktyka 

Zadaniem własnym gminy jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką 
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych co wynika z art. 41 ust.l ustawy 
z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
W celu realizacji tych zadań rokrocznie podejmowany jest przez Radę Miasta Dęblin Program 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Dęblin. Podmiotem 
inicjującym realizację zadań z zakresu profilaktyki w sferze uzależnień na terenie Miasta 
Dęblin jest Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
W roku 2020 działalność Komisji obejmowała: 

- wpłynęło 22 nowych zgłoszeń o podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia 
o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się 
leczeniu odwykowemu, 

- przyjęto 51 osób (w tym osoby współuzależnione i zgłaszane w poprzednich latach), 
- do biegłych sądowych skierowano 9 osób, zgłosiło się 5, 
- skierowano do Sądu Rejonowego w Rykach łącznie 4 wnioski o wszczęcie 

postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie 
lecznictwa uzależnień od alkoholu, 

- przeprowadzono kontrolę 30 punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie 
przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi w tym 1 w związku ze zgłoszeniem o nieprawidłowościach. 

Jak wynika z powyższego zagrożenie uzależnieniem od alkoholu na terenie Miasta Dęblin 
istnieje. Wnioski płynące z realizacji programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 
wskazują na dalsze istnienie następujących problemów: 

1. Występowanie przemocy domowej związanej z nadużywaniem alkoholu. 
2. Niewystarczający poziom wiedzy mieszkańców na temat szkodliwości zażywania 

środków psychoaktywnych. 
3. Niewystarczający poziom wiedzy części mieszkańców w zakresie możliwości 

uzyskania profesjonalnej pomocy przez osoby zagrożone, uzależnione od środków 
psychoaktywnych oraz osoby współuzależnione. 

4. Niechęć mieszkańców do podejmowania dobrowolnych działań zmierzających do 
rozwiązywania problemu (np. terapii od uzależnień). 

Wskazane problemy zobowiązują do: 
- przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez koordynację i usprawnianie działań 

instytucji i organizacji zajmujących się pomocą rodzinie; 
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- podnoszenia świadomości społecznej w zakresie uzależnień poprzez realizację 
programów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i rodziców oraz 
organizowanie kampanii informacyjnych w szkołach i w środowisku poza szkolnym; 

- zwiększania zakresu informacji o instytucjach, które pomagają mieszkańcom 
- borykającym się z problemem uzależnień; 
- zapobiegania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez zapewnienie 

atrakcyjnych sposobów spędzania czasu wolnego. 
W obszarze zdrowia publicznego realizowany był też Program przeciwdziałania 

narkomanii miasta Dęblin na 2020 rok. Celem programu było minimalizowanie problemów 
związanych z narkomanią (prowadzono działania edukacyjne, profilaktyczne i pomocowe). 
Podejmowane działania związane z przeciwdziałaniem narkomanii na terenie miasta Dęblin 
to powielenie zadań z lat poprzednich. Działania profilaktyczne i pomocowe w głównej 
mierze były skierowane do dzieci i młodzieży. Szczególną uwagę zwrócono na działania 
w obszarze dostępność do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 
i osób zagrożonych uzależnieniem. W 2020 roku prowadzono indywidualną terapię 
uzależnień od narkotyków i dopalaczy w wymiarze 6 godzin tygodniowo co miało pozytywny 
wpływ na większą ich dostępność. Należy wskazać, iż inicjacja narkotykowa jest coraz 
wcześniejsza, co stanowi główny i najważniejszy czynnik ryzyka uzależnienia. Omawiany 
program był w ścisłym współdziałaniu z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2020 rok. 

Problem szeroko pojętego uzależnienia wiąże się najczęściej z szeregiem problemów 
współtowarzyszących, takich jak: przemoc wobec najbliższych, ograniczenie praw 
rodzicielskich, sprawy rozwodowe itp., dlatego w strukturze MKRPA działał Punkt 
Informacyjno - Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W ramach jego 
działalności udzielono 86 porad dla 42 osób. Na terenie Dęblina zanotowano 32 przestępstwa 
i wykroczenia popełnione pod wpływem alkoholu. Założono 39 niebieskich kart gdzie 
przyczyną była przemoc spowodowana problemem alkoholowym w tym 30 Komisariat 
Policji, 6 Ośrodek Pomocy Społecznej, MKRPA 3 oraz Placówka Ochrony Zdrowia 0. 
Łącznie prowadzone były niebieskie karty w 58 rodzinach (założone w 2020 r. i latach 
poprzednich). 

Na terenie Miasta Dęblin w roku 2020 największe znaczenie miała realizacja działań 
profilaktycznych i pomoc dzieciom. Zadania realizowane w ramach przeciwdziałania 
patologiom wśród dzieci i młodzieży to organizowanie zajęć profilaktycznych w 5 świetlicach 
w tym 2 świetlice osiedlowe i 3 Placówki Wsparcia Dziennego Polskiego Czerwonego 
Krzyża O/Lublin wraz z dożywianiem dzieci i młodzieży. Świetlice zapewniają 
wszechstronne wsparcie, począwszy od potrzeb podstawowych, jak opieka, bezpieczeństwo, 
poprzez pomoc w nauce, wsparcie emocjonalne w sytuacjach trudnych, aż po organizacje 
czasu wolnego czy ciekawe zajęcia rozwojowe. Miasto Dęblin wspierało inicjatywy mające 
na celu zapobieganie negatywnym zjawiskom alkoholizmu czy narkomanii, adresowane do 
całej społeczności: 

- finansowano programy terapeutyczne dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz dla 
osób związanych z przemocą w rodzinie, współpracowano w tym zakresie 
z placówkami leczenia uzależnień, 

- udzielano pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom z problemami alkoholowymi, 
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- prowadzono działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i 
młodzieży w tym: zajęcia sportowe, programy i kampanie profilaktyczne, utrzymanie 
świetlic, 

- wspomagano działalność instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącą 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

W wypełnianiu zadań profilaktyki uzależnień Miasto Dęblin wspomagała Poradnia 
Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy 6 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią 
SP ZOZ w Dęblinie, która w 2020 roku przyjęła łącznie 83 osób (wśród nich było 74 osób 
uzależnionych od alkoholu i 9 osoby współuzależnione). Łącznie w Poradni odbyło się 775 
spotkań (w tym z osobami uzależnionymi 665, a z osobami współuzależnionymi 110 
spotkań). 

W roku 2020 na terenie gminy funkcjonowało wg. stanu na dzień 01.01.2020 r. 50 
punktów sprzedaży napojów alkoholowych, w tym 36 punktów sprzedaży detalicznej 
i 14 punktów gastronomicznych, a wg. stanu na dzień 31.12.2020 r. 40 punków sprzedaży 
napojów alkoholowych, w tym 32 punktów sprzedaży detalicznej i 8 punktów 
gastronomicznych. Na dzień 01.01.2020 r. liczba zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych wynosiła 133 tj. dla sklepów 102 oraz 31 dla punktów gastronomicznych. 
Na dzień 31.12.2020 r. liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosiła 104 
tj. dla sklepów 88 oraz 16 dla punktów gastronomicznych. 

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone 
zostały na realizację zadań ujętych w programach Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych dla Miasta Dęblin oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Dęblin 
na rok 2020. 

5.5. Lokalny transport zbiorowy 

Organizatorem publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Dęblin było Miasto 
Puławy, z którym Miasto Dęblin zawarło porozumienie w celu wykonywania zadania 
własnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej. Obsługę 
komunikacyjną wykonywał Miejski Zakład Komunikacji - Puławy Spółka z o.o. w Puławach 
i jako operator realizował w 2020 roku usługę w zakresie publicznego transportu zbiorowego 
osób w ramach regularnej linii komunikacji miejskiej na obszarze miasta Dęblin w jego 
granicach administracyjnych dla linii 31 oraz do 31 maja 2020r. dla linii nr 30 na trasie 
Puławy - Dęblin - Puławy. MZK - Puławy Spółka z o.o. realizował postanowienia umowy 
wykonawczej na linii jednokierunkowej okrężnej oznaczonej nr 31 po trasie: ul. Krasickiego, 
ul. Płk Ścibiora, ul. Spacerowa, ul. Składowa, ul. Niepodległości (Rynek), ul. Warszawska, ul. 
15 PP Wilków, ul. Wiślana, ul. Dworcowa. Informacje dot. rozkładu jazdy, przystanków 
i linii są dostępne na stronie internetowej www.deblin.pl/miasto/rozklady.html. Zakres 
rzeczowy obsługi linii nr 31 za 2020 r. realizowano w dni robocze pod poniedziałku do piątku 
z podziałem: 

a) 13 kursów z odjazdami z przystanku baza ZUK Dęblin, 
b) 12 kursów z odjazdami z przystanku ul. Dworcowa. 

