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P R O T O K Ó Ł  Nr XIX/07 
sesji Rady Miasta Dęblin 

z dnia 27 listopada 2007 r. 
 

Miejsce posiedzenia: sala konferencyjna nr 1 Ratusza Miasta. 

 

Czas trwania sesji: godz. 9
00

 - 13
45

. 

 

Ustawowy skład Rady Miasta: 15 radnych. 

 

W sesji uczestniczyło: 13 radnych. 

 

Nieobecni radni: Ryszard Karpiński, Henryk Wiejak. 

 

Ad. pkt 1. 
Otwarcie sesji. 
 

Sesję otworzył i obradom przewodniczył Pan Ryszard Zarówny - 
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Dęblin. W sesji wzięło udział 13 radnych, na 

ustawowy skład Rady - 15 radnych, co stanowi quorum, wymagane do podejmowania 

prawomocnych uchwał. 

 

Ponadto w sesji uczestniczyli: 

• Burmistrz Miasta - Stanisław Włodarczyk, 

• Sekretarz Miasta - Marek Basaj, 

• Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta, 

• Przedstawiciele Zarządów Osiedlowych, 

• Radni Rady Powiatu, 

• Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o.  - 

Dariusz Wojdat, 

• Przedstawiciele lokalnej prasy. 

 

Listy obecności radnych, przedstawicieli zarządów osiedlowych oraz gości stanowią 
załączniki do niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt 2. 
Przedstawienie porządku obrad. 
 
Radni otrzymali porządek obrad sesji wraz z materiałami w ustawowym terminie. 

 

Uwagi do porządku obrad zgłaszali: 

 

Burmistrz Miasta - Stanisław Włodarczyk - wnioskował o ujęcie w porządku obrad 

jako punkt 5n projektu uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji 

podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.  

 

"Za" wnioskiem głosowało 12 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie 

było. Wniosek uzyskał akceptację Rady. 
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Więcej wniosków do porządku obrad nie zgłoszono. 

 

Wiceprzewodniczący RM - Ryszard Zarówny - odczytał porządek obrad XIX sesji: 
 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Informacja o pracach Przewodniczącego Rady i Burmistrza w okresie między 

sesjami. 

4. Zapytania, interpelacje i wnioski radnych. 

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 

a) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2007 r.; 

b) opinii o lokalizacji ośrodka gier; 

c) zamiany działek przy ulicach Skarżyńskiego i Słonecznej; 

d) przedłużenia terminu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  
i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miejskiego Zakładu Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie; 

e) wprowadzenia opłaty od posiadania psów; 

f) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych; 

g) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na 

obszarze miasta Dęblin; 

h) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku 

rolnego na 2008 r.; 

i) zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących 

nowe inwestycje; 

j) zwolnienia z podatku od nieruchomości; 

k) określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej 

dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym 

jest Miasto Dęblin, a także warunków i sposobu ich przyznawania; 

l) przyjęcia programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na 

terenie Miasta Dęblin; 

m) wyłapywania  bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym 

postępowaniu z nimi; 

n) określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku 

od  nieruchomości, rolnego i leśnego. 

6. Wolne wnioski. 

7. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski. 

8. Zatwierdzenie protokołów z XVII i XVIII sesji Rady Miasta. 

9. Zamknięcie sesji. 

 

Ad. pkt 3. 
Informacja o pracach Przewodniczącego Rady Miasta i Burmistrza 
Miasta w okresie między sesjami. 
 
Wiceprzewodniczący RM - Ryszard Zarówny - przedstawił informację o swojej pracy 

między sesjami, tj. w okresie od 23.10. do dnia dzisiejszego: 

• dnia 11 listopada 2007 r. w Sali Ślubów Ratusza Miasta odbyła się uroczysta sesja 

Rady Miasta, poświęcona 89 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości; 

• w omawianym okresie miały miejsce posiedzenia Komisji stałych Rady Miasta  

w związku z zaopiniowaniem materiałów na dzisiejszą sesję; 
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• wytypowano radnego Waldemara Potyrę do prac w Społecznym Zespole 

Współodpowiedzialności ds. Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na terenie 

powiatu ryckiego; 

• w dniu 15 listopada 2007 r. został przedłożony Radzie projekt budżetu miasta na 

2008 r. 

