PROTOKÓŁ Nr IX/07
z przebiegu IX sesji Rady Miasta Dęblin
w dniu 24 kwietnia 2007 roku
______________________________________________________________________________
Miejsce posiedzenia: sala konferencyjna Ratusza Miasta Dęblin.
Czas trwania sesji: godz. 900 – 1435.
Ustawowy skład Rady Miasta - 15 radnych.
W sesji wzięło udział 14 radnych.
Lista obecności stanowi załącznik do protokółu.

Ad. pkt 1.
Otwarcie sesji.
Sesję otworzył i obradom przewodniczył Ryszard Karpiński - Przewodniczący Rady Miasta,
który przywitał zebranych. Lista obecności stanowi załącznik.

Ad. pkt 2.
Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego.
Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że na osiedlu Wiślana w dniu 18 marca 2007 r.
odbyły się uzupełniające wybory do Rady Miasta, w których mandat radnego uzyskał Pan
Waldemar Warenica. Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Dęblinie Tadeusz Woźnicki
odczytał protokół z wyborów a następnie wręczył Panu Warenicy zaświadczenie o wyborze na
radnego Rady Miasta Dęblin.
Pan Waldemar Warenica złożył ślubowanie (zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym art. 23 a
ust 1.) Ślubowanie radnego odbyło się przy poczcie sztandarowym Miasta.

Ad. pkt 3
Przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miasta – Ryszard Karpiński poinformował, że do porządku obrad sesji,
który otrzymali radni wprowadza autopoprawkę, dodając punkty dotyczące rozpatrzenia uchwał: - 9c
- w sprawie włączenia do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie Szkoły Podstawowej Nr 5
w Dęblinie; - 9d - w sprawie włączenia do Zespołu Szkół Nr 4 w Dęblinie Gimnazjum Nr 2 w
Dęblinie; - 9e - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miasta Dęblin.
Następnie zapytał czy radni mają uwagi lub wnioski do porządku. Ponieważ nie było żadnych uwag
ani wniosków, Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad.
Porządek obrad IX sesji Rady Miasta:
1. Otwarcie sesji.
2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Przedstawienie porządku obrad.
Informacja o pracach Burmistrza Miasta i Przewodniczącego Rady w okresie między sesjami.
Zapytania, interpelacje i wnioski radnych.
Wolne wnioski.
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta.
Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmieniającą w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Dęblin;
b) sprzedaży działek nr 4069/1, nr 4069/2 i nr 4069/3 przy ul. Podchorążych.
c) włączenia do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie Szkoły Podstawowej Nr 5 w
Dęblinie;
d) włączenia do Zespołu Szkół Nr 4 w Dęblinie Gimnazjum Nr 2 w Dęblinie;
e) udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miasta Dęblin.
10. Problematyka utrzymania czystości w mieście w 2007 r. z oceną gospodarki odpadami na
terenie miasta w 2006 roku.
11. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski.
12. Zatwierdzenie protokółu z VIII sesji Rady Miasta.
13. Zamknięcie sesji.