W okresie wakacji letnich i ferii zakres obsługi został ograniczony do godz. 16:30. 
W związku z istniejącym potencjalnym ryzykiem zakażenia się koronawirusem w okresach 
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od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r. oraz 29 listopada 2020 r. do 31 grudnia 
2020 r. autobus komunikacji miejskiej na linii nr 31 kursował według rozkładu jady dla dni 
powszednie, ferie i wakacje. 

Do 31 maja 2020 r. MZK - Puławy Spółka z o.o. realizował przewóz pasażerów 
na trasie Puławy - Dęblin - Puławy w ramach linii nr 30 z trasą: Puławy, ul. Składowa, 
Wółka Gołębska, Gołąb, Borowina, Matygi, Borowa, Dęblin, ul. Podchorążych, ul. 15 PP 
„Wilków", ul. Wiślana, ul. Dworcowa, ul. Wiślana, ul. 15 PP „Wilków", ul. Warszawska, 
ul. Spacerowa, ul. Płk Ścibiora, ul. Spacerowa, ul. Niepodległości (Rynek), ul. Warszawska, 
ul. Podchorążych, Borowa, Matygi, Borowina, Gołąb, Wółka Gołębska, Puławy, 
ul. Składowa. W ramach linii nr 30 wykonywane były dwa kursy od poniedziałku do piątku 
w dni nauki szkolnej. W związku z tym, że autobus linii komunikacyjnej nr 30 Puławy -
Dęblin - Puławy zgodnie z rozkładem jazdy kursował wyłączenie w dni nauki szkolnej jego 
kursy od 16 marca 2020 r. zostały zawieszone do odwołania, a od 1 czerwca 2020 r. linia 
została zlikwidowana. Z linii komunikacyjnej 30 w okresie od 1.01.2020 r- 16.03.2020 r. 
skorzystało 5596 pasażerów. 

Przewozy o charakterze użyteczności publicznej na obszarze miasta Dęblin w 2020 r. na linii 
komunikacyjnej oznaczonej: 

1) Nr 31 zostały wykonane w ilości 55 607 wozokilometrów, 
2) Nr 30 zostały wykonane w ilości 6 059,83 wozokilometrów. 

W okresie od 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. z komunikacji miejskiej linia 31 skorzystało 
40896 pasażerów, z czego 30287 - bilety jednorazowe normalne oraz 10609 - bilety 
jednorazowe ulgowe. We wskazanym okresie bilety okresowe wykupiły 153 osoby z czego: 

a) 89 - bilety okresowe normalne tj. 26 miesięczne, 63 dwumiesięczne; 
b) 64 - bilety okresowe ulgowe tj. 32 miesięczne, 32 dwumiesięczne; 
Wartym zauważenia jest fakt, że liczba pasażerów korzystających z komunikacji 

miejskiej obsługiwanej przez MZK - Puławy Sp. z o.o. do końca 2019 r. stale rosła. Rok 2020 
przyniósł zmniejszoną mobilność obywateli tym samym spadek liczby pasażerów 
korzystających z linii nr 31, co spowodowane było przede wszystkim panującą pandemią, 
jak również tym, iż placówki oświatowe przez większość roku szkolnego prowadziły 
nauczanie w trybie zdalnym. Niemniej jednak zainteresowanie tą formą transportu utrzymuje 
się na dosyć wysokim poziomie. Na poprawę wyników będzie miało wpływ wygaszenie 
pandemii oraz powrót uczniów i studentów do nauki stacjonarnej. 

Liczba pasażerów - linia nr 31 

Lp. Rok 2015 
(w okresie X - XII) 

Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 

1. 7311 32 542 34 433 38 866 49 058 40 896 
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Liczba pasażerów - linia nr 30 

Lp. Rok 2019 

(w okresie od 1 marca do 31 grudnia -
wyłącznie w dni nauki szkolnej) 

Rok 2020 

(w okresie od 1 stycznia do 16 marca -
wyłącznie w dni nauki szkolnej) 

1. 22 400 5 596 

Miasto Dęblin w roku 2020 rozszerzyło świadczenie publicznego transportu zbiorowego 
poprzez udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Ryckiemu na dofinansowanie zadań 
z zakresu transportu zbiorowego na terenie powiatu ryckiego na liniach komunikacyjnych 
Ryki - Dęblin przez Stawy oraz Ryki - Paprotnia przez Dęblin. Realizacja zadania polegała na 
uruchomieniu nierentownych linii komunikacyjnych na terenie powiatu ryckiego. Linie 
zostały utworzone w ramach dofinansowania z funduszu rozwoju przewozów autobusowych 
o charakterze użyteczności publicznej, dla których organizatorem został Powiat Rycki 
natomiast obsługę komunikacyjną wykonywało Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Samochodowej w Rykach Spółka z o.o., pełniące funkcję operatora publicznego transportu 
zbiorowego. Przewozy obejmowały dopłatę ze strony Miasta Dęblin za wypracowaną ilość 
wozokilometrów na obszarze administracyjnym Miasta Dęblin, które na linii komunikacyjnej 
oznaczonej: 

1) Ryki - Dęblin przez Stawy zostały wykonane w ilości 12 612 wozokilometrów, 
2) Ryki - Paprotnia przez Dęblin zostały wykonane w ilości 6 102 wozokilometrów. 

Zaznaczyć należy, że w związku z trwająca pandemią choroby COVID-19 połączenia 
autobusowe nie zostały zawieszone czy ograniczone w ciągu 2020 roku. 

Ponadto w sferze wykonywania krajowego transportu drogowego na terenie Miasta Dęblin 
funkcjonowali: 

- w zakresie przewozu osób taksówką - 9 przedsiębiorców posiadało licencje udzielone 
przez Burmistrza Miasta Dęblin, 

- w zakresie regularnych przewozów 2 przewoźników posiadało zezwolenie udzielone 
przez Burmistrza Miasta Dęblin (stan na 31.12.2020 r.) na linii: Dęblin, ul. Dworcowa 
- ul. Płk Ścibiora - Dęblin, ul. Dworcowa. 

Oprócz przewoźników świadczących usługi transportowe na podstawie zezwoleń/licencji 
udzielonych przez Burmistrza Miasta Dęblin swoje usługi świadczyli również: 

1. PKS w Rykach Sp. z o.o., 
2. Biuro Turystyki Szkolnej na linii komunikacyjnej: Stężyca - Okrzeja przez Dęblin, 

Ryki ( przez większą część roku linia zwieszona w związku z panującą pandemią), 
3. BP TOUR Sp. z o.o. na liniach: 

- Dęblin - Lublin przez Ryki (przez większą część roku linia zwieszona 
w związku z panującą pandemią), 

4. PLAY - POKEN & SPYBUS Krzysztof Banach na linii komunikacyjnej: Dęblin -
Ryki - Warszawa, 

5. STANBUS M. i M. Wieleba Sp. jawna na linii komunikacyjnej: Dęblin - Gołąb -
Puławy (kursy oznaczone literą „s" zawieszone w czasie nauczania zdalnego). 
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5.6. Bezpieczeństwo publiczne i obrona cywilna 

Miasto zaspokaja zbiorowe potrzeby wspólnoty samorządowej mieszkańców 
w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej 
i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu 
przeciwpowodziowego. Uprawnienia Władz Miasta Dęblin w powyższym zakresie 
zasadniczo koncentrują się wokół przyjętych aktów prawa miejscowego. Rada Miasta 
rozpatruje raz w roku informacje o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy przedkładaną 
przez Komisariat Policji w Dęblinie, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej 
w Rykach, Placówkę Służby Ochrony Kolei, Placówkę Żandarmerii Wojskowej. 

Główną instytucją na terenie Miasta Dęblin dbającą o bezpieczeństwo mieszkańców jest 
Komisariat Policji w Dęblinie, dlatego też w zaspakajaniu tych potrzeb istotna jest współpraca 
samorządu z policją. Z przedstawionych danych tej formacji wynika, że w 2020 roku 
w mieście Dęblin stwierdzono łącznie: 

- 292 przestępstwa, a wykrywalność wyniosła 91,1 %, 
- 36 czyny o charakterze gospodarczym, 
- 26 przestępstw narkotykowych, a wykrywalność wyniosła 100%, 
- 14 wypadków drogowych, w tym 2 osoba zabita, 12 osób rannych, 
- 94 kolizji drogowych, 
- 893 wykroczenia, 
- nałożono 569 mandatów, 
- pouczono 189 osób, 
- wysłano 135 wniosków do sądu. 

Oprócz działań wykrywania przestępstw czy ścigania sprawców funkcjonariusze Komisariatu 
Policji w Dęblinie prowadzili działania profilaktyczne - prelekcje dot. zakresu ograniczania 
pośrednich przyczyn stanowiących podłoże patologii społecznych oraz przestępczości 
np. działania w obszarze edukacji, wychowania, narkomanii, alkoholizmowi i przemocy 
w rodzinach. 