 

Burmistrz Miasta - Stanisław Włodarczyk - poinformował o swojej pracy między 

sesjami: 

• w omawianym okresie zostały przygotowane materiały na dzisiejszą sesję; 
• przeprowadzony został przetarg na sprzedaż działki na os. Lotnisko. Cena 

wywoławcza tej nieruchomości wynosiła 150.000 zł. Do przetargu zgłosiło się 
pięciu oferentów. W otwartym przetargu (licytacji) wygrała firma WODROL - 

Inwestycje Sp. z o.o. z Lublina za kwotę 790.000 zł. Termin zawarcia aktu 

notarialnego został wyznaczony na 5 grudnia 2007 r.; 

• podpisana została umowa z Agencją Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa  

w zakresie nieodpłatnego przejęcia przez Miasto nieruchomości przy  

ul. Środkowej z przeznaczeniem na plac zabaw; 

• rozstrzygnięty został przetarg na kredyt bankowy w wysokości 2.325.000 zł. 

Wybrana została oferta Banku Ochrony Środowiska, który zaproponował 

wskaźnik oprocentowania w wysokości 4,9%; 

• podpisana została umowa na użyczenie 10 mieszkań - 5 na os. Lotnisko i 5 na  

os. Stawy. Zostały wytypowane osoby do zasiedlenia tych mieszkań. Umowy - 

użyczenia zostały zawarte na 5 lat, natomiast umowy z potencjalnymi najemcami 

będą zawierane na okres 3 lat. Burmistrz zwrócił się o zwołanie w przerwie sesji 

posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej celem zaopiniowania 

przygotowanych propozycji; 

• dokonany został odbiór oświetlenia ulicznego na ul. Spacerowej oraz na  

ul. Stężyckiej i Mickiewicza. Przystąpiono do instalowania urządzeń 
odpowiedzialnych za wyłączanie części oświetlenia w godz. 23

00
 - 4

00
. Jest to 

spowodowane coraz wyższymi kosztami energii elektrycznej; 

• trwa dokończenie wymiany oświetlenia parkowego w centrum miasta. Miasto 

poniosło koszty zakupu słupów, natomiast Zakład Energetyczny - koszty 

instalacji i zakupu lamp; 

• na 30 listopada 2007 r. wyznaczony jest termin odbioru oświetlenia  

na ul. Słowackiego; 

• został przygotowany projekt budżetu miasta na 2008 r. Projekt ten 15 listopada br. 

został przekazany Przewodniczącemu Rady Miasta i Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej. Plan dochodów zaproponowany został na 33.944.484 zł, plan 

wydatków - 34.629.116 zł, nakłady inwestycyjne własne - 3.715.000 zł. W tym 

projekcie nie zostały ujęte żadne środki unijne, nie są jeszcze znane wysokości 

dotacji i subwencji oświatowej. Rząd zapowiedział 10% podwyżkę wynagrodzeń 

nauczycieli. Projekt budżetu takich podwyżek nie zakłada. Są zabezpieczone 

środki na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości 2,3%. Przy 

założeniu, że podwyżka wyniesie 10% musi być zwiększona subwencja 

oświatowa z budżetu państwa. Burmistrz zaproponował termin sesji budżetowej 

w pierwszej połowie lutego; 

• zakończona została budowa ścieżki rowerowej i chodnika w ul. Mickiewicza. 

Gmina dofinansowała tę budowę jako pomoc dla Województwa. Wykonawcą 
zadania była firma "Poltor" z Dęblina; 
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• kończona była modernizacja chodnika na ul. Rogowskiego. Wykonawcą jest 

MZGK Sp. z o.o. Termin zakończenia zadania jest wyznaczony na 30.11.2007 r.; 

• na ostatniej sesji była omawiana sprawa utworzenia na terenie os. Stawy ośrodka 

dla uchodźców. Ta sprawa jest nieaktualna. Firma "Wiktoria" zrezygnowała  

z tworzenia tego ośrodka w związku z zastrzeżeniami ze strony wojska.  