Ad. pkt 4
Informacja o pracach Burmistrza Miasta i Przewodniczącego Rady w okresie
między sesjami.
Burmistrz Miasta - Stanisław Włodarczyk poinformował, że od ostatniej sesji praca Urzędu
Miasta była skoncentrowana na przygotowaniu materiałów na dzisiejszą sesję Rady a głównie na
rozpatrzeniu sprawozdania, które było omawiane na każdej komisji Rady Miasta z podsumowaniem
na Komisji Rewizyjnej, która przyjęła uchwałę w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium, a
oprócz tego:
 podpisane zostało porozumienie z Ochotniczą Strażą Pożarną na Masowie na dalsze prace
budowlane remizy, zgodnie z przeznaczonymi w budżecie środkami finansowymi.
 Zostało zlecone wykonanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej na ulicy Piłsudskiego informacja o objęciu kanalizacją sanitarną ulicy Piłsudskiego była podawana przy rozpatrywaniu
budżetu miasta.
 Z Kuratorium Lubelskiego wpłynęła odpowiedź na temat dołączenia do istniejących zespołów
szkół kolejnych placówek. Stanowisko Kuratorium jest takie, że takie dołączanie nie wymaga
zgody Kuratora, jest to suwerenna decyzja samorządu i w związku z tym na dzisiejszą sesję
zostały wprowadzone dodatkowe projekty uchwał.
 W związku z tym, że Wojskowa Agencja Mieszkaniowa będzie się pozbywać sieci
wodociągowych przekazując je do innych podmiotów, zostało skierowane pismo do WAM-u (w
uzgodnieniu z Prezesem MZGK), że miasto jest zainteresowane przejęciem sieci przez Miejski
Zakład Gospodarki Komunalnej. Alternatywą nie przyjęcia sieci przez Miasto będzie to, że WAM
przekaże ją spółce, która zostanie utworzona na bazie części majątku WAM. Ponieważ Dyrektor
Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej musi do końca kwietnia przekazać
propozycje do Prezesa WAM odnośnie dalszego postępowania z siecią wodociągową. Burmistrz
prosił, aby Rada w punkcie "wolne wnioski" wypowiedziała się na temat przyjmowania sieci
wodociągowej od WAM.
 Burmistrz przekazał krótką informację o realizacji budżetu miasta za pierwszy kwartał. Tak więc
dochody (na plan 36 mln794 tys.) zostały zrealizowane w wysokości 9 mln 253 tys. a więc
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dokładnie w wysokości ¼ planowanych dochodów, natomiast wydatki (planowane na kwotę 38
mln 244 tys.) zostały zrealizowane w kwocie 8 mln789 tys. zł.
Następnie Burmistrz poinformował, że w dniu 16.04. uczestniczył w obchodach 80-lecia
przeniesienia Szkoły Orląt do Dęblina;
W dniu 17.04. - uczestniczył w obchodach "Dnia Sapera" na terenie Jednostki Wojskowej
"Twierdza".
W dniu 22.04. - uczestniczył w powiatowym sejmiku towarzystw regionalnych. W sejmiku brały
udział towarzystwa z Dęblina, Ryk, Stężycy, Bobrownik i Janowca.
Trwają przygotowania do uroczystych obchodów 3 Maja i w tym zakresie odbyło się robocze
spotkanie. Uroczystości będą obchodzone w dniu 3 maja i rozpoczną się mszą w kościele pod
wezwaniem Św. Piusa V Papieża a następnie odbędzie się przemarsz pod Płytę Marszałka
Piłsudskiego i uroczysta sesja Rady Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta - Ryszard Karpiński poinformował, że w okresie między sesjami
uczestniczył w posiedzeniach komisji Rady Miasta rozpatrujących sprawozdanie z wykonania
budżetu miasta za 2006 r. oraz:
 brał udział w zebraniach sprawozdawczo-wyborczych zarządów osiedlowych: Żdżary, Starówka,
Irena, Wiślana, Jagiellońska.
 W dniu 16.04. - uczestniczył w uroczystościach 80-lecia przeniesienia "Szkoły Orląt" do Dęblina.
 W dniu 17.04. - brał udział w obchodach "Dnia Sapera" w I Pułku Drogowo-Mostowym w
Dęblinie.
 Okres między sesjami w dużej mierze poświęcony był na prace nad materiałami do sesji
absolutoryjnej.
 Przewodniczący Rady poinformował, że Pan Jarosław Wieczorek właściciel firmy "Ted-Bags"
Usługi Komunalne pismem z dnia 11.04. 2007 r. wystąpił o odwołanie go z funkcji
przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta oraz ze składu tej komisji.
Przewodniczący wyjaśnił, że nie piastuje stanowiska przewodniczącego powyższej komisji a jest
przewodniczącym Rady Miasta, natomiast pismo Pana Wieczorka skierował do opinii radcy
prawnego Urzędu Miasta a następnie zostanie skierowane do Komisji Gospodarki Komunalnej i
Komisji Rewizyjnej z prośbą o zajęcie stanowiska. O opinii tych komisji zostanie pisemnie
powiadomiony wnioskodawca.
 Przewodniczący Rady poinformował, że Pan Jarosław Wieczorek pismem z dnia 19.02.2007 r.
wystąpił do Rady Miasta z wnioskiem o podwyższenie górnych stawek obowiązujących za usługi
komunalne na terenie miasta żądając stawki wywozowej za odbiór odpadów komunalnych w
wysokości 20 zł/mc od osoby. Na terenie miasta Dęblina funkcjonują cztery podmioty świadczące
usługi komunalne i żaden inny podmiot nie składał wniosku o zmianę stawek górnych, a stosują
stawki wywozowe od 2,95 zł do 3,69 zł/osobę na miesiąc przy stawce górnej 6,40 zł, która
obowiązuje po podjęciu stosownej uchwały przez Radę Miasta w dniu 4 lipca 2006 r. Komisja
Gospodarki Komunalnej jako komisja branżowa wraz z innymi komisjami uznały za niezasadne
podwyższanie stawek górnych, ponieważ działanie takie skierowane byłoby przeciwko
mieszkańcom Dęblina. O tym stanowisku został powiadomiony Pan Wieczorek, który nie uznał
stanowiska w powyższej sprawie i skierował przeciwko Radzie Miasta skargę do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Lublinie. W dniu 19.04.2007 r. do Rady Miasta Dęblin wpłynęło
zawiadomienie o rozprawie przeciw Radzie Miasta w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w
Lublinie, która odbędzie się w dniu 15.05.2007 r. ze skargi Pana Wieczorka w przedmiocie
ustalenia stawek górnych opłat ponoszonych przez mieszkańców Miasta Dęblina.
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Ad. pkt 5
Zapytania, interpelacje i wnioski radnych.
Radny Waldemar Potyra:
 Zapytał, kiedy nastąpi wdrożenie planu zagospodarowania przestrzennego "Żdżary I". Radnemu
chodzi przede wszystkim o mieszkańców ulicy Staromiejskiej.
Radny Krzysztof Karbowski:
 Radny podziękował za wnioski, które długo czekały na realizację i obecnie zostały zrealizowane.
 Radny zapytał, czy na spotkaniu towarzystw regionalnych były przeprowadzane z Burmistrzem
Miasta uzgodnienia, co do współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dęblina, jeżeli takich
uzgodnień nie było - to radny stawia wniosek, aby takie spotkanie odbyło się z udziałem komisji
branżowej. Podobna sytuacja odnosi się do Klubu KKS "Czarni".
 Podał wniosek o uprzątnięcie dzikich wysypisk przy ulicy Składowej, Konopnickiej, wokół
cmentarza wojennego "Balonna" wraz z uzupełnieniem betonowego ogrodzenia oraz przy ulicy
Wąskiej.
 Zawnioskował o wygrabienie liści spod wszystkich kasztanowców w ramach walki ze
szkodnikiem tych drzew.
 Podał wniosek o naprawę tablicy z regulaminem na cmentarzu komunalnym i cmentarzu
wojennym z jednoczesnym przeredagowaniem regulaminu, ponieważ jak twierdzi radny
pierwsze zdania w regulaminie są nieprawdziwe.
 Zapytał czy w bieżącym roku będą wykonane cięcia pielęgnacyjne drzew w drodze krajowej 48
(ulice: Warszawska, Niepodległości, Kocka) i jednocześnie podał wniosek o wycięcie drzew
usytuowane po lewej stronie tej drogi od granic miasta w kierunku Moszczanki.
 Wnioskował o naprawę listwy amortyzacyjnej na wiadukcie.
 Podał wniosek aby usunąć z terenu miasta wszystkie betonowe "taborety".
 Zawnioskował o wcześniejsze oflagowanie miasta przed świętem 1 Maja.
 Na zakończenie radny zwrócił uwagę, że flagi miasta są niezgodne z uchwałę Rady, ponieważ
błękit na dolnym płacie flagi wypłowiał.
Radny Andrzej Banaś:
 Zadał pytania:
- jakie Burmistrz Miasta ma plany i zamierzenia odnośnie bloków na osiedlu Stawy przejętych
przez Urząd Miasta w roku 2007;
- na jakim etapie są przygotowania do budowy magistrali wodociągowej od ujęcia wody do
osiedla Lotnisko i czy zostały jakieś kroki w tym kierunku poczynione;
- czy ulica Spacerowa została objęta umową o zamiataniu ulic i czy zamiatanie tej ulicy jest w
gestii Urzędu Miasta czy powiatu;
- kiedy zostanie zakończona modernizacja chodnika w ulicy Krasickiego. Inwestycja ta w 50%
finansowana przez powiat była zaczęta w ubiegłym roku. W ubiegłym roku została rozpoczęta
i do tej pory niezakończona inwestycja modernizacji chodnika w ulicy Krasickiego.
 Podziękował prezesowi MZGK za przywrócenie funkcjonowania altanki na nieczystości stałe w
osiedlu Masów.
 Na zakończenie poprosił o przedstawienie nowowybranych przewodniczących zarządów
osiedlowych.
Radny Stanisław Kopacz:
 Na skrzyżowaniu przy "Orlenie" na drodze w stronę Młynek i osiedla 15 PPWilków powstaje
zastoina wodna i w celu jej likwidacji radny proponuje wprowadzenie pod chodnik drenu o
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średnicy około 15 centymetrów, którym woda spływałaby w stronę bloku nr 16. Zdaniem
radnego problem zastoiny wodnej byłby zlikwidowany.
Radny Waldemar Chochowski:
 Przypomniał wniosek o oznaczenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic 15 PPWilków i
Staszica przez wysepkę.
 Prosił o uprzątnięcie miejsc pamięci narodowej przed majowym świętem.
Radny Henryk Wiejak
 Wnioskował o podjęcie działań w celu zorganizowania spotkania z radnymi Rady Powiatu
wybranymi w Dęblinie - wn. Nr 88/07
 Wnioskował o jak najszybsze podjęcie działań w celu przejęcia placu od WAM-u po składzie
opału przy ciepłowni w osiedlu Wiślana - wn. 89/07
 Podał wniosek o podjęcie działań w celu poprawy estetyki przy wjazdach i wyjazdach z naszego
miasta - wn. 90/07
 Wnioskował o podjęcie działań w celu oznakowania przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic
1 Maja - Ogrodowa - wn. 91/07
 Wnioskował o podjęcie działań w celu usunięcia żużla z nawierzchni drogi łączącej osiedle 15
PPWilków z os. Młynki - wn. 92/07
 Radny zapytał prezesa Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej o podstawę prawną w
sprawie dopisywania po 2 m3 wody dla mieszkańca Wspólnot Mieszkaniowych (jest to różnica
między wodomierzem indywidualnym a wodomierzem zbiorczym).
Radny Henryk Brożyna
 Zapytał o następujące sprawy:
- kiedy nastąpi przegląd znaków drogowych poziomych i pionowych;
- kiedy nastąpi zmiana znaku drogowego przy "Biedronce";
- kiedy zostaną rozpoczęte prace częściowego remontu dróg i od których osiedli się zaczną;
- kiedy zarządy osiedlowe będą mogły korzystać ze środków przeznaczonych w budżecie
miasta;
- kiedy będą uprzątnięte dzikie wysypiska śmieci.
Radny Tadeusz Oryl
 Podał wniosek, aby odpowiednie osoby z Urzędu Miasta zajęły się kontrolą mieszkańców czy
podpisały umowy na wywóz śmieci.