Wsparciem dla lokalnej policji, w działaniach prewencyjnych była Placówka Żandarmerii 
w Dęblinie. Z przedstawionych danych tej formacji wynika, że w 2020 roku w mieście 
Dęblin: 

- w czasie służby patrolowej ujawniono 6 wykroczeń i przewinień (pouczono 
2, nałożono mandat 3, doprowadzono 1), 

- ujawniono 30 wykroczeń w ruchu drogowym, 
- skontrolowano 105 pojazdów, 
- wzięto udział w 5 ogólnopolskich akcjach organizowanych przez Policję, 
- wszczęto 34 postępowań karnych, 
- wystawiono 18 mandatów karnych, 
- dokonano 12 postępowań sprawdzających. 

Biorąc pod uwagę powyższe dane, stwierdzić należy, że stan dyscypliny i porządku 
publicznego zarówno na terenie obiektów wojskowych jak i poza nimi, jest na dobrym 
poziomie, a ilość przestępstw ujawnionych poza terenem jednostek wojskowych jest znikoma 
i nie wpływa na poziom bezpieczeństwa miasta Dęblin. 
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Ochroną życia i zdrowia ludzi, a także mienia na obszarze kolejowym m. in. w mieście 
Dęblin zajmował się Posterunek Straży Ochrony Kolei w Dęblinie. Z przedstawionych 
danych tej formacji wynika, że w 2020 roku w mieście Dęblin: 

- zarejestrowano 54 zdarzeń (17 zostało wykrytych), 
- ogółem wystawiono 549 patroli, 
- ukarano 57 osób mandatami, 
- sporządzono 2 wnioski do sądu. 

Ochroną przeciwpożarową mieszkańców miasta zajmowały się Państwowa Straż 
Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna Dęblin Masów. Działania tych jednostek polegały 
na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska 
przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. Z przedstawionych 
danych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Rykach wynika, 
że w 2020 roku w mieście Dęblin stwierdzono łącznie: 

- 141 zdarzeń dot. działań ratowniczych (w tym 28 pożary, 103 tzw. miejscowych 
zagrożeń, 10 wyjazdów do fałszywych alarmów - 9 zgłoszeń w dobrej wierze, 
1 zgłoszenie złośliwe), 

- 123 wyjazdów przez siły Posterunku PSP w Dęblinie (w tym 104 interwencji 
Posterunek prowadził samodzielnie bez konieczności wsparcia siłami PSP, które 
stacjonują w Rykach). 

Ponadto, Komenda Powiatowa PSP w Rykach w 2020 roku prowadziła działania 
edukacyjne i profilaktyczne, których głównym celem było zwiększenie świadomości 
mieszkańców o występujących zagrożeniach w życiu codziennym, zapoznanie 
z podstawowymi zasadami zapobiegania tym zagrożeniom oraz przybliżenie mieszkańcom 
podstawowych zasad postępowań w niebezpiecznych sytuacjach. 

Gmina Miasto Dęblin kontynuuje działanie Posterunku KP PSP, który mieści się 
w Remizie OSP Dęblin Masów. Głównym celem uruchomienia w Dęblinie Posterunku KP 
PSP była poprawa skuteczności zabezpieczenia operacyjnego terenu miasta Dęblin, poprzez 
zmniejszenie czasu dojazdu sił KP PSP do powstałych zdarzeń. 

Miasto wspiera działalność jednostki OSP Dęblin - Masów, która jest jedyną formacją 
ochotniczej ochrony przeciwpożarowej funkcjonującą w naszym mieście. Dzięki wzorowej 
współpracy samorządu oraz zarządu OSP na szczeblu miejskim, a także Komendy 
Powiatowej PSP w Rykach corocznie udaje się wspierać działania ochotników poprzez 
poprawę ich stanu wyszkolenia czy też wyposażenia. Działalność OSP Dęblin - Masów 
stanowi poważny szczebel w zabezpieczeniu p.poż na terenie gminy Dęblin, jednostka 
uczestnicy w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym, co stanowi ważny element 
systemu ratowniczo - gaśniczego. Udział OSP Dęblin Masów w 2020 roku w działaniach 
ratowniczych: 

- 43 zdarzeń (40 wyjazdów na terenie Dęblina, 3 na teren sąsiednich gmin), 
- 14 interwencji dot. gaszenia pożaru, 
- 27 usuwanie miejscowych zagrożeń, 
- 3 wyjazdy do fałszywego alarmu, 
- 8 razy jednostka prowadziła działania samodzielnie bez udziału sił i środków KP 

PSP w Rykach. 
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W ramach otrzymanego dofinansowania z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, 
których dysponentem była Komenda Powiatowa PSP w Rykach jednostka OSP Dęblin 
Masów w 2020 roku zakupiło 3 komplety ubrań specjalistycznych. 

Miasto Dęblin finansowało działalność OSP Dęblin Masów poprzez wynagrodzenia, 
w tym ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach, 
wynagrodzenie dla kierowcy pojazdu pożarniczego, badania psychologiczne i okresowe 
strażaków, ubezpieczenia osobowe strażaków, ubezpieczenie pojazdów strażackich, 
utrzymanie bieżące strażnicy (energia elektryczna, woda, gaz, telefon, wywóz nieczystości), 
zakup paliwa, części do pojazdów pożarniczych i sprzętu przeciwpożarowego, konserwacja 
gaśnic, badania techniczne pojazdów. 

W mieście działa system monitoringu miejskiego składający się z kamer, który wpływa 
na bezpieczeństwo mieszkańców i ułatwia prowadzenie działań funkcjonariuszom policji. 
Dębliński samorząd wpływa również na bezpieczeństwo publiczne poprzez sukcesywną 
modernizację infrastruktury mającą wpływ na podnoszenie bezpieczeństwa publicznego 
mieszkańców. 

Obrona cywilna 

Jako terenowy organ obrony cywilnej, Burmistrz Miasta Dęblin na terenie miasta ma 
zorganizowany system zarządzania kryzysowego zgodnie z ustaleniami ustawy z dnia 26 
kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym oraz zarządzeniem nr 78.2020 Burmistrza Miasta 
Dęblin z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania 
kryzysowego. Ważnym zakresem działalności Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 
jest problematyka przeciwpowodziowa. Zagrożenie powodziowe jest postrzegane, jako 
najbardziej prawdopodobne wystąpienie klęski żywiołowej na terenie miasta Dęblin. 
Opracowany „Plan ochrony przeciwpowodziowej", jest stale aktualizowany, sprawdzane są 
procedury, ustalenia w zakresie wzajemnego współdziałania między poszczególnymi 
służbami, inspekcjami, strażami - zarówno na szczeblu miasta jak i powiatu. W ramach 
prowadzonej profilaktyki przeciwpowodziowej, prowadzone są roczne kontrole okresowe 
stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych i przepompowni. W przeglądach 
uczestniczą przedstawiciele urzędu miasta, zgłaszając wnioski i uwagi dotyczące stanu 
technicznego obwałowań oraz budowli hydrotechnicznych. W gminnym magazynie 
przeciwpowodziowym, zgromadzono sprzęt ochrony osobistej (odzież ochronną, buty), nosze 
sanitarne, środki i sprzęt do likwidacji skażeń, sprzęt żywnościowy (termosy), sprzęt 
przeciwpowodziowy, sprzęt kwatermistrzowski (łóżka polowe, materace), worki na piasek. 
Zgromadzone materiały pozwalają na skuteczne uruchomienie akcji przeciwpowodziowej, 
a nie jej przeprowadzenie. W przypadku wystąpienia zagrożeń wymagających uruchomienia 
i użycia znacznej ilości środków, przewidziane jest wykorzystanie zgromadzonych środków 
materiałowych znajdujących się w magazynach wojewódzkich. Środki takie, zgodnie 
z zawartymi porozumieniami, będą dostarczone na potrzeby miasta w terminie do 24 godzin. 

W skład systemu ostrzegania i alarmowania na terenie miasta Dęblin wchodzą urządzenia 
alarmowe: tj. centrala alarmowa i syrena elektryczna, znajdujące się w budynku Urzędu 
Miasta Dęblin 
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5.7. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami 

W 2020 r. realizowano zadania w zakresie ochrony zwierząt w ramach Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Miasta Dęblin przyjętego przez Radę Miasta Dęblin uchwałą Nr XXVI/164/2020 z dnia 
19 marca 2020 r. W ramach tego programu na terenie miasta przeprowadzono odłów 
19 bezdomnych psów oraz opłacono usługi weterynaryjne wraz z pełnieniem dyżurów, 
zakupiono karmę dla bezdomnych zwierząt, uczestniczono w akcji ratowniczej zwierząt 
oraz w odbiorze padłej zwierzyny. 

5.8. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

Zasady i ramy prawne współdziałania administracji z organizacjami pozarządowymi 
określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. Podstawą wzajemnej współpracy na poziomie samorządu jest przyjęty 
przez Radę Miasta Dęblin Uchwałą Nr XIX/115/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. „Program 
współpracy Miasta Dęblin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2020". Program określał cele, zasady, zakres i formy 
współpracy. Realizacja celów i zadań określonych w Programie odbywała się w formie 
finansowej, jak również pozafinansowej. 