Budynek, w którym miał być ten ośrodek jest przez Wojskową Agencję 
Mieszkaniową przeznaczony do sprzedaży; 

• trwają prace w zakresie telefonizacji os. Stawy; 

• nastąpiły zmiany na stanowiskach dowódców w Jednostkach Wojskowych. 

Dotychczasowy Dowódca 6 Bazy Lotniczej płk. Zbigniew Zaręba został 

Dowódcą Wojskowego Oddziału Gospodarczego (nowotworzonej instytucji do 

obsługi logistycznej wszystkich jednostek wojskowych z terenu Dęblina). 

Nowym Dowódcą 6 Bazy Lotniczej został dotychczasowy Zastępca - płk  

Bogumił Znojek. Nowym Dowódcą 1 Ośrodka Szkolenia Lotniczego został płk 

Krzysztof Walczak, natomiast nowym Szefem Sztabu WSOSP został płk Marek 

Rak. Burmistrz uczestniczył w uroczystościach przekazania obowiązków; 

• poczynione zostały pewne zakupy inwestycyjne dla MZGK - m.in. zakupiona 

została nowa koparka i samochód do czyszczenia kanalizacji; 

• trwa kontrola Najwyższej Izby Kontroli, dotycząca realizacji projektów unijnych, 

ze szczególnym uwzględnieniem projektu kanalizacji. Dotychczas kontrola nie 

wykazała większych nieprawidłowości; 

• rozpoczęte zostały roboty w zakresie remontu odcinka ok. 250 m ul. Modrzyckiej. 

Wykonawcą zadania jest firma "Poltor". Termin realizacji zadania został 

wyznaczony do 5.12.2007 r. koszt 30.000 zł; 

• odbyło się spotkanie z Zespołem Projektowym, który zajmuje się opracowaniem 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kurnotka". Zatwierdzenie 

planu przewidywane jest w 2008 r., nieco wcześniej niż przewidywała umowa; 

• odbyło się spotkanie z kierownikami dęblińskich zakładów opieki zdrowotnej  

w sprawie zapewnienia opieki medycznej w porze nocnej i w dniach wolnych  

od pracy. Spotkanie nie zakończyło się żadnymi konkretnymi ustaleniami,  

w związku z czym zostanie zorganizowane kolejne spotkanie w tej sprawie; 

• w dniu 9.11.2007 r. Burmistrz uczestniczył w akademii z okazji Święta 

Niepodległości, zorganizowanej przez WSOSP. Spotkanie uświetnił występ 

zespołu pieśni i tańca UMCS; 

• 10.11.2007 r. brał udział w obchodach z okazji 35-lecia Ogólnokształcącego 

Liceum Lotniczego. W trakcie uroczystości nastąpiło odsłonięcie tablicy 

poświęconej pamięci Franciszka Żwirki,  umiejscowionej na budynku sali tradycji 

WSOSP; 

• 11.11.2007 r. miały miejsce obchody Święta Niepodległości. W tym miejscu 

Burmistrz podziękował wszystkim tym, którzy wzięli udział w tym Święcie oraz 

w uroczystej sesji Rady Miasta. Szczególne podziękowania Burmistrz skierował 

dla Parafii p.w. Matki Boskiej Loretańskiej i Ks. płk. Tadeusza Bieńka,  Jednostki 

Wojskowej w Twierdzy, WSOSP, Orkiestry Wojskowej, Policji, dla dzieci  

i młodzieży z Zespołu Szkół Nr 4 za przygotowanie części artystycznej oraz dla 

uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących za referat okolicznościowy, a także 

dla Pocztów Sztandarowych i wszystkich uczestników uroczystości; 

• 12.11.2007 r. wraz z Naczelnikiem Wydziału Rozwoju Miasta i Inwestycji UM 

oraz z projektantem sieci wodociągowej w ul. Warszawskiej Burmistrz był na 

spotkaniu w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie  
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w sprawie uzgodnień dokumentacyjnych dotyczących modernizacji drogi 

krajowej nr 48 oraz w związku z wymianą wodociągu i kanalizacją  
ul. Warszawskiej. Był problem z przejściem  wodociągu pod mostkiem na Irence. 