Ad. pkt 6
Wolne wnioski.
Radny Waldemar Potyra
 Wnioskował o wprowadzenie zamiatarki na wszystkie ulice miasta, wszędzie tam gdzie jeszcze
nie dotarła.
 Odpowiedział na wniosek radnego Andrzeja Banasia w sprawie przedstawienia nowych
przewodniczących zarządów osiedlowych - przedstawienie przewodniczących zarządów
osiedlowych odbędzie się po wyborach we wszystkich osiedlach, a te powinny odbyć się do 12
maja.
 W odpowiedzi na zapytanie radnego Henryka Brożyny w sprawie podziału środków na zarządy
osiedlowe poinformował, że w niedługim czasie odbędzie się spotkanie Komisji Samorządu i
Porządku Publicznego, która dokona podziału środków a po 12 maja odbędzie się spotkanie z
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nowymi przewodniczącymi zarządow osiedlowych, którzy zostaną powiadomieni o wysokości
przyznanych środków.
Radny Mieczysław Skibiński
 Zapytał, czy w związku z planowanym przejęciem sieci wodociągowej na osiedlu Lotnisko
będzie zmiana ceny wody na osiedlu.
Radny Henryk Brożyna
 Powiedział, że przejęcie sieci wodociągowej na osiedlu Lotnisko jest bardzo dobrym
posunięciem, ale nie chciałby żeby cena wody była tak zawyżona, jak to się dzieje na Masowie,
gdzie pośrednicy zarabiają około 100% na sprzedaży każdego metra wody.
Radny Krzysztof Karbowski
 Zapytał, czy w tym roku będzie zamontowany fotoradar na drodze 48.
 Wnioskował o remonty cząstkowe dróg w mieście.
Pan Tadeusz Krawczak - Przewodniczący Zarządu Osiedla Pułaskiego
 Zapytał, na jakim etapie jest opracowywanie strategii rozwoju miasta i jak to się ma do planów
strategii rozwoju powiatu ryckiego.
Pan Cezary Pyrka - Przewodniczący Zarządu Osiedla Staszica
 Jako ustępujący przewodniczący podziękował za współpracę z władzami miasta.
 ponowił swój wniosek w sprawie instalacji bankomatu PKO SA na stacji paliw "Orlen".
 Zwrócił się z prośbą do Burmistrza o modernizację chodnika przy ulicy Staszica wzdłuż bloku
nr 5.
Pan Ryszard Głodek - Przewodniczący Zarządu Osiedla Lotnisko
 Prosił Burmistrza Miasta i Przewodniczącego Rady o współpracę władz miasta z Wojskową
Agencją Mieszkaniową w sprawie rewitalizacji osiedla Lotniska.
 Wnioskował o wykonanie poziomych znaków drogowych na osiedlu Lotnisko.
Burmistrz Miasta - Stanisław Włodarczyk
 Prosił Radę Miasta o wypowiedź w głosowaniu w sprawie przejęcia sieci wodociągowej na
osiedlu Lotnisko. Burmistrz prosił o pozytywną opinię przejęcia sieci, ponieważ jest zdania, że
nie powinno dojść do tego, aby sieć wodociągową na osiedlu Lotnisko przejęła prywatna spółka,
bo wówczas nie będzie żadnej kontroli nad cenami wody.
Przewodniczący Rady - poinformował, że do Biura Rady wpłynęła prośba Pana Jarosława
Wieczorka - właściciela firmy "Ted Bags" Usługi Komunalne w sprawie zabrania głosu na sesji i
udzielił głosu Panu Wieczorkowi.
Pan Jarosław Wieczorek zwrócił się z zapytaniem do Rady Miasta - dlaczego Rada utrudnia mu
prowadzenie działalności gospodarczej i ogranicza swobodę działalności poprzez uchwalanie
bzdurnych i nie do przyjęcia przez niego (jako przedsiębiorcy) stawek za wywóz nieczystości. Pan
Wieczorek powiedział, że protestuje przeciwko stawkom przyjętym przez Radę Miasta i w tej
sprawie założył w Sądzie Administracyjnym sprawę przeciw Radzie Miasta, złożył wniosek do
Izby Obrachunkowej, złożył wniosek do Urzędu Antymonopolowego o wszczęcie postępowania
wobec takiego zachowania Rady Miasta.
Powiedział, że rozmawiając z przedsiębiorcami z innych miast wstydzi się za Radę za tego typu
postanowienia. Dalej Pan Wieczorek powiedział, że Pan Karpiński lobbuje swoją firmę, swoje
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wymysły, które nie są przez niego akceptowane, ponieważ nie potrzebuje biurokracji w swojej
firmie, sprawdzać ile osób przebywa w danym domu. Na zakończenie Pan Wieczorek zaapelował
do Rady, aby nie utrudniali życia człowiekowi, który chce pracować, poprzez uchwalanie
bzdurnych uchwał. Wyraził też nadzieję, że Pan Karpiński po wyroku sądowym złoży mandat
radnego honorowo.
Radny Andrzej Banaś - powiedział, że jako jeden z członków Rady Miasta musi się
ustosunkować do wypowiedzianych przez Pana Wieczorka słów. Otóż, obecna Rada nie
wypowiadała się na temat stawek za usuwanie nieczystości stałych i ciekłych.
W tym zakresie funkcjonuje uchwała, która została podjęta przez Radę poprzedniej kadencji i
stawki, które obowiązują na dzień dzisiejszy są wynikiem decyzji Rady Miasta poprzedniej
kadencji.
Komisja Gospodarki Komunalnej poprzedniej kadencji na jednym z posiedzeń zajęła stanowisko,
że do tematu wróci, chociaż jak do tej pory żaden z trzech podmiotów, które są odpowiedzialne za
wywożenie nieczystości stałych i ciekłych z terenu miasta nie wypowiadał się negatywnie o
stawkach oprócz Pana Wieczorka. Nie dotarły też żadne negatywne wypowiedzi mieszkańców.
Jeżeli Panu Wieczorkowi, jako przedsiębiorcy stawki zawarte w uchwale nie opłaca się stosować,
dobrze byłoby poszukać rynku nie tylko na terenie Dęblina, ale również w jego okolicach, gdzie są
inne przepisy i inne stawki i gdzie być może będzie się bardziej opłacało. A to, że Panu
Wieczorkowi się nie opłaca i Rada ma przystać na Jego żądania i zwiększyć stawkę za wywóz
nieczystości stałych i ciekłych, to radnego Banasia nie przekonuje.
Natomiast, jeśli chodzi o wysokość stawek za sprzedaż m3 wody, Rada na dzień dzisiejszy ma
bardzo mały wpływ, stawka jest zależna od producenta.
Na dzień dzisiejszy właścicielem ujęcia wody jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i to
Przedsiębiorstwo kalkuluje koszt 1 metra produkcji wody i proponuje cenę. Burmistrz swoimi
służbami może natomiast udowodnić, że ta kalkulacja została zawyżona.
Jeżeli natomiast kalkulacja została wykonana na podstawie rzeczywistych obliczeń, to Rada, jeśli
chciałaby obniżyć zaproponowaną stawkę producenta musiałaby znaleźć środki finansowe na
pokrycie różnicy kosztów.
W obecnej sytuacji bardzo istotną sprawą jest, jeśli chcemy mieć wpływ na cenę wody na osiedlu
Lotnisko, gdzie jest bardzo duża ilość odbiorców, w pilnym trybie przystąpić do przejmowania
sieci.
Na zakończenie radny powiedział, że popiera Burmistrza w dążeniach do przejęcia sieci
wodociągowej na osiedlu Lotnisko, ponieważ byłoby bzdurą budowanie magistrali wodociągowej
do sieci, która jest własnością innego podmiotu.
Pan Dariusz Wojdat - Prezes Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej powiedział, że
przejęcie sieci wodociągowej na terenie Lotniska spowoduje lepsze relacje cenowe wody w całym
mieście i Spółka już przygotowuje się do tego działania, między innymi lada dzień zacznie się
drugi odwiert na ujęciu wody Jagiellońska, zbierane jest również potwierdzenie przyłączenia się do
magistrali wodociągowej dużych podmiotów kupujących wodę. W chwili obecnej sprzedawane jest
400 tys. metrów sześciennych na dobę, po podłączeniu Lotniska będzie sprzedawane dwa razy tyle,
a więc jest to bardzo duża ilość wody i Przedsiębiorstwo będzie do tego przygotowane.
Została ogłoszona przerwa.
Po przerwie Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie wniosku Burmistrza Miasta w
sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta do podjęcia działań związanych z przejęciem sieci
wodociągowej na osiedlu Lotnisko.
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W głosowaniu brało udział 13 radnych. „Za” wnioskiem Burmistrza Miasta było 13 głosów
(jednogłośnie).