W Dęblinie zarejestrowane są organizacje pozarządowe działające w obszarze sportu 
i kultury fizycznej, promujące takie dyscypliny sportu, jak: piłka nożna, siatkówka, tenis 
stołowy i ziemny, sporty walki, lekkoatletykę, wędkarstwo oraz biegi. Działalność tych 
organizacji możliwa jest dzięki społecznemu zaangażowaniu, własnym środkom, jak również 
pozyskiwaniu funduszy ze źródeł krajowych i od prywatnych sponsorów. Miasto Dęblin 
wspiera finansowo działalność stowarzyszeń sportowych poprzez udzielanie dotacji z budżetu 
miasta, a także poprzez bezpłatne udostępnianie obiektu stadionu miejskiego. 

Wykaz udzielonych dotacji na działalność sportową w trybie ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: 

2020 rok - wydatkowano 50 000 zł 

Zadanie nr 2 - organizacja szkolenia w piłkę nożną oraz udział w rozgrywkach. 

1. Uczniowski Klub Sportowy „Gabaryty" Dęblin - 6 000,00 zł; 
2. Dęblińska Szkoła Sportu Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK" Dęblin - 6 000,00 zł 
3. Miejski Klub Sportowy „Czarni - Orlęta" Dęblin - 4 000,00 zł (zwrot: 1 529,57 zł) 

Zadanie nr 3 - szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie gry w tenisa stołowego 
lub ziemnego, organizacja i udział w rozgrywkach i turniejach. 
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1. Uczniowsko-Miejski Klub Tenisa Stołowego „LOB" - 6 000,00 zł 
2. Dębliński Klub Tenisowy „Open" - 3 000,00 zł 

Zadanie nr 4 - szkolenie dzieci i młodzieży w sportach walki oraz udział w rozgrywkach. 

1. Klub Sportowy „Forca Dęblin MMA" - 3 000,00 zł 

Zadanie nr 6 - organizacja zajęć, zawodów i rozgrywek sportowo - rekreacyjnych. 

1. Polski Związek Wędkarski Okr. w Lublinie - Koło nr 4 Dęblin-Miasto - 2 000,00 zł 
2. Dęblińskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych DISON - 5 000,00 zł (zwrot) 

Zadanie nr 7 - organizacja imprez sportowych upowszechniających bieganie. 

1. Dęblińskie Stowarzyszenie Sportowe „Orlęta" - 5 000,00 zł (zwrot) 
2. Stowarzyszenie Project Masow - 5 000 zł (zwrot) 

Zadanie nr 9 - szkolenie dzieci i młodzieży w lekkoatletyce oraz udział w zawodach. 
1. Międzyszkolny Uczniowsko-Ludowy Klub Sportowy „LIBERO" przy ZSZ nr 2 

w Dęblinie - 2 500,00 zł 

Zadanie nr 10 - szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej oraz udział w zawodach. 

1. Międzyszkolny Uczniowsko-Ludowy Klub Sportowy „LIBERO" przy ZSZ nr 2 
w Dęblinie - 2 500,00 zł 

Tryb pozakonkursowy - Dęblińskie Stowarzyszenie Sportowe „Orlęta" - 10 000,00 zł 
organizacja zajęć, zawodów i rozgrywek sportowo-rekreacyjnych. 

Na terenie miasta w obszarze turystyki działa 5 organizacji pozarządowych: Oddział 
Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Dęblinie, Drużyna Nr 8 
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Dęblinie, Stowarzyszenie "Przystań -
Wisła - Dęblin", Oddział Dębliński Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego im. Augusta 
Sochackiego, 4. Dęblińska Wodna Drużyna Starszoharcerska "LUPI MARE" Związku 
Harcerstwa Polskiego. Stowarzyszenia te są organizatorami wielu imprez turystyczno-
krajoznawczych zgodnie z przyjętym rocznym kalendarzem działalności. Oddział Dębliński 
Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego im. Augusta Sochackiego co roku organizuje dla 
swoich członków oraz mieszkańców miasta m.in.: Dzień Wróbla, Rajd Przyjaciół Dęblina, 
Dębliński Rajd Rowerowy na Bursztynowym Szlaku „Greenways", Rajd Pamięci Narodowej, 
Zlot Pamięci 15. Pułku Piechoty „Wilków", Złaz Topienie Marzanny, Światowy Dzień 
Turystyki. 

Miasto Dęblin wspiera działalność organizacji pozarządowych, przeznaczając środki 
finansowe na dotacje w trybie otwartego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze 
pożytku publicznego. W 2020 roku w otwartym konkursie ofert na realizację zadania 
z zakresu turystyki przeznaczono kwotę 3 000 zł. Udzielono dotacji Dęblińskiemu Szczepowi 
ZHP „Feniks" na zadanie pod nazwą „Działaj w domu z płótna". 
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Z budżetu miasta, co roku wydatkowane są również środki finansowe dla Drużyny 
nr 8 Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Dęblinie na zakup paliwa 
do motorówek w celu patrolowania rzek Wisły i Wieprza. W 2020 r. z zaplanowanego 
budżetu przeznaczono kwotę 4 000,00 zł. 

5.9. Utrzymanie miejsc pamięci narodowej i opieka nad zabytkami 

Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282) Miasto Dęblin posiadało opracowany na lata 2017-
2020 Gminny Program Opieki nad Zabytkami. Program ten został przyjęty Uchwałą nr 
LV/302/2017 Rady Miasta Dęblin z dnia 28 grudnia 2017 roku i opublikowany w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubelskiego pod poz. 222 z dnia 16 stycznia 2018 roku. 

Główne założenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami obejmowało 
ukierunkowanie polityki samorządu służącej podejmowaniu planowanych działań 
dotyczących finansowania, inicjowania, wspierania oraz koordynowania prac z dziedziny 
ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego oraz upowszechniania i promowania dziedzictwa 
kulturowego. Do realizacji powyższego celu, niezbędna była konkretyzacja celów 
szczegółowych: 

a) bezpośrednie wsparcie dla rewaloryzacji obiektów zabytkowych; 
b) odpowiednia ekspozycja i promocja najcenniejszych obiektów; 
c) dbałość o ład przestrzenny i krajobraz kulturowy w Mieście; 
d) określanie warunków współpracy z właścicielami obiektów zabytkowych; 
e) edukacja społeczeństwa w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego; 
f) rozwój produktów turystycznych opartych na walorach dziedzictwa 

kulturowego; 
g) wykorzystanie mediów, Internetu i multimediów w celu nowoczesnej promocji 

walorów zabytkowych; 
h) wykorzystanie turystyczne terenów Twierdzy Dęblin. 

Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Miasta Dęblin określił szereg działań 
w zakresie opieki nad gminnymi zabytkami. Wyznaczone kierunki i zadania uwzględniały 
specyfikę dziejów Miasta i charakter jego dziedzictwa kulturowego oraz jego zgodność 
z celami wskazanymi w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a także 
komplementarność w stosunku do pozostałych dokumentów planistycznych. 

Program wyznaczył dwa główne priorytety: dbałość o zachowanie istniejących walorów 
zabytkowych oraz wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w promocji miasta i rozwoju jego 
funkcji turystycznej. Wzorem lat ubiegłych sprawowano bieżącą opiekę nad cmentarzami 
oraz miejscami pamięci. W 2020 roku wykonywane były prace porządkowe oraz 
konserwatorskie. Działania miały na celu utrzymanie obiektów w dobrym stanie 
i zatrzymanie ich degradacji. Systematyczne porządkowanie cmentarzy oraz miejsc pamięci 
narodowej odbywało się przy współpracy jednostek wojskowych oraz placówek podległych. 

W 2020 środki finansowe z budżetu Miasta zostały przeznaczone na prace 
porządkowe utrzymujące obiekty zabytkowe w stanie niepogorszonym. Miasto Dęblin 
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uzyskało środki dotacji celowej z budżetu Wojewody Lubelskiego na zadanie pt. „W sprawie 
utrzymania grobów i cmentarzy wojennych". Dotacja została przeznaczona na następujące 
prace: mycie krzyży na Cmentarzu Wojennym „Balonna" przez profesjonalną firmę, 
dwukrotne koszenie przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej oraz zostały odmalowane 
betonowe elementy bramy wjazdowej na ten cmentarz. Kwota wykorzystanej dotacji 
wyniosła 4 500 zł. Ponadto w ubiegłym roku zostało wydatkowane 2 000 zł na zakup 
wiązanek i zniczy na święta patriotyczne oraz 3 000 zł na opracowanie Gminnego Programu 
Opieki nad Zabytkami na lata 2021 - 2024. 