Kolejny problem dotyczył skrzyżowania ulic: Warszawska, Składowa,  

1 Maja. Jest tam projektowana sygnalizacja świetlna i zaczęło być ciasno na tym 

skrzyżowaniu, ponieważ oprócz wodociągu jest tam planowana linia przesyłowa 

do os. Lotnisko. Te sprawy zostały uzgodnione dokumentacyjnie; 

• 12.11.2007 r. został uruchomiony posterunek Państwowej Straży Pożarnej na  

os. Masów; 

• 14.11.2007 r. Burmistrz uczestniczył w zebraniu mieszkańców os. Wiślana - 

Żwica. Głównym poruszanym problemem był stan dróg na osiedlu; 

• 16.11.2007 r. Burmistrz odbył spotkanie z Dowództwem Twierdzy na temat 

pozyskania obiektów kina Twierdza dla potrzeb lokalowych Miejskiego Domu 

Kultury. Było wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie przekazania 

tego kina miastu. Minister przekazał sprawę do zaopiniowania do Śląskiego 

Okręgu Wojskowego. Śląski Okręg Wojskowy wystąpił do jednostek, które 

korzystają z tego kina. Okazało się, że nie tylko Twierdza korzysta z tego terenu, 

ale również Baza Materiałowa w Stawach. Jeśli chodzi o Twierdzę - nie ma 

żadnego problemu, natomiast Baza Materiałowa Stawy przechowuje tam sprzęt, 
wycofywany z bezpośredniego użytku i nie ma jednoznacznej opinii w tej 

sprawie. Prawdopodobnym jest, że pozyskanie tej działki na rzecz miasta nie 

obędzie się bez pomocy Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i podziału tej 

działki; 

• 17.11.2007 r. uczestnictwo w obchodach Dnia Seniora; 

• 23.11.2007 r. Burmistrz był w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w sprawie finansowania budowy kanalizacji sanitarnej. 

Zadanie nie może być finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego, 

gdyż jesteśmy miastem o liczbie mieszkańców powyżej 15 tys. i musimy się 
starać o ujęcie naszych projektów w programie centralnym - Infrastruktura  

i środowisko, którym będzie zarządzał Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska. W tym centralnym programie są o wiele bardziej sformalizowane 

wymagania - trzeba mieć dokumentację, studia wykonalności. Szacujemy, że 

same proceduralne przygotowania to jest minimum 300.000 zł. Prawdopodobnie 

będziemy tworzyć wspólny projekt z gminą Stężyca; 

• Zarząd Województwa podjął uchwałę, że udział własny samorządów  

w inwestycjach drogowych z RPO musi wynosić co najmniej 25%; 

• w dniu 23.11.2007 r. Burmistrz brał udział w promocji oficerskiej w WSOSP oraz  

w zebraniu osiedla Rycice; 

• 24.11.2007 r. udział w uroczystym jubileuszu 50-lecia zawarcia związku 

małżeńskiego, który obchodziło 27 par małżeńskich z terenu Dęblina; 

• 25.11.2007 r. udział w walnym zebraniu Polskiego Związku Wędkarskiego  

a także w półfinale wojewódzkim VIII Przeglądu Twórczości Seniorów. 

1.12.2007 r. w obiekcie kina Twierdza odbędzie się finał tego przeglądu,  

w którym weźmie udział dębliński chór seniora "Jesienna Róża"; 

• 25.11.2007 r. udział w jubileuszu 25-lecia kapłaństwa Ks. Proboszcza Parafii  

p.w. Chrystusa Miłosiernego. 
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Ad. pkt 4. 
Zapytania, interpelacje i wnioski radnych. 
 
Radny Henryk Brożyna - wnioskował o postawienie znaku zakazu postoju pojazdów na  

ul. Rogowskiego od strony wjazdu na garnizon Lotnisko do bloku nr 6. 