Ad. pkt 6
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Andrzej Gajda przedstawił opinię Komisji w sprawie
wykonania budżetu miasta w 2006 roku:
"Komisja Rewizyjna (jak również pozostałe Komisje Rady Miasta) pracowała na podstawie
harmonogramu prac związanych z zaopiniowaniem sprawozdania z wykonania budżetu miasta za
2006 r. Sprawozdanie (część tabelaryczna i opisowa) z wykonania budżetu miasta Dęblin za 2006
rok zostało przedłożone Radzie Miasta w dniu 26.03.2006 r.
Harmonogram przewidywał przekazanie radnym sprawozdania do dnia 27.03.2006 r. Radni ww.
sprawozdanie otrzymali w dniu 27.03.2006 r.
Komisje odbyły posiedzenia do dnia 11.04. i przedłożyły opinie Komisji Rewizyjnej.
Komisja Rewizyjna wspólnie z Komisją Gospodarki Przestrzennej i Budżetu wysłuchała wyjaśnień
Burmistrza Miasta a następnie stwierdziła, co następuje:
1. Uchwalony przez Radę Miasta budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał
realizację dochodów w kwocie 32.683.633 zł. Dochody wykonano w kwocie 32.052.162,89 zł,
co stanowiło 98,1% w tym dochody własne na kwotę 17.941.852,38 zł, co stanowi 56% planu
budżetu.
2. Uchwalony przez Radę Miasta plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu
roku przewidywał kwotę 35.878.457 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 33.053.095,94 zł, co
stanowi 92% ogółu planu.
3. Na realizację inwestycji (po korektach w ciągu roku) zaplanowano kwotę 4.410.173 zł.
Wydatkowano ogółem kwotę 2.845.520,37 zł, co stanowi 64,5% planowanych wydatków na
inwestycje.
4. Na wydatki bieżące wydatkowano 30.207.575,57 zł, co stanowi 91,4 % ogółu wydatków. Na
wydatki inwestycyjne została wydana kwota 2.845.520,37 zł, tj. 8,6 % ogółu wydatków. Podział
wydatków na własne, zlecone i powierzone przedstawia się następująco:
- zadania własne - 28.845.364,77 zł, tj. 87,3% ogółu wydatków,
- zadania zlecone - 3.867.206,97 zł, tj. 11,7 % ogółu wydatków,
- zadania powierzone - 340.524,20 zł, tj. 1% ogółu wydatków.
5. Budżet miasta za rok 2006 zamknął się niedoborem w kwocie 1.000.933 zł, która stanowi
różnicę między wykonanymi dochodami a wydatkami budżetu.
6. Na koniec 2006 roku obciążenie Miasta Dęblin pożyczkami i kredytami długoterminowymi oraz
wyemitowanymi obligacjami komunalnymi wynosiło 11.800.000 zł, co stanowi 36,8%
faktycznie wykonanych dochodów, podczas gdy przepisy prawa finansowego dopuszczają
obciążenie budżetu kredytami i pożyczkami oraz innymi zadłużeniami finansowymi do
wysokości 60% dochodów, co pozwala stwierdzić, że nie została naruszona dyscyplina
budżetowa. Koniec roku 2006 nie zostawił również budżetowi Miasta żadnych zobowiązań
wymagalnych.
7. Burmistrz Miasta realizując zadania związane z wykonaniem budżetu kierował się zasadą
legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi.
8. Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie wyraziła pozytywną opinię o sprawozdaniu z
wykonania budżetu.
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Zdaniem Komisji Rewizyjnej wyrażonym w przyjętej uchwale, powyższe daje podstawę do
wyrażenia pozytywnej opinii o realizacji budżetu Miasta za 2006 rok."
Burmistrz Miasta powiedział, że raz na cztery lata jest taka sytuacja, że większość roku
realizuje budżet kto inny, a oceniany jest kto inny, co jest związane z wyborami do rady miasta i
wyborami burmistrza.
Następnie poinformował, że dochody miasta zostały zrealizowane w 98,1%, subwencja została
zrealizowana w 100%, podatki, które są wpływami do budżetu miasta zostały zrealizowane w ponad
100% i tu wpływ na tą realizację i przekroczenie miało zawarcie porozumienia z Rejonowym
Zarządem Infrastruktury Wojskowej na temat wpłacenia kwoty ponad 1 mln 600 tys. zł z tytułu
zaległości za poprzednie lata pod warunkiem umorzenia odsetek. Nie wpłynęły wszystkie planowane
dotacje, te, które były zaplanowane na dofinansowanie inwestycji realizowanych ze środków
unijnych (na kanalizację centrum miasta, dęblińskie centrum informacyjne, doposażenie Przychodni
Zdrowia). Jeśli chodzi o dochody własne, to stanowiły 56% ogółu dochodów, dotacja celowa 16,9%, subwencja 27%.
Po zmianach w trakcie roku plan wydatków uchwalony przez Radę Miasta przewidywał kwotę
35.878.457 zł, z tego plan wydatków bieżących (bez kosztów osobowych) wynosił 14.355.441 zł, tj.
40,0%; plan wydatków inwestycyjnych 4.410.173 zł (12,3%); plan wydatków przekazanych na
koszty osobowe (wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, fundusz socjalny) –
17.112.843 zł (47,7%).
Wydatki zrealizowano w kwocie 33.053.095,94 zł, co stanowi 92% ogółu planu.
Na realizację inwestycji (po korektach w ciągu roku) zaplanowano kwotę 4.410.173 zł.
Wydatkowano ogółem kwotę 2.845.520,37 zł, co stanowi 64,5% planowanych wydatków na
inwestycje.
Na wydatki bieżące wydatkowano 30.207.575,57 zł, co stanowi 91,4% ogółu wydatków. Na wydatki
inwestycyjne została wydana kwota 2.845.520,37 zł, tj. 8,6 % ogółu wydatków.
Na koniec 2006 roku obciążenie Miasta pożyczkami i kredytami długoterminowymi oraz
wyemitowanymi obligacjami komunalnymi wynosiło 11.800.000 zł, co stanowi 36,8% faktycznie
wykonanych dochodów a koniec roku 2006 nie zostawił żadnych zobowiązań wymagalnych.
Następnie Burmistrz przedstawił uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Dęblin w
2006 r. Opinia RIO o sprawozdaniu była pozytywna i stanowi załącznik do protokółu.
Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie się do dyskusji.
Ponieważ nie było chętnych, przystąpiono do głosowania projektu uchwały.
W głosowaniu brało udział 13 radnych. „Za” projektem uchwały było 13 głosów (jednogłośnie).
Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr IX/48/2007 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Dęblin za 2006 r. Uchwała stanowi załącznik do protokółu.