W ubiegłym roku Miasto Dęblin przy udziale i zaangażowaniu Garnizonu Dęblin oraz 
stowarzyszeń, było organizatorem lub współorganizatorem świąt i uroczystości 
0 charakterze patriotycznym: Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni 
Katyńskiej, Dęblińskich Obchodów Narodowego Dnia „Żołnierzy Wyklętych", miejskich 
obchodów Święta Konstytucji 3 Maja, 100. Rocznicy Cudu nad Wisłą, Święta Pułkowego 
15. Pułku Piechoty „Wilków", Święta Odzyskania Niepodległości. W ramach wspólnych 
obchodów świąt patriotycznych, przedstawiciele władz miasta i Garnizonu Dęblin, odwiedzali 
miejsca pamięci narodowej, składali wiązanki i zapalali znicze. Te uroczystości z powodu 
pandemii COVID-19 odbyły się w reżimie sanitarnym. Natomiast z powodu obostrzeń 
wynikających z epidemii nie odbyły się, wzorem lat ubiegłych, Dni Dęblina, powitanie 
1 pożegnanie lata. 

Na 2020 rok przypadła 100. rocznica wybuchu Bitwy Warszawskiej, potocznie 
nazywana „Cudem nad Wisłą". 15 sierpnia w Święto Wojska Polskiego i Święto 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny obchodzone były uroczystości miejskie, które 
rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny. We mszy uczestniczyły poczty sztandarowe 
placówek oświatowych, Miasta Dęblin oraz Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych. Oprawę 
muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Ryk, która zagrała koncert 
pieśni patriotycznych. Kolejnym punktem uroczystości miejskich było odsłonięcie tablic 
upamiętniających 100. Rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 - „Cudu nad Wisłą". Urząd 
Miasta we współpracy z Lotniczą Akademią Wojskową i 4. Skrzydłem Lotnictwa Szkolnego 
przygotował w marcu 2020 roku obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych", 
w ramach którego odbyła się m.in. IX edycja Biegu „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych". W ramach otwartego konkursu ofert, przekazano 13 000 zł dla 
Towarzystwa Przyjaciół Dęblina na organizację „VI Międzynarodowych Spotkań z Muzyką 
Organową w Dęblinie", a także 1 000 zł na przeprowadzenie konkursu historycznego pt. 
„Dęblin na kartach historii". Celem konkursu było pogłębienie wiedzy o historii Miasta 
i rozbudzenie zamiłowania do badań przeszłości Dęblina wśród młodzieży. Cyklicznie 
prowadzona jest również współpraca z mediami tradycyjnymi i internetowymi w dziedzinie 
promocji lokalnych zabytków. 22 lipca 2020 roku, już po raz czwarty, do Dęblina przyjechał 
Bogusław Wołoszański wraz z ekipą programu „Tajna historia XX wieku". W Muzeum Sił 
Powietrznych w Dęblinie nagrywał kolejny odcinek. Tym razem do Dęblina sprowadziło go 
samo Muzeum Sił Powietrznych. Dziennikarz miał możliwość przedstawienia pierwszej 
powojennej historii radzieckiego lotnictwa, bo większość konstrukcji samolotów w muzeum, 
to konstrukcje radzieckie. Co więcej powstawały one bardzo mocno w oparciu o wzory 
niemieckie i o tym jest druga część programu. 25 października 2020 roku również w Muzeum 
Sił Powietrznych gościła Radiowa Jedynka, a program prowadził Roman Czejarek. Muzeum 
Sił Powietrznych, w 80. rocznicę bitwy o Anglię, prezentowało wystawę „Niebo nad 
Brytanią", która miała na celu podkreślenie roli polskich pilotów w jednej z największych 
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kampanii powietrznych II wojny światowej. Misją tej placówki jest upowszechnianie wartości 
historycznych związanych z dziejami oręża polskiego, w szczególności z historią i tradycją 
Sił Powietrznych, broni przeciwlotniczej, popularyzacja wiedzy o polskiej historii 
wojskowości oraz promowanie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 

Przypomnieć należy, że Dęblin posiada oznakowaną międzynarodową trasę 
dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Bursztynowego Szlaku Greenways oraz lokalną pętlę 
rowerową, promującą te miejsca w Dęblinie, które warto zobaczyć i zwiedzić. Przy wjazdach 
do Dęblina oraz na głównych skrzyżowaniach umiejscowiono oznakowanie turystyczne, 
informujące o możliwości zwiedzania zabytków i innych atrakcji turystycznych: zespół 
pałacowo-parkowy, Twierdza Dęblin (Brama Lubelska, Fort Mierzwiączka), Reduta 
Zajączka, Zespół Dworca Kolejowego (zabytki wpisane do rejestru zabytków), cmentarz 
wojenny „Balonna", pomnik przyrody - dąb Jagiełły „Grot", Muzeum Sił Powietrznych oraz 
Szkoła „Orląt". Powstałe w ramach projektu oznakowanie turystyczne podlega okresowej 
kontroli i ewentualnemu uzupełnieniu braków. Informacja na temat sieci szlaków 
rowerowych znajduje się na stronie miasta. W ramach projektu rozdysponowano również 
mapy ze szlakami, przewodniki turystyczne oraz paszporty turystyczne. Regularnie 
aktualizowana jest strona internetowa miasta www.deblin.pl. Posiada ona specjalną zakładkę, 
dotyczącą turystyki, która zawiera szereg niezbędnych informacji dla mieszkańców 
i potencjalnych turystów. Udostępnione są informacje na temat szlaków turystycznych, 
a także obiektów zabytkowych i ich historii. Do dyspozycji turystów jest również 
interaktywna mapa oraz wirtualny spacer po Dęblinie, dostępny na stronie internetowej 
miasta. Dęblin posiada Gminną Ewidencję Zabytków, która prowadzona jest w formie zbioru 
kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu miasta. Obecnie w GEZ znajduje się 114 
obiektów zabytkowych. Z uwagi na fakt, że większość dęblińskich zabytków wpisanych 
do rejestru zabytków województwa lubelskiego, znajduje się na terenie zamkniętym 
Garnizonu Dęblin, możliwość ich zwiedzania jest utrudniona. 

VI. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIASTA DĘBLIN 

6.1. Informacja ogólna na temat realizacji uchwał 

W ciągu 2020 roku Rada Miasta Dęblin podjęła 112 uchwał, z których: 

• większość (83 uchwały) została zrealizowana, 
• część (26 uchwał) jest w trakcie realizacji, 

Realizacja niektórych uchwał związana jest z ich czasowym zakresem - uchwała 
nr XXIV/143/2020 „w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta 
Dęblin na lata 2020-2025" oraz uchwała nr XXXVI/211/2020 „w sprawie przystąpienia 
do opracowania Strategii Miasta Dęblin na lata 2021-2027". Innymi przyczynami dla których 
uchwały są jeszcze w realizacji może być fakt, że uchwała nr XL/234/2020 „w sprawie 
zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz określenia warunków 
udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe 
miejsca pracy na terenie Miasta Dęblin" ma wynikający z przepisów unijnych czas 
obowiązywania, wnioski można składać w terminie określonym w treści uchwały tj. do 30 
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czerwca 2024 roku. Uchwała ta została podjęta mając na uwadze rozwój gospodarczy miasta, 
proponowane zwolnienie ma na celu zachęcenie przedsiębiorców do podejmowania nowych 
inwestycji i miejsc pracy na terenie Dęblina. 

Natomiast uchwały, które nie zostały zrealizowane - głównie z przyczyn niezależnych od 
miasta, jak na przykład uchwała XXIV/149/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Gminie Ryki i uchwała XXIV/150/2020 w sprawie udzielenia zgody na zawarcie 
porozumienia z Gminą Ryki, dotyczyły realizacji projektu powszechna nauka pływania 
„umiem pływać", edycja 2020 pn. „Zdobądź Delfinka". W związku z sytuacją 
epidemiologiczną panującą w całym kraju oraz zamknięciem obiektów sportowych na czas 
trwania pandemii spowodowały, że realizacja uchwały była niemożliwa. 