 

Radny Krzysztof Karbowski: 
• wnioskował o rozważenie zmiany organizacji ruchu w ul. Warszawskiej na 

odcinku, gdzie została zlokalizowana nowa siedziba poczty; 

• zapytał -  jak przebiega kanalizacja miasta  i kiedy nastąpią podłączenia 

poszczególnych posesji do sieci kanalizacyjnej?; 

• złożył zapytanie - jak są przygotowane służby miejskie do zimy; 

• ponowił wniosek dotyczący przeglądu znaków drogowych i tablic ulicznych; 

• ponowił wniosek o włączenie lamp w ul. Kockiej, Warszawskiej, Jagiellońskiej; 

• złożył wniosek o kontynuację zadań w zakresie pozyskania przystani nad Wisłą  
i budynku w ul. Bankowej z przeznaczeniem na siedzibę Miejskiej Biblioteki 

Publicznej; 

• wnioskował o zsynchronizowanie rozkładów jazdy PKP z rozkładami jazdy PKS; 

• wnioskował o wystąpienie do poszczególnych podmiotów i organizacji w sprawie 

propozycji do miejskich kalendarzy imprez na 2008 r.; 

• zapytał - kiedy Centrum Informacji w Dęblinie, które mieści się na dworcu PKP 

osiągnie optymalne parametry? 

• zapytał - dlaczego na nowych tablicach z planem miasta nie ma wszystkich 

elementów zagospodarowania turystycznego (m.in. szlaków turystycznych). 

 
Radny Mieczysław Skibiński - zwrócił się do Prezesa Zarządu MZGK - Sp. z o. o., żeby 

zrobić przegląd, jak jest sprzątane os. Lotnisko i która z firm najlepiej to robi. 

 

Ad. pkt 5a. 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian  
w budżecie Miasta Dęblin na 2007 r. 
 
Projekt uchwały (stanowiący załącznik do niniejszego protokołu) przedstawiła Pani 
Kinga Barańska - Skarbnik Miasta, która poinformowała, że w projekcie uchwały 

dokonano zmian zmniejszających i zwiększających budżet na podstawie: decyzji 

Wojewody Lubelskiego, pisma Ministra Finansów, pisma PZU oraz decyzji Burmistrza 

Miasta. 

Na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego Nr 73 z dnia 8.11.2007 r. zwiększono 

budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 240 zł w dziale Oświata i wychowanie, 

w rozdziale - Pozostała działalność. Powyższe środki są przeznaczone na sfinansowanie 

prac kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dotyczących rozpatrzenia wniosków o wyższy 

stopień awansu zawodowego nauczycieli. 

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4822-1/2007 z dnia 26.10.2007 r. 

zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 15.317 zł w dziale - Różne 

rozliczenia, w rozdziale - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego(dochody) i w dziale - Administracja publiczna, w rozdziale - Urzędy Miast 

(wydatki). Są to środki z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone na uzupełnienie 

dochodów gminy. Na podstawie pisma Ministra Finansów ST5-4822-22g/BK/2007  
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z dnia 8.11.2007 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 85.000 

zł w dziale - Różne rozliczenia, w rozdziale - Część oświatowa subwencji ogólnej dla 

jednostek samorządu terytorialnego (dochody) i w dziale - Oświata i wychowanie 

(wydatki). Są to środki z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone na uzupełnienie 

dochodów gminy. 

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5-4822-22g/BK/2007 z dnia 8.11.2007 r. 

zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 85.000 zł w dziale - Różne 

rozliczenia, w rozdziale - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego (dochody) i w dziale - Oświata i wychowanie (wydatki). Są to środki  

z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  

z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce 

dydaktyczne nowo wybudowanych obiektów szkolnych oraz nowych pomieszczeń do 

nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie 

wykorzystanych na cele dydaktyczne. Środki w wysokości 25.000 zł przeznaczono dla 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących, 16.000 zł - dla Zespołu Szkół Nr 3, 14.000 zł - dla 

Zespołu Szkół Nr 4, 18.000 zł - dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, 

12.000 zł - dla Szkoły Podstawowej Nr 2. 

Na podstawie pisma PZU z 31.10.2007 r. zwiększono budżet po stronie dochodów  

i wydatków o kwotę 983 zł w dziale - Administracja publiczna, w rozdziale - Urzędy 

Miast (dochody) i w dziale - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale - 

Biblioteki (wydatki). Są to środki pochodzące z odszkodowania za zalanie pomieszczeń 
Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Bankowej 21A. 