Ad. pkt 8
Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Andrzej Gajda przedstawił uchwałę Komisji w sprawie
wniosku o udzielenie Burmistrzowi Miasta Dęblin za 2006 r.
Komisja Rewizyjna jednogłośnie wniosła do Rady Miasta o udzielenie Panu Stanisławowi
Włodarczykowi - Burmistrzowi Miasta Dęblin absolutorium z tytułu wykonania budżetu w 2006
roku.
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Uchwała stanowi załącznik do protokółu.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta - Ryszard Zarówny przedstawił uchwałę Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o
udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta. Opinia o wniosku była pozytywna i stanowi załącznik
do protokółu.
Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie się do dyskusji.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta - Henryk Wiejak powiedział, że w obecnym roku
absolutorium dla obecnego burmistrza jest niekonwencjonalne, ponieważ Burmistrz pracował na to
absolutorium 24 dni, chociaż przez ten czas podjął działania, które w przyszłości będą procentować.
Szczególne podziękowania należą się Pani skarbnik za realizację budżetu, która bardzo dyscyplinuje
wykonanie budżetu. Słowa uznania należą się również wszystkim pracownikom i Radzie Miasta
poprzedniej kadencji.
Na zakończenie Pan Wiejak powiedział, że bardzo chciałby podkreślić to, że Burmistrz nie wraca do
oceny poprzednika, co było słychać przez niemal cztery lata poprzedniej kadencji.
Ponieważ nie było więcej chętnych do dyskusji, przystąpiono do głosowania projektu uchwały.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. „Za” projektem uchwały było 14 głosów (jednogłośnie).
Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr IX/49/2007 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta
Dęblin. Uchwała stanowi załącznik do protokółu.
Burmistrz Miasta - Stanisław Włodarczyk podziękował za kredyt zaufania i powiedział, że
będzie się starał, żeby tego kredytu nie stracić i chciałby, aby za rok wyniki głosowania były takie
same, a wówczas będzie to ocena pracy i wykonanych zamierzeń.

Ad. pkt 9a
Uchwała w sprawie zmian w składzie osobowym stałych komisji Rady Miasta
Dęblin.
Przewodniczący Rady Miasta - poinformował, że nowo wybrany radny Waldemar Warenica
wyraził akces do pracy w komisjach, w których był członkiem Pan Marek Basaj, a więc do pracy w
Komisji Gospodarki Przestrzennej i Budżetu raz Komisji Zdrowia i Problematyki Socjalnej. Projekt
uchwały stanowi załącznik do protokółu.
Ponieważ nie było chętnych do dyskusji, przystąpiono do głosowania projektu uchwały.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. „Za” projektem uchwały było 14 głosów (jednogłośnie).
Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr IX/50/2007 w sprawie zmian w składzie osobowym stałych
komisji Rady Miasta Dęblin. Uchwała stanowi załącznik do protokółu.

Ad. pkt 9b
Uchwała w sprawie sprzedaży działek nr 4069/1, nr 4069/2 i nr 4069/3 przy ul.
Podchorążych.
Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej - Alicja
Zwierzchowska przedstawiła projekt uchwały i w uzasadnieniu poinformowała, że działki
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wymienione w uchwale stanowią zasób gruntowy miasta ujawniony w Księdze wieczystej nr 1657
Sądu Rejonowego w Rykach Wydział Ksiąg Wieczystych. Zgodnie ze zmianami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta działki stanowią nieruchomość przeznaczoną pod
ośrodki turystyczno-wypoczynkowe wraz z towarzyszącymi urządzeniami sportu oraz zieleń
ogólnodostępną.
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokółu.
Przewodniczący Komisji przedstawili opinie.
Komisja Gospodarki Przestrzennej i Budżetu - opinia pozytywna.
Komisja Gospodarki Komunalnej - opinia indywidualna.
Komisja Samorządu i Porządku Publicznego - opinia indywidualna.
Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej - indywidualna opinia.
Komisja Zdrowia i Problematyki Socjalnej - indywidualna opinia.
Komisja Rewizyjna - indywidualna opinia.
Przystąpiono do dyskusji.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Podchorążych - Witold Kleczkowski zapytał, czy jest już
kupiec na te działki, czy potrzebna jest tylko zgoda Rady na sprzedaż.
W odpowiedzi Pani Zwierzchowska poinformowała, że byłoby to wyrażenie zgody Rady Miasta
na sprzedaż działek, a ewentualna sprzedaż nastąpi w przetargu.
Ponieważ nie było więcej chętnych do dyskusji, przystąpiono do głosowania projektu uchwały.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. „Za” projektem uchwały było 14 głosów (jednogłośnie).
Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr IX/51/2007 w sprawie sprzedaży działek nr 4069/1, nr 4069/2
i nr 4069/3 przy ul. Podchorążych. Uchwała stanowi załącznik do protokółu.