6.2. Szczegółowy wykaz uchwał 

Lp. Numer 
uchwały Z dnia W sprawie uwagi o 

realizacji 
1. XXI 1/131/2020 30.01.2020 - w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 

budżetowej Miasta Dęblin na 2020 rok. 
zrealizowana 

2. XXI 1/132/2020 30.01.2020 - w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 
finansowej. 

W trakcie 
realizacji 

3. XXII/133/2020 30.01.2020 - w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Dęblinie. 

W trakcie 
realizacji 

4. XXII/134/2020 30.06.2020 - w sprawie przystąpienia Miasta Dęblin do 
realizacji Programu "Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej" edycja 2019-2020 
realizowanego za środków 
Solidarnościowego Funduszu Wspierania 
Osób Niepełnosprawnych 

Nie 
zrealizowana 

5. XXI 1/135/2020 30.01.2020 w sprawie uchwalenia Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych dla Miasta Dęblin oraz 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla 
Miasta Dęblin na rok 2020. 

zrealizowana 

6. XXII/136/2020 30.01.2020 - w sprawie pozbawienia statusu pomnika 
przyrody 

zrealizowana 

7. XXI 1/137/2020 30.01.2020 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy dzierżawy działki położonej 
w Dęblinie. 

zrealizowana 
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Lp. Numer 
uchwały Z dnia W sprawie uwagi o 

realizacji 
8. XXII/138/2020 30.01.2020 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy dzierżawy działki położonej 
w Dęblinie. 

zrealizowana 

9. XXII/139/2020 30.01.2020 - w sprawie dofinansowania opłat za 
doskonalenie zawodowe nauczycieli, 
ustalenia maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat w 2020 roku 
pobieranych przez podmioty oraz ustalenia 
specjalności i form kształcenia, na które 
dofinansowanie jest przyznawane. 

zrealizowana 

10. XXI 11/140/2020 12.02.2020 - w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Dęblinie. 

W trakcie 
realizacji 

11. XXIV/141/2020 26.02.2020 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Ryckiemu na dofinansowanie 
zadań z zakresu transportu zbiorowego na 
terenie powiatu ryckiego. 

zrealizowana 

12. XXIV/142/2020 26.02.2020 - w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 
budżetowej Miasta Dęblin na 2020 rok. 

zrealizowana 

13. XXIV/143/2020 26.02.2020 - w sprawie programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Miasta Dęblin na 
lata 2020-2025. 

W trakcie 
realizacji 

14. XXIV/144/2020 26.02.2020 - w sprawie sprzedaży działki nr 784/8 
położonej w Dęblinie, obręb 0005 
Mierzwiączka, przy ul. Zygmunta Starego 

zrealizowana 

15. XXIV/145/2020 26.02.2020 - w sprawie sprzedaży działki nr 2371/10 
położonej w Dęblinie, obręb 0001 Dęblin, 
przy ul. 15 P.P. Wilków 

zrealizowana 

16. XXIV/146/2020 26.02.2020 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w 
drodze komunalizacji do gminnego zasobu 
nieruchomości działki oznaczonej numerem 
ewidencyjnym 491 położonej w Dęblinie, 

zrealizowana 
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Lp. Numer 
uchwały Z dnia W sprawie uwagi o 

realizacji 
obręb geodezyjny 0002 Masów. 

17. XXIV/147/2020 26.02.2020 - w sprawie sprzedaży lokali użytkowych nr 7 
i nr 8 w budynku usługowym, położonym w 
Dęblinie - Osiedle Wiślana 33, na działce 
oznaczonej numerem ewidencyjnym 
2842/22 

zrealizowana 

18. XXIV/148/2020 26.02.2020 w sprawie utworzenia Miejskiego 
Przedszkola Specjalnego nr 5 "Iskierka" w 
Dęblinie oraz nadania statutu. 

zrealizowana 

19. XXIV/149/2020 26.02.2020 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Gminie Ryki 

Nie 
zrealizowane 

20. XXIV/150/2020 26.02.2020 - w sprawie udzielenia zgody na zawarcie 
porozumienia z Gminą Ryki 

Nie 
zrealizowane 

21. XXIV/151/2020 26.02.2020 - w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad 
żłobkami, klubami dziecięcymi oraz 
dziennymi opiekunami, podmiotami 
zatrudniającymi dziennych opiekunów oraz 
osobami fizycznymi prowadzącymi na 
własny rachunek działalność dziennego 
opiekuna na terenie Miasta Dęblin 

zrealizowana 

22. XXIV/152/2020 26.02.2020 - w sprawie wyrażenia opinii o zmianie 
granic administracyjnych Miasta Dęblin 

zrealizowana 

23. XXIV/153/2020 26.02.2020 - w sprawie przyznania Medalu Honorowego 
za Zasługi dla Miasta Dęblin 

W trakcie 
realizacji 

24. XXIV/154/2020 26.02.2020 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie 
Komisji Gospodarki Komunalnej, Samorządu 
i Porządku Publicznego Rady Miasta Dęblin 

zrealizowana 

25. XXIV/155/2020 26.02.2020 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działania 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 
Miasta Dęblin 

zrealizowana 
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Lp. Numer 
uchwały Z dnia W sprawie uwagi o 

realizacji 
26. XXIV/156/2020 26.02.2020 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie 

Burmistrza Miasta Dęblin 
zrealizowana 

27. XXIV/157/2020 26.02.2020 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działania 
Burmistrza Miasta Dęblin 

zrealizowana 

28. XXV/158/2020 13.03.2020 - w sprawie przekazania do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Lublinie skargi 
Prokuratora Rejonowego w Rykach wraz z 
odpowiedzią na skargę 

zrealizowana 

29. XXVI/159/2020 19.03.2020 - w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 
budżetowej Miasta Dęblin na 2020 rok 

zrealizowana 

30. XXVI/160/2020 19.03.2020 - w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 
finansowej 

w trakcie 
realizacji 

31. XXVI/161/2020 19.03.2020 - w sprawie emisji obligacji komunalnych zrealizowana 

32. XXVI/162/2020 19.03.2020 - w sprawie wystąpienia z wnioskiem do 
Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji o zmianę granic miasta Dęblin 

zrealizowana 

33. XXVI/163/2020 19.03.2020 - o zmianie uchwały w sprawie ustalenia 
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 
drogowego dróg gminnych na obszarze 
Miasta Dęblin 

W trakcie 
realizacji 

34. XXVI/164/2020 19.03.2020 - w sprawie uchwalenia „Programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Miasta Dęblin w roku 2020" 

zrealizowana 

35. XXVI 1/165/2020 27.04.2020 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia z Powiatem Ryckim w sprawie 
utworzenia i prowadzenia Szkoły Specjalnej 
Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w 
Dęblinie przy ul. Niepodległości 8 

zrealizowana 

36. XXVII/166/2020 27.04.2020 - w sprawie przedłużenia terminu płatności 
rat podatku od nieruchomości wskazanym 
przedsiębiorcom, których płynność 
finansowa uległa pogorszeniu w związku z 
ponoszeniem negatywnych konsekwencji 
ekonomicznych z powodu COVID-19. 

zrealizowana 
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realizacji 
37. XXVI 1/167/2020 27.04.2020 - w sprawie powołania zespołu do spraw 

zaopiniowania kandydatów na ławników 
zrealizowana 

38. XXVI 1/168/2020 27.04.2020 - w sprawie sprzedaży działek nr 1619/3 i nr 
1619/5 położonych w Dęblinie, obręb 0001 
Dęblin. 

zrealizowana 

39. XXVIII/169/2020 6.05.2020 -Zmieniająca Uchwalę NrXXVII/165/2020 
Rady Miasta Dęblin z dnia 27 kwietnia 2020 
r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia z Powiatem Ryckim w sprawie 
utworzenia i prowadzenia Szkoły Specjalnej 
Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w 
Dęblinie przy ul. Niepodległości 8 

zrealizowana 

40. XXVIII/170/2020 6.05.2020 - w sprawie utworzenia Szkoły Specjalnej 
Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w 
Dęblinie przy ul. Niepodległości 8 i nadania 
statutu. 

zrealizowana 

41. XXVIII/171/2020 6.05.2020 w sprawie ustalenia regulaminu 
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w 
szkołach i placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Miasto Dęblin. 

zrealizowana 

42. XXVIII/172/2020 6.05.2020 - w sprawie ustanowienia stypendium 
Miasta Dęblin im. Jana Pawła II dla 
uzdolnionych uczniów za bardzo dobre 
wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia oraz 
przyjęcia Regulaminu przyznawania 
stypendium naukowego Miasta Dęblin im. 
Jana Pawła II. 

zrealizowana 

43. XXVIII/173/2020 6.05.2020 - w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 
budżetowej Miasta Dęblin na 2020 rok. 

zrealizowana 

44. XXVI 11/174/2020 6.05.2020 - w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 
finansowej. 

W trakcie 
realizacji 

45. XXVI 11/175/2020 6.05.2020 - w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 
w sprawie emisji obligacji komunalnych. 

zrealizowane 

46. XXIX/176/2020 18.05.2020 - w sprawie stanowiska Rady Miasta Dęblin 
dotyczącego opinii Wojewody Lubelskiego w 
sprawie zmiany granic Miasta Dęblin i Gminy 
Stężyca. 

zrealizowana 
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47. XXX/177/2020 26.05.2020 - w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 

budżetowej Miasta Dęblin na 2020 rok. 
W trakcie 
realizacji 

48. XXX/178/2020 26.05.2020 - w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 
finansowej. 

W trakcie 
realizacji 

49. XXX/179/2020 26.05.2020 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dęblinie za 
2019 rok. 

zrealizowana 

50. XXX/180/2020 26.05.2020 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do 
gminnego zasobu nieruchomości działki 
oznaczonej numerem ewidencyjnym 1383 
położonej w Dęblinie, obręb geodezyjny 
0002 Masów. 