Na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Dęblin proponuje się dokonać następujących 

zmian po stronie dochodów: zmniejszono środki po stronie dochodów z tytułu: wpływów  

z podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 200.000 zł do kwoty 6.100.000 

zł; wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 50.000 zł do 

kwoty 850.000 zł; wpływów z udziałów gmin w podatku dochodowym od osób 

fizycznych o kwotę 112.134 zł do kwoty 8.647.712 zł (zgodnie z danymi Ministerstwa 

Finansów). Zwiększono środki po stronie dochodów budżetowych z tytułu: wpłat  

z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości o kwotę 512.317 zł do kwoty 900.617 zł; wpływu z Powiatu Ryckiego 

kwoty 1.317 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży poborowych w 2007 r.; 

wpływów z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na dofinansowanie projektu 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (75%)  

oraz z budżetu państwa (25%) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego 

Rozwoju Regionalnego o kwotę 57.014 zł. Środki są przeznaczone na dofinansowanie 

projektu "Wykorzystaj swoją szansę!"- Rozwijanie umiejętności zawodowych osób 

pracujących na terenie powiatu ryckiego" w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju 

zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.1. - "Rozwój umiejętności powiązany  

z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego  

w regionie". 

Zwiększono środki po stronie wydatków w dziale - Gospodarka gruntami  

i nieruchomościami o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na wykup terenów  

i nieruchomości oraz w rozdziale - Pozostała działalność o kwotę 3.500 zł  

z przeznaczeniem na budowę alejki na cmentarzu komunalnym; w dziale - Administracja 

publiczna, w rozdziale  - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 10.000 zł 

z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe; w dziale - Różne rozliczenia, w rozdziale - 

Rezerwy ogólne o kwotę 110 zł do kwoty 164.978 zł; w dziale - Gospodarka komunalna  

i ochrona środowiska, w rozdziale - Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 3.000 zł  

z przeznaczeniem na kontynuację budowy oświetlenia drogowego w ul. Spacerowej;  
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w dziale - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale Wojewódzkie 

Urzędy Pracy o kwotę 57.014 zł na dofinansowanie projektu współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego i z budżetu państwa "Wykorzystaj swoją 
szansę! - Rozwijanie umiejętności  zawodowych osób pracujących na terenie powiatu 

ryckiego" w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, 

Działanie 2.1. - "Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy 

i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie". 

Przesunięto środki po stronie wydatków budżetowych między działami, rozdziałami  

i paragrafami, nie powodujące zmniejszenia i zwiększenia budżetu na kwotę 50.131 zł na 

podstawie pism szkół: Szkoły Podstawowej Nr 2, Zespołu Szkół Nr 3, Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących i Szkoły Podstawowej Nr 6. 

 

Komisje stałe Rady Miasta (oprócz Komisji Rewizyjnej i Gospodarki Komunalnej) 

pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały. 

 

W związku z tym, że nie było chętnych do wzięcia udziału w dyskusji, przystąpiono  

do głosowania nad projektem uchwały. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. 

Jednogłośnie (12 głosami "za") Rada podjęła uchwałę Nr XIX/120/2007 w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2007 r. Uchwała stanowi załącznik  

do protokołu. 

 

Ad. pkt 5b. 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii o lokalizacji ośrodka 
gier. 
 
Projekt uchwały (w załączeniu) przedstawił Burmistrz Miasta - Stanisław Włodarczyk. 

Poinformował, że firma Casino Gold Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie zwróciła się  
z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie lokalizacji ośrodka gier przy ul. Dworcowej  

w Dęblinie. Zgodnie z art. 32 ust.1 pkt 15 wniosek o udzielenie zezwolenia na 

prowadzenie ww. działalności  musi zawierać opinię rady o lokalizacji ośrodka gier. 

Firma Casino Golg Sp. z o.o. realizuje projekt biznesowy mający na celu uruchomienie 

na terytorium kraju sieci salonów gier na automatach. Oprócz podstawowej działalności 

polegającej na urządzaniu gier na automatach Spółka zamierza rozpocząć we 

wnioskowanym lokalu działalność gastronomiczną. Zdaniem Burmistrza lokalizacja 

ośrodka gier w sąsiedztwie dwóch dużych placówek oświatowych - Zespołu Szkół 

Zawodowych Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 3 jest niewłaściwa. 