Ad. pkt 9c
Uchwała w sprawie włączenia do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie
Szkoły Podstawowej Nr 5 w Dęblinie.
Burmistrz Miasta powiedział, że projekty uchwał (obecnej i następnej) są wprowadzane dopiero
w dniu dzisiejszym, ponieważ oczekiwano na opinię Kuratorium, ale problem jest znany już od
dawna, a rozmowy trwały już od początku roku, przy omawianiu budżetu i na posiedzeniach
Komisji Oświaty. Niezależnie od przeprowadzanych analiz Urzędu Miasta, Komisja Oświaty po
wizytacji wszystkich placówek oświatowych sformułowała wniosek o reorganizacji
funkcjonowania placówek oświatowych na terenie naszego miasta. Sformułowane zostały dwa
cele: pierwszy to włączenie do istniejącego Zespołu Szkół Ogólnokształcących składającego się z
Gimnazjum nr 1 i Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Podstawowej Nr 5 i drugi wniosek - to
dołączenie do istniejącego Zespołu Szkół Nr 4 na Lotnisku Gimnazjum Nr 2. Zostały
przeprowadzone zebrania z radami pedagogicznymi z radami rodziców w tych palcówkach. Po
zebraniach, (o czym była informacja na poprzedniej sesji Rady) zostało wystosowane pismo do
Lubelskiego Kuratora Oświaty o wyrażenie zgody na rozszerzenie istniejących zespołów. W dniu
19 kwietnia wpłynęło pismo od Lubelskiego Kuratora Oświaty, informujące, że włączenie do
zespołu szkół innej szkoły nie wymaga zgody Kuratora i decyzja w tym zakresie należy do Rady
Miasta. Decyzja musi zapaść szybko, ponieważ związana jest z organizacją roku szkolnego w
placówkach a dodatkowo w Zespole Szkół Ogólnokształcących zostanie ogłoszony konkurs na
dyrektora, ponieważ jest wakat na tym stanowisku.
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Następnie Burmistrz przedstawił projekt uchwały i w uzasadnieniu poinformował, że
Zespół Szkół Ogólnokształcących oraz Szkoła Podstawowa Nr 5 funkcjonują w jednym budynku
szkolnym przy ul. 15 PP Wilków 6. Włączenie Szkoły Podstawowej Nr 5 do Zespołu nie narusza
dotychczasowego obwodu uczniów. Połączenie gwarantuje kształcenie począwszy od szkoły
podstawowej poprzez gimnazjum do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Obie placówki
posiadają wspólny teren przyszkolny z boiskiem sportowym. Proponowane połączenie w żaden
sposób nie pogorszy warunków nauki uczniów, gdyż uczniowie SP Nr 5 będą przemieszczać się do
budynku ZSO tylko w takim zakresie jak obecnie. Zarządzanie przez jednego dyrektora stwarza
większe możliwości w kierunku poprawy jakości pracy placówki oraz pozyskiwania funduszy
strukturalnych.
Burmistrz poinformował również, że chociaż prawnie nie są wymagane opinie, poproszono o nie. I
tak, rada rodziców i rada pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 5 zaopiniowały sprawę włączenia
Szkoły pozytywnie, a w Zespole Szkół Ogólnokształcących rada rodziców zaopiniowała wniosek
pozytywnie, natomiast rada pedagogiczna zaopiniowała negatywnie. Projekt uchwały stanowi
załącznik do protokółu.
Wiceprzewodniczący Rady - Henryk Wiejak zapytał, czym uzasadniała rada pedagogiczna
Zespołu Szkół Ogólnokształcących negatywne stanowisko oraz kto i na jakiej podstawie pełni
obowiązki dyrektora Zespołu.
Burmistrz w odpowiedzi poinformował, że obowiązki dyrektora zostały do końca roku szkolnego
zarządzeniem burmistrza powierzone Pani Beacie Kursa, która była wicedyrektorem w tej
placówce. Odnośnie motywów opinii negatywnej Burmistrz powiedział, że głównym argumentem
przeciwko łączeniu placówek był duży rozrzut wiekowy uczniów (od szkoły podstawowej do
maturzysty), ale Burmistrz zwrócił uwagę, że obecnie też jest taki kontakt, ponieważ szkoły są w
jednym obiekcie a po włączeniu będzie ułatwione korzystanie z sal, boisk. Zdaniem Burmistrza na
wynik negatywnego głosowania złożyły się nie zawsze obiektywne czynniki.
Radny Tadeusz Oryl - powiedział, że jako przewodniczącego Komisji Gospodarki Przestrzennej i
Budżetu interesuje go aspekt oszczędnościowy i zapytał, jakie będą oszczędności z powodu
połączenia placówek.
W odpowiedzi Burmistrz Miasta powiedział, że na oświatę a w szczególności na infrastrukturę
oświatową potrzeba bardzo dużo pieniędzy i w kontekście takich oszczędności nie można
rozmawiać. W tej chwili nie potrafi odpowiedzieć, jakie będą oszczędności, na pewno nie będzie
ich w tym roku. Będzie inna organizacja pracy, cześć osób skorzysta z wcześniejszego przejścia na
emeryturę, będzie mniejsze zatrudnienie, ale nie dojdzie do sytuacji, że ktoś zostanie zwolniony na
tzw. "bezrobocie".
Radny Henryk Wiejak - powiedział, że klimat pracy jest bardzo ważną sprawą i jeżeli większość
członków rady pedagogicznej wypowiedziała się negatywnie w sprawie połączenia placówek, to
nie zazdrości przyszłemu dyrektorowi placówki.
Ponieważ nie było więcej dyskutantów, dyskusja została zamknięta.
Ponieważ projekt uchwały nie był opiniowany przez komisje, przystąpiono do głosowania nad
projektem uchwały.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. „Za” projektem uchwały było 10 głosów, przy 4 głosach
wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było.
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Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr IX/52/2007 w sprawie włączenia do Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Dęblinie Szkoły Podstawowej Nr 5 w Dęblinie.
Uchwała stanowi załącznik do protokółu.

Ad. pkt 9d
Uchwała w sprawie włączenia do Zespołu Szkół Nr 4 w Dęblinie Gimnazjum Nr
2 w Dęblinie.
Burmistrz Miasta przedstawił projekt uchwały i w uzasadnieniu poinformował, że sytuacja jest
podobna jak przy poprzedniej uchwale. Zespół Szkół Nr 4 oraz Gimnazjum Nr 2 funkcjonują w
budynkach połączonych ze sobą łącznikiem. Włączenie Gimnazjum Nr 2 do Zespołu nie narusza
dotychczasowego obwodu uczniów. Połączenie gwarantuje kształcenie począwszy od szkoły
podstawowej do ukończenia gimnazjum. Obie palcówki posiadają wspólny teren przyszkolny z
boiskami sportowymi, wspólną: stołówkę, bibliotekę i czytelnię. Proponowane połączenie w żaden
sposób nie pogorszy warunków nauki uczniów. Zarządzanie przez jednego dyrektora stwarza
większe możliwości w kierunku poprawy jakości pracy placówki oraz pozyskania funduszy
strukturalnych.
Burmistrz dodał, że w tym przypadku Komisja Oświaty zaproponowała wyłączenie Przedszkola Nr
4 ze struktur Zespołu Szkół Nr 4 i utworzenie nowej struktury przedszkola i żłobka, ale po
konsultacji powstały wątpliwości, czy takie wyłączenie jest na dzień dzisiejszy możliwe bez
konsultacji Kuratora, wobec powyższego w chwili obecnej przedszkole pozostaje w strukturach
Zespołu Szkół Nr 4.
Ponieważ nie było chętnych do dyskusji, przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. „Za” projektem uchwały było 12 głosów, przy 2 głosach
wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było.
Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr IX/53/2007 w sprawie włączenia do Zespołu Szkół Nr 4 w
Dęblinie Gimnazjum Nr 2 w Dęblinie.
Uchwała stanowi załącznik do protokółu.

Ad. pkt 9e
Uchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady
Miasta Dęblin.
Burmistrz Miasta przedstawił projekt uchwały i poinformował, że w związku z tym, iż wpłynęła
skarga Pana Jarosława Wieczorka na uchwałę Rady Miasta do Sądu Administracyjnego a stroną
skarżoną jest Rada Miasta, musi upoważnić swojego reprezentanta, który będzie występował w
imieniu Rady w Sądzie.
Burmistrz na reprezentanta Rady proponuje radcę prawnego Urzędu Miasta Panią Beatę Siedlecką.
Ponieważ nie było chętnych do dyskusji, przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. „Za” projektem uchwały było 14 głosów (jednogłośnie).
Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr IX/54/2007 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do
reprezentowania Rady Miasta Dęblin.
Uchwała stanowi załącznik do protokółu.
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Ad. pkt 10
Problematyka utrzymania czystości w mieście w 2007 r. z oceną gospodarki
odpadami na terenie miasta w 2006 roku.
Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej - Pani Alicja
Zwierzchowska przedstawiła informację odnośnie utrzymania czystości i porządku na terenie
miasta Dęblin.
Pani Zwierzchowska poinformowała między innymi, że utrzymanie czystości i porządku należy do
zadań własnych gminy, natomiast Rada ustanawia prawo miejscowe obowiązujące na terenie
miasta, w tym regulamin utrzymania czystości i porządku, górne stawki opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania
zbiorników bezodpływowych. Obecnie na terenie miasta zezwolenie na prowadzenie działalności
w zakresie odbioru odpadów komunalnych posiadają firmy: Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dęblinie, "Ted Bags" Usługi Komunalne
- Jarosław Wieczorek z Dęblina, "Almax" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Radomia,
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Ryk, Zakład Usług Komunalnych
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Puław. Informacja stanowi załącznik do protokółu.
Pan Dariusz Wojdat - Prezes Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej powiedział, że
kieruje firmą, która w tym roku będzie obchodzić czterdziestolecie swojego istnienia. Jeśli chodzi o
wywóz odpadów komunalnych w poprzednich latach większość z nich mieszkańcy naszego miasta
spalali, ale powstawały też jak grzyby po deszczu dzikie wysypiska śmieci i to wszędzie: w lesie, w
rowach, w krzakach, itd. Dlatego też Rada poprzedniej kadencji podjęła zasadne działania
uchwalając regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta oraz ustalając opłatę za
wywóz odpadów od osoby faktycznie zamieszkującej nieruchomość. Następnie Pan Wojdat
poinformował, że na dzień dzisiejszy zakład ma podpisane ponad 1200 umów na wywóz
nieczystości i ta liczba ciągle rośnie, a jest to około 1/3 gospodarstw na terenie miasta. Firma nie
nastawia się na zysk i zmniejszanie ceny wywozu śmieci spowodowane jest ograniczeniem
kosztów działania w tym zakresie. Pan prezes jest zdania, że powinna być wprowadzona segregacja
odpadów w naszym mieście i to na dużą skalę, ponieważ będzie to opłacalne dla mieszkańców i
zmniejszy koszty składowania.
Na zakończenie powiedział, że firma obrała strategię proszenia i przekonywania mieszkańców,
żeby zawarli z nią umowę na wywóz odpadów, a żeby miasto było czyste, należy nasilić kontrole
zawierania umów i to nie tylko z firmą, której jest prezesem. Powiedział również, że miasto nie
będzie miało swojego wysypiska śmieci, co wiąże się ze sprawą zmniejszania kosztów wywozu
odpadów, zdementował też pogłoski o mającej powstać w Dęblinie spalarni śmieci.
Radny Tadeusz Oryl powiedział, że ma w tym kierunku wykształcenie i jest bardzo wyczulony na
sprawy ochrony środowiska. Jest zdania, że powinny być kontrole zawarcia umów właścicieli na
wywóz odpadów i kary wobec mieszkańców, którzy tworzą dzikie wysypiska.
Radny Waldemar Chochowski chciałby, aby miasto sprzątało śmieci na terenach, które nie są w
jego administracji, to jest: przydrożne rowy, pobocza dróg, pobocza torów kolejowych, tereny
nadrzeczne. Zdaniem radnego powstaje kuriozum, ponieważ Urząd żąda, aby administratorzy tych
terenów nie mający siedzib w Dęblinie sprzątali, chociaż śmieci zostały wyrzucone przez
dębliniaków.
Radny uważa również, że oprócz kontroli powinno być zainstalowane więcej śmietniczek przy
ulicach w całym mieście, nie tylko na osiedlach "wysokich" i w miejscach odwiedzanych
turystycznie.
_________________________________________________________________________________
Protokół Nr IX z sesji Rady Miasta Dęblin w dniu 24 kwietnia 2007 r.