W trakcie 
realizacji 

51. XXX/181/2020 26.05.2020 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
umów dzierżawy działek położonych w 
Dęblinie. 

zrealizowana 

52. XXX/181/2020 26.05.2020 - w sprawie sprzedaży działki nr 1192/1 
położonej w Dęblinie przy ulicy Ogrodowej 

zrealizowana 

53. XXX/183/2020 26.05.2020 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
umowy najmu 

zrealizowana 

54. XXX/184/2020 26.05.2020 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
umowy najmu 

zrealizowana 

55. XXX/185/2020 26.05.2020 w sprawie wyrażenia zgody na 
wykorzystanie herbu miasta Dęblin na 
wykonywanych wyrobach pamiątkarskich. 

zrealizowana 

56. XXX/186/2020 26.05.2020 - w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu 
Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i 
Młodzieży pobierających naukę na terenie 
Miasta Dęblin 

zrealizowana 

57. XXX/187/2020 26.05.2020 - w sprawie ustanowienia stypendium 
Miasta Dęblin im. Jana Pawła II dla 
uzdolnionych uczniów za bardzo dobre 
wyniki w nauce i wy bitne osiągnięcia oraz 
przyjęcia Regulaminu przyznawania 
stypendium naukowego Miasta Dęblin im. 
Jana Pawła II. 

zrealizowana 
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58. XXX/188/2020 26.05.2020 - w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia 

petycji dotyczącej podjęcia przez Radę 
Miasta Dęblin uchwały w sprawie ochrony 
zdrowia mieszkańców przed 
elektroskażeniem. 

zrealizowana 

59. XXX/189/2020 26.05.2020 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działania 
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w 
Dęblinie 

zrealizowna 

60. XXXI/190/2020 30.06.2020 - w sprawie uzupełnienia listy ławników na 
kadencję w latach 2020-2023 

zrealizowana 

61. XXXI/191/2020 30.06.2020 - w sprawie rozpatrzenia skargi członków 
Rady Pedagogicznej na działania Dyrektora 
Szkoły Podstawowej nr 4 w Dęblinie 

zrealizowana 

62. XXXI/192/2020 30.06.2020 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie 
Burmistrza Miasta Dęblin 

zrealizowana 

63. XXXI/193/2020 30.06.2020 - w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 
budżetowej Miasta Dęblin na 2020 rok. 

zrealizowana 

64. XXXI/194/2020 30.06.2020 - w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki 
paliwa w Mieście Dęblin na rok szkolny 
2020/2021 

zrealizowana 

65. XXXI/195/2020 30.06.2020 - w sprawie przejęcia zadań z zakresu 
administracji rządowej. 

zrealizowana 

66. XXXI/196/2020 30.06.2020 - w sprawie wyrażenia poparcia inicjatywy 
nadania nazwy "Dębliński" 22 Batalionowi 
Lekkiej Piechoty. 

zrealizowana 

67. XXXII/197/2020 7.07.2020 - w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta 
Dęblin wotum zaufania. 

zrealizowana 

68. XXXII/198/2020 7.07.2020 - w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem Burmistrza Miasta Dęblin z 
wykonania budżetu w 2019 roku 

zrealizowana 

69. XXXII/199/2020 7.07.2020 - w sprawie udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Miasta Dęblin z tytułu 
wykonania budżetu w 2019 roku 

zrealizowana 
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70. XXXI 1/200/2020 7.07.2020 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Ryckiemu na dofinansowanie 
zadań z zakresu transportu zbiorowego na 
terenie powiatu ryckiego. 

zrealizowana 

71. XXXI 1/201/2020 7.07.2020 - w sprawie wyrażenia zgody na 
wykorzystanie herbu miasta Dęblin na 
wykonywanych wyrobach pamiątkarskich. 

zrealizowana 

72. XXXI 11/202/2020 27.07.2020 - w sprawie wyrażenia woli współpracy przy 
realizacji zadania inwestycyjnego pn. 
"Szybciej i bezpieczniej z Dęblina do Ryk - II 
Etap" 

W trakcie 
realizacji 

73. XXXIV/203/202 
0 

13.08.2020 - w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 
budżetowej Miasta Dęblin na 2020 rok. 

zrealizowana 

74. XXXIV/204/202 
0 

19.08.2020 - w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 
finansowej. 

W trakcie 
realizacji 

75. XXXV/205/2020 31.08.2020 - w sprawie ustalenia planu sieci publicznych 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 
szkołach podstawowych prowadzonych 
przez Miasto Dęblin, od dnia 1 września 
2020 r. 

zrealizowana 

76. XXXVI/206/202 
0 

25.09.2020 - w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 
budżetowej Miasta Dęblin na 2020 rok 

zrealizowana 

77. XXXVI/207/202 
0 

25.09.2020 - w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 
finansowej. 

W trakcie 
realizacji 

78. XXXVI/208/202 
0 

25.09.2020 - w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno -
finansowej Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dęblinie 

zrealizowana 

79. XXXVI/209/202 
0 

25.09.2020 - w sprawie sprzedaży udziału 3/4 w działce 
nr 2900/3 położonej w Dęblinie, obręb 0001 
Dęblin 

zrealizowana 
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80. XXXVI/210/202 
0 

25.09.2020 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
umów dzierżawy działek położonych w 
Dęblinie. 

zrealizowana 

81. XXXVI/211/202 
0 

25.09.2020 - w sprawie przystąpienia do opracowania 
Strategii Rozwoju Miasta Dęblin na lata 
2021-2027. 

W trakcie 
realizacji 

82. XXXVI/212/202 
0 

25.09.2020 - w sprawie wyrażenia zgody na 
wykorzystanie herbu miasta Dęblin na 
wykonywanych materiałach 
marketingowych i promocyjnych. 

zrealizowana 

83. XXXVI/213/202 
0 

25.09.2020 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie 
Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej 
Rady Miasta Dęblin 

zrealizowana 

84. XXXVI/214/202 
0 

25.09.2020 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie 
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Dęblin 

zrealizowana 

85. XXXVII/215/202 
0 

8.10.2020 - w sprawie zawarcia porozumienia 
dotyczącego współdziałania Gmin 
wchodzących w skład aglomeracji Dęblin 
przy realizacji zadania polegającego na 
aktualizacji wielkości i obszaru aglomeracji 
Dęblin 

zrealizowana 

86. XXXVIII/216/202 
0 

18.11.2020 - w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 
budżetowej Miasta Dęblin na 2020 rok. 

zrealizowana 

87. XXXVIII/217/202 
0 

18.11.2020 - w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości obowiązujących 
na obszarze miasta Dęblin 

zrealizowana 

88. XXXVI 11/218/202 
0 

18.11.2020 - w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 
finansowej. 

W trakcie 
realizacji 

89. XXXVI 11/219/202 
0 

18.11.2020 - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia wysokości tej opłaty 

zrealizowana 

90. XXXVI 11/220/202 
0 

18.11.2020 - zmieniająca uchwalę w sprawie ustalenia 
planu sieci szkół podstawowych 
prowadzonych przez Miasto Dęblin oraz 
określenia granic ich obwodów od dnia 1 

zrealizowana 
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września 2019 roku 

91. XXXVI 11/221/202 
0 

18.11.2020 w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego osiedla 
Wiślana II w Dęblinie 

zrealizowana 

92. XXXVI 11/222/202 
0 

18.11.2020 w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Żdżary w 
Dęblinie 

zrealizowana 

93. XXXIX/223/2020 30.11.2020 w sprawie wprowadzenia zmian w 
uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2020 
rok. 

zrealizowana 

94. XXXIX/224/2020 30.11.2020 - w sprawie określenia wzoru deklaracji o 
wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez 
właściciela nieruchomości oraz warunków i 
trybu składania deklaracji za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej. 

zrealizowana 

95. XXXIX/225/2020 30.11.2020 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Miasta Dęblin. 

zrealizowana 

96. XXXIX/226/2020 30.11.2020 - w sprawie zawarcia porozumienia 
dotyczącego współdziałania Gmin przy 
realizacji zadania polegającego na 
wyznaczeniu obszaru i granicy aglomeracji 
Dęblin 

zrealizowana 

97. XXXIX/227/2020 30.11.2020 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
umowy dzierżawy działki położonej w 
Dęblinie przy ul. Podwale 

zrealizowana 

98. XXXIX/228/2020 30.11.2020 - w sprawie uchwalenia „Programu 
współpracy Miasta Dęblin z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2021". 

W trakcie 
realizacji 

99. XXXIX/229/2020 30.11.2020 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Ryckiemu na dofinansowanie 

zrealizowana 
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realizacji 
zadań z zakresu transportu zbiorowego na 
terenie powiatu ryckiego. 

100. XL/230/2020 17.12.2020 - w sprawie uchwały budżetowej na 2021 
rok 

W trakcie 
realizacji 

101. XL/231/2020 17.12.2020 - w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej 

W trakcie 
realizacji 

102. XL/232/2020 17.12.2020 - w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 
budżetowej Miasta Dęblin na 2020 rok. 

zrealizowana 

103. XL/233/2020 17.12.2020 - w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 
finansowej. 

W trakcie 
realizacji 

104. XL/234/2020 17.12.2020 - w sprawie zwolnień przedmiotowych od 
podatku od nieruchomości oraz określenia 
warunków udzielania pomocy de minimis 
dla przedsiębiorców tworzących nowe 
inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie 
Miasta Dęblin. 