15
Radny Henryk Wiejak powiedział, że temat jest bardzo szeroki i można nad nim długo
dyskutować, po czym zgłosił wnioski:
- podjąć wspólne działania na terenie naszego powiatu o utworzenie wspólnego wysypiska albo
zakładu utylizacji śmieci (stąd też wniosek o spotkanie z radnymi powiatu z terenu Dęblina);
- zaapelował do prezesa MZGK o zabieranie odpadów dużych gabarytów, takich jak tapczany,
wersalki, chociaż raz w tygodniu;
- zaapelował do Prezesa MZGK, aby z wyprzedzeniem przedstawił ceny na ścieki, wodę i inne
media;
- prosił prezesa MZGK, aby wspólnie w osiedlu Wiślana pomyśleć o lokalizacji śmietnika przy
wjeździe przy garażach do ciepłowni.
- chciałby, aby zamiatarka została zakupiona przez MZGK a przynajmniej wzięta w leasing;
- zapytał, kiedy prezes MZGK poda informację o obniżce cen na wywóz nieczystości płynnych,
stałych jak również ceny wody.
Burmistrz powiedział, że problem śmieci jest od dawna, wszystkie uwagi i wnioski zostaną wzięte
pod uwagę, jednak podstawową sprawą jest przeprowadzanie kontroli. Bardzo ważną sprawą jest
kształtowanie świadomości utrzymywania czystości terenów publicznych, musi się zmienić
mentalność ludzi. Miasto może sprzątać nie na swoich terenach, ale to są koszty. Na ile to możliwe,
sprzątanie odbywa się pracownikami interwencyjnymi, są wystąpienia do właścicieli
nieruchomości. Problem występuje nie tylko u nas, ale i w dużych miastach i musi być podjęty
front działań w celu jego likwidacji.
Na zakończenie Burmistrz powiedział, że za rok jak będzie ta sprawa omawiana na sesji Rady, ma
nadzieję, będzie lepiej.

Ad. pkt 11
Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski.
Burmistrz Miasta odpowiadał na zapytania i wnioski:
 dla radnego Waldemara Potyry
- sprawa poszerzenia wjazdu na ulicy Staromiejskiej - droga jest w granicach działki będącej
własnością miasta. Plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje poszerzenie tej drogi,
natomiast, żeby przystosować drogę do planu trzeba część działki wykupić.
 dla radnego Krzysztofa Karbowskiego
- sprawa uzgodnień finansowych z Towarzystwem Przyjaciół Dęblina na spotkaniu
towarzystw regionalnych - nie było żadnych uzgodnień finansowych, ponieważ nie było to
miejsce na tego typu uzgodnienia.
- Sprawa uzgodnień z KKS "Czarni" - nie było żadnych formalnych uzgodnień. Natomiast,
jeśli chodzi o Klub Czarnych, sprawa wymaga pewnych rozwiązań, wypracowania koncepcji
funkcjonowania zarówno Klubu jak i obiektów sportowych na terenie miasta i zachodzi
konieczność spotkania władz Klubu oraz wypracowania koncepcji, kto w przyszłości będzie
odpowiadał za prowadzenie obiektów.
- Sprawa dzikich wysypisk - sprawa była podnoszona przez kilka osób, ale przy rozpatrywaniu
poprzedniego punktu były podane wyjaśnienia.
- Uzupełnienie ogrodzenia na cmentarzu "Ballonna" - stan ogrodzenia zostanie sprawdzony i
jeśli wymaga ono naprawy, będzie wykonane w miarę posiadanych środków.
- Spalenie liści spod kasztanowców - w obecnej chwili jest za późno na palenie liści. Burmistrz
zgadza się, że palenie może się odbywać na terenie miasta, ale jeśli kasztanowce rosną na
innych terenach - powinni to robić właściciele tych terenów.
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Naprawa listwy amortyzacyjnej - zostanie to sporawdzone i jeśli jest taka potrzeb, będzie
wystąpienie do zarządcy drogi.
- Sprawa betonowych "taboretów" - zostaną sprawdzone i jeśli nie będzie można ich
wykorzystać, zostaną usunięte.
- Wcześniejsze oflagowanie miasta na majowe święta - wniosek zostanie zrealizowany.
- Sprawa wypłowiałych flag - flagi są sukcesywnie wymieniane w miarę niszczenia, a nie
można po każdym sezonie wymieniać flag, dlatego, że ich kolor niebieski nie trzyma wzorca.
Dla radnego Andrzeja Banasia
- Sprawa bloków w Stawach - w tej chwili nie można odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ
musimy wspólnie wypracować koncepcję. Burmistrz jest zdania, że bloki, które nadają się na
funkcję mieszkalną powinny być do niej doprowadzone i należy realizować zadanie
doprowadzenia mediów do osiedla a wówczas być może wzrośnie zainteresowanie
budynkami w Stawach.
- Na jakim etapie jest magistrala - na dzień dzisiejszy magistrala jest na etapie przygotowań.
Spółka pozyskuje środki, i te, nie tylko idą na sprawy bieżące, ale również na inwestycyjne.
Natomiast na pewno trzeba w tym roku przygotować studium wykonalności.
- Zamiatanie ulicy Spacerowej - ulica Spacerowa jest ulicą powiatową i to powiat powinien
zadbać o jej sprzątanie. Umowa została podpisana i nawet w dniu dzisiejszym była rozmowa
na ten temat i było wyjaśnienie, że zlecenie zostanie wykonane. Natomiast nie może miasto
wyręczać powiatu i ponosić koszty sprzątania ulic nie będących w jego administracji.
- Dokończenie chodnika w ulicy Krasickiego - będzie formalne wystąpienie o dokończenie
budowy tego chodnika, kładki na rzeczce Irenka i skrzyżowania przy Szkole Podstawowej
Nr 4.
Dla radnego Stanisława Kopacza
- sprawa skrzyżowania przy "Orlenie" - sprawa zostanie sprawdzona w terenie i jeżeli nie
będzie to duża inwestycja, to zostanie szybko wykonane.
Dla radnego Waldemara Chochowskiego
- Skrzyżowanie ulicy Staszica i 15 PPWilków - oznakowania przejścia dla pieszych - będzie
wystąpienie do zarządcy drogi o oznakowanie przejścia.
Dla radnego Henryka Wiejaka
- Zorganizowanie spotkania z radnymi powiatu - nie ma najmniejszego problemu, jeśli chodzi
o spotkanie, zostanie to uzgodnione z Przewodniczącym Rady Miasta. Burmistrz dodał, że
radni powiatowi otrzymują zaproszenie na każdą sesję Rady Miasta i niektórzy w nich
uczestniczą.
- Sprawa przeznaczenia terenu za kotłownią na osiedlu Wiślana pod parking - zostaną podjęte
starania o przeznaczenie tego terenu pod parking.
- Poprawa estetyki przy wjeździe i wyjeździe z miasta - jeśli chodzi o pobocza, są one na
bieżąco sprzątane, ale jeśli chodzi o tereny prywatne, to miasto niewiele może zrobić.
- Oznakowanie przejścia przy skrzyżowaniu ulic 1 Maja - Ogrodowa - będzie wystąpienie do
Zarządu Dróg Powiatowych.
- Usunięcie żużla z drogi łączącej ulicę 15 PP Wilków i Osiedle Młynki - Burmistrz
poinformował, że sprawa dotyczy nie tylko tej drogi, ale wszystkich dróg żużlowych świadomość ekologiczna mieszkańców wzrosła i nikt teraz nie chce mieć żużla, ale nie od
razu zbudujemy nawierzchnie z prawdziwego zdarzenia na drogach gminnych a usunięcie
żużla spowoduje, że będzie to droga gruntowa i będą wnioski o utwardzenie, a to już
kosztuje.
Dla radnego Henryka Brożyny
- Przegląd znaków drogowych w mieście - przegląd zostanie w najbliższym czasie wykonany.
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Malowanie znaków poziomych - będą malowane, ale jest też kwestia środków finansowych,
pomalowanie własnymi kosztami przez pracowników interwencyjnych na zniszczonej
nawierzchni nie wytrzyma zbyt długiego czasu.
- Uzupełnienie ubytków w jezdniach - jeśli chodzi o uzupełnienie ubytków w newralgicznych
punktach - prace zostały już wykonane a na pozostałych odcinkach dróg będą wykonywane.
- Sprawa środków dla zarządów osiedlowych - Burmistrz nie widzi problemu, aby zarządy
osiedlowe mogły pobierać środki w zaliczkowych kwotach.
 Dla Pana Cezarego Pyrki - Przewodniczącego Zarządu Osiedla Staszica
- Modernizacja chodnika przy bloku nr 5 w ulicy Staszica - nie ma zabezpieczonych środków
w budżecie miasta w tym roku na ten cel.
 Dla Pana Tadeusza Krawczaka - Przewodniczącego Zarządu Osiedla Pułaskiego
- Sprawa oddziaływania organizacji mistrzostw Europy na budowę dróg ekspresowych trudno przewidzieć po dwóch dniach od decyzji, co przyniesie takim samorządom jak nasz i
całemu regionowi organizacja mistrzostw. Na pewno nie zostanie zwiększona ilość środków
z Unii Europejskiej, a natomiast może być tak, że część środków przeznaczonych dla
samorządów pójdzie na inne priorytetowe w tej chwili zadania.
Pani Alicja Zwierzchowska - Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Przestrzennej i
Komunalnej odpowiadała na pytania i wnioski:
 Dla radnego Waldemara Potyry
- Sprawa obowiązywania planu Żdżary I - plan wejdzie w życie 30 dni po opublikowaniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
 Dla radnego Krzysztofa Karbowskiego
- Naprawa i wymiana regulaminu cmentarza komunalnego - sprawa ta jest uzgadniana i
regulamin zostanie wymieniony.
 Dla radnego Henryka Wiejaka
- Sprawa spływającego żużla na osiedlu Młynki w kierunku ogródków działkowych występuje tu sprzeczność interesów. Na osiedlu Młynki jadąc od osiedla 15 PPWilków
zostały udostępnione tereny pod budownictwo jednorodzinne (mieszkańcy kończą budowę).
Dojazd do tych terenów był bardzo zły, samochody grzęzły w błocie. W związku z tym na
prośbę mieszkańców i w uzgodnieniu z zarządem osiedla Młynki wysypano żużel. Problem
na pewno będzie mniejszy, jak żużel zostanie zajeżdżony.
 Dla radnego Henryka Brożyny
- Sprawa znaku przy "Biedronce" - obecnie po zatwierdzeniu budżetu miasta będą
wprowadzane zmiany organizacji ruchu. Po uzgodnieniach i zatwierdzeniu będzie jego
realizacja.
Pan Tadeusz Krawczak jest zaniepokojony, że od pół roku nie wpłynął od radnych żaden sygnał
w sprawie perspektywicznego planu rozwoju miasta. Jest zdania, że dalsze prace nad planem
powinny mieć związek z budową w pobliżu naszego miasta drogi szybkiego ruchu.
Pan Dariusz Wojdat odpowiedział na zapytanie:
 Dla radnego H. Wiejaka
- w sprawie obciążeń za wodę w związku z różnicą między wodomierzem głównym a
wodomierzami indywidualnymi w blokach - obowiązkiem Spółki jest doprowadzenie wody do
wodomierza głównego, który jest na bloku. Jeżeli w bloku jest wspólnota, to ona decyduje
później, jak strata, która powstaje między wodomierzem głównym a indywidualnymi
wodomierzami w mieszaniach zostanie rozliczona. Rola Spółki tu się kończy. Następnie Pan
Wojdat zacytował fragment ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków (art. 6 i art. 26 - rozliczenie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę).
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Przyczyna różnic może być różna, może to być źle wyskalowany wodomierz
(niezalegalizowany) a może to być kradzież wody.
Sprawa wywozu odpadów wielkogabarytowych - firmy nie stać, aby takie odpady wywozić, co
dzień lub co tydzień, jest przyjęty harmonogram wywozu odpadów wielkogabrytowych i firma
go przestrzega.
Sprawa obniżek cen za wywóz nieczystości - obniżki już są od 1 kwietnia 2007 r. na wywóz
nieczystości stałych - są podane w internecie, będą również aneksy do umów dla wszystkich
mieszkańców, którzy zawarli indywidualnie umowę na wywóz. Firma rozważa bardzo
poważnie ujednolicenie cen wywozu śmieci dla mieszkańców gospodarstw jednorodzinnych i
w budynkach wielolokalowych na terenie Dęblina.

Ad. pkt 12.
Zatwierdzenie protokółu z VIII sesji Rady Miasta.
Ponieważ nie wpłynęły do protokółów żadne uwagi ani wnioski, przystąpiono do głosowania
zatwierdzenia protokółu VIII sesji Rady Miasta.
W głosowaniu brało 13 radnych. „Za” przyjęciem protokółu z VIII sesji było 13 radnych.
Rada Miasta przyjęła protokół z VIII sesji Rady Miasta.

Ad. pkt 13.
Zamknięcie sesji.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta – Ryszard Karpiński zamknął
obrady IX sesji Rady Miasta.
Na tym protokół zakończono.

Protokółowała:
Regina Rodzik

_________________________________________________________________________________
Protokół Nr IX z sesji Rady Miasta Dęblin w dniu 24 kwietnia 2007 r.