W trakcie 
realizacji 

105. XL/235/2020 17.12.2020 - w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy 
aglomeracji Dęblin 

zrealizowana 

106. XL/236/2020 17.12.2020 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
umowy dzierżawy działek położonych w 
Dęblinie przy ulicy Modrzyckiej i 
Niepodległości. 

zrealizowana 

107. XL/237/2020 17.12.2020 - w sprawie zatwierdzenia planów pracy 
stałych komisji Rady Miasta Dęblin na 2021 
r. 

W trakcie 
realizacji 

108. XL/238/2020 17.12.2020 - w sprawie uchwalenia ramowego planu 
pracy Rady Miasta Dęblin na 2021 r. 

W trakcie 
realizacji 
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109. XLI/239/2020 31.12.2020 - w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 
budżetowej Miasta Dęblin na 2020 rok. 

zrealizowana 

110. XLI/240/2020 31.12.2020 - w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 
finansowej. 

W trakcie 
realizacji 

111. XLI/241/2020 31.12.2020 - w sprawie przedłużenia terminu płatności 
rat podatku od nieruchomości wskazanym 
przedsiębiorcom, których płynność 
finansowa uległa pogorszeniu w związku 
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 
ekonomicznych z powodu COVID-19 

W trakcie 
realizacji 

112. XLI/242/2020 31.12.2020 - w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz 
rozliczania dotacji celowej dla podmiotów 
prowadzących dziennych opiekunów lub 
podmiotów zatrudniających dziennych 
opiekunów na terenie Miasta Dęblin 

W trakcie 
realizacji 

VII. RAPORT Z ORGANIZACJI WYBORÓW 

W 2020 roku na terenie Miasta Dęblin przeprowadzono wybory na Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, odbywające się w dwóch turach (I tura w dniu 28.06.2020 r. 
i II tura w dniu 12.07.2020 r.). Wybory zakończyły się zwycięstwem Andrzeja Dudy, który 
został wybrany na drugą kadencję, otrzymując w skali całego kraju 51,03% głosów. 
W drugiej turze pokonał on Rafała Trzaskowskiego. 

Wyniki wyborów na terenie Miasta Dęblin 

I tura II tura 
Frekwencja 65,04% 68,29% 
Liczba oddanych głosów 8 125 8 354 
Liczba uprawnionych 12 519 12 332 
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Wyniki głosowania w pierwszej tarze 

Kandydat Liczba głosów Procent głosów 
DUDA Andrzej Sebastian 4 012 49,38% 

TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 2 022 24,89% 

HOŁOWNIA Szymon Franciszek 1 162 14,30% 
BOSAK Krzysztof 510 6,28% 
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin 178 2,19% 
BIEDROŃ Robert 168 2,07% 
TANAJNO Paweł Jan 16 0,20% 
ŻÓŁTEK Stanisław Józef 16 0,20% 
JAKUBIAK Marek 15 0,18% 
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz 14 0,17% 
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz 12 0,15% 
Razem 8 125 

Wyniki głosowania w drugiej turze 

Kandydat Liczba głosów Procent głosów 
DUDA Andrzej Sebastian 4 900 58,65% 
TRZASKOWSKI Rafał 
Kazimierz 

3 454 41,35% 

Razem 8 354 

VIII. PODSUMOWANIE 

Dziękuję za zapoznanie się z Raportem o stanie Miasta Dęblin za rok 2020. 
Mam nadzieję, że opracowany dokument w przejrzysty i przyjazny sposób przekazał 
najważniejsze informacje związane z funkcjonowaniem naszego miasta. 

Samorząd, to nie tylko Rada Miasta i Burmistrz funkcjonujący w Urzędzie Miasta. 
Samorząd, to przede wszystkim mieszkańcy, którzy od wybranych organów oczekują 
zapewnienia najlepszych usług publicznych, a najważniejszym miernikiem jakości tych usług 
jest zadowolenie lokalnej społeczności. Przygotowany raport przedstawia obraz Dęblina, 
który od kilku lat razem z mieszkańcami budujemy, rozwijamy i o który powinniśmy dbać. 
Dokument ukazuje nam zakres zmian jakie zachodzą w naszym mieście, a jednocześnie 
uświadamia nam, że rozwój, stabilizacja czy dobrobyt nie są nam dane raz na zawsze. 

Rok 2020 był rokiem trudnym wszyscy doświadczyliśmy skutków pandemii, która 
dotknęła zarówno mieszkańców, jak i instytucje, czy też podmioty gospodarcze. Z jednej 
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strony zobowiązani byliśmy do zabezpieczenia najważniejszych sfer życia naszego miasta, 
musieliśmy zadbać o oświatę, pomoc społeczną ale też o utrzymanie dróg, z drugiej strony 
należało kontynuować inwestycje. Dużym wyzwaniem była realizacja napiętego budżetu 
miasta. Udało się to wszystko zrealizować przy wsparciu Rady Miasta Dęblin, pracowników 
urzędu oraz jednostek podległych. Dlatego też raport należy odczytywać, jako uhonorowanie 
tych wszystkich, którzy w minionym roku przyczynili się do wartościowych zmian. 

Zaprezentowany raport powinien służyć wymianie informacji, dyskusji 
samorządowców, przedsiębiorców, nauczycieli, służb medycznych, przedstawicieli 
organizacji pozarządowych, mieszkańców zarówno do przezwyciężania problemów, 
jak również wygrywania szans, jakie przed nami stoją. 

Zastanawiając się już dziś, jak za 10 czy 20 lat będzie wyglądał Dęblin staramy się 
prowadzić politykę zapewniającą jego zrównoważony rozwój, jako całości społeczno-
gospodarczej i terytorialnej. Tak jak zostało to przedstawione w przedłożonym materiale, 
zgodnie z założeniami Strategii Rozwoju Miasta Dęblin na lata 2016-2020 z perspektywą 
do 2030 r. w roku 2020 podejmowaliśmy zadania mające na celu wzmocnienie oraz 
ukierunkowanie potencjału rozwojowego Dęblina. Realizując założone w Strategii cele 
i określone priorytety zabiegaliśmy o poprawę jakości sieci infrastruktury drogowej oraz 
lokalnego układu komunikacyjnego usprawniającego komunikację wewnętrzną - poprawa 
stanu technicznego dróg, ich funkcjonalności oraz budowę nowych (w tym przebudowa dróg 
w osiedlu Jagiellońskie), poprawę jakości powietrza (modernizacja i budowa 
energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin), bezpieczeństwo mieszkańców 
oraz uczestników ruchu drogowego (budowa oświetlenia drogowego w ul, Balonna, projekt 
szybciej bezpieczniej z Dęblina do Ryk), poprawę bezpieczeństwa zbiorowego i osobistego 
mieszkańców - wsparcie służb poprzez uzupełnienie niedoborów sprzętowych jednostek, 
doposażenie i zakup wyposażenia, poprawę jakości usług publicznych poprzez wspieranie 
placówek edukacyjnych, kulturalnych oraz budowę nowoczesnej infrastruktury 
(termomodernizacja budynków użyteczności publicznej), podejmowanie działań związanych 
z uporządkowaniem gospodarki wodno - ściekowej (modernizacja i rozbudowa systemu 
odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę, rozwój urządzeń wodociągowo-
kanalizacyjnych), ochronę walorów kulturowych, przyrodniczych, krajobrazowych oraz 
turystycznych. Oprócz dużych, pod względem rzeczowo - finansowym działań, realizowane 
były także mniejsze przedsięwzięcia o ogromnym znaczeniu dla mieszkańców. Ich potrzeby 
i oczekiwania zaspokajane były przy aktywnej współpracy z organizacjami pozarządowymi 
i organizacjami pożytku publicznego. To właśnie im poprzez konkursy ofert zlecono 
do realizacji część zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, kultury, turystyki, profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

Podkreślić należy, że w raporcie opisane zostały najbardziej istotne sfery działalności, 
gdyż nie sposób ująć w nim wszystkich działań podejmowanych przez gminę w ciągu całego 
roku. Niemniej jednak daje on możliwość szerokiej, samodzielnej analizy, w oparciu o którą 

98 



Raport o stanie Miasta Dęblin za rok 2020 

każdy indywidualnie, na podstawie rzetelnych informacji może wypracować swój pogląd na 
temat pracy władz samorządowych, jej efektów oraz osiągniętych rezultatów. 

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że stoimy przed wielkimi wyzwaniami, że jeszcze 
wiele musimy poprawić. Jednocześnie, jestem przekonana, że w dużej mierze dzięki 
spójności działań Dęblin może być miastem zamożnym, otwartym, dobrze zarządzanym, 
przyjaznym dla ludzi i środowiska. 

Burmistrz Miasta Dęblin 
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