 

Opinie Komisji stałych Rady Miasta w sprawie projektu uchwały były następujące: 

Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej - negatywnie zaopiniowała projekt 

uchwały, natomiast pozostałe Komisje nie wypracowały opinii w tej kwestii. 

 

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierali: 

 

Radny Krzysztof Karbowski - podtrzymał swoje stanowisko, które prezentował na 

posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, gdzie wnioskował  

o negatywne zaopiniowanie projektu uchwały, gdyż instytucja ta nie wnosi żadnych 

walorów kulturalnych i oświatowych. Ponadto jej lokalizacja byłaby w sąsiedztwie 

dwóch dużych szkół. 
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Przystąpiono do głosowania. 

 

"Za" pozytywnym zaopiniowaniem lokalizacji ośrodka gier przy ul. Dworcowej  

w Dęblinie nie głosował żaden z radnych. Głosów przeciwnych było 12. Nikt nie 

wstrzymał się od głosu. 

 

Jednogłośnie (12 głosami "za") Rada negatywnie zaopiniowała lokalizację ośrodka gier 

przy ul. Dworcowej w Dęblinie i podjęła uchwałę Nr XIX/121/2007 w sprawie opinii  

o lokalizacji ośrodka gier. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 5c. 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany działek przy  
ul. Skarżyńskiego i Słonecznej. 
 
Projekt uchwały (w załączeniu) przedstawił Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem 
Komunalnym - Krzysztof Kuropatwa. Poinformował, że działki nr 2610/4 i 2831 

położone przy ul. Skarżyńskiego i Słonecznej są własnością prywatną i zgodnie  

z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego są przeznaczone pod 

zabudowę mieszkaniową z usługami komercyjnymi oraz pod zieleń planowaną, usługi 

sportowe i garaże osiedlowe. Wnioskodawcy wystąpili z wnioskiem o zamianę działek na 

działki nr 4205/2 i 4204/2 położone przy ul. Skarżyńskiego, które zainteresowani 

dzierżawią i które są ogrodzone wspólnie z działką nr 4136, na której pobudowali dom 

mieszkalny. Warunki zamiany wraz z rozliczeniem finansowym określi Burmistrz Miasta 

Dęblin, po wykonaniu wyceny nieruchomości przez Rzeczoznawcę Majątkowego. 

 

Komisje stałe Rady Miasta pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały. 

 

Z uwagi na to, że nie było chętnych do udziału w dyskusji nad projektem uchwały, 

przystąpiono do głosowania. 

 

Jednogłośnie (13 głosami "za") Rada podjęła uchwałę Nr XIX/122/2007 w sprawie 

zamiany działek przy ulicach Skarżyńskiego i Słonecznej. Uchwała stanowi załącznik  

do protokołu. 

 

Ad. pkt 5d. 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminu 
obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków dla Miejskiego Zakładu Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o. o. w Dęblinie. 
 
Projekt uchwały (w załączeniu) przedstawił Burmistrz Miasta - Stanisław Włodarczyk. 

Poinformował, że Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. wystąpiła  

z wnioskiem o przedłużenie na rok 2008 r.  czasu obowiązywania taryf z 2007 r.  

w wysokości: 3,26 zł/m
3
 wody netto oraz 3,56 zł/m

3
 ścieków netto. 

 

W uzupełnieniu wypowiedzi przedmówcy, Prezes MZGK Sp. z o. o. Dariusz Wojdat 
dodał, że w obowiązujących w 2007 r. taryfach na wodę i ścieki zakładano zysk  

w wysokości 2%. Za okres 9 miesięcy 2007 r. rentowność działalności objętej 

przedmiotowymi taryfami jest dodatnia, lecz bliska zeru i taką też przewiduje się w roku 
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2008. W bieżącym roku w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji  wykonywane są prace 

modernizacyjne i organizacyjne zmierzające do obniżenia kosztów eksploatacji, co 

pozwala sądzić, że rachunek zysków i strat będzie ujemny. Ponadto wyposażenie 

Zakładu w sprzęt specjalistyczny w postaci koparek oraz samochodu do czyszczenia 

kanalizacji umożliwi wykonanie dodatkowych usług zewnętrznych, co również będzie 

miało pozytywny wpływ na rentowność. Pozwoli to, przy racjonalnym zarządzaniu 

finansami, zachować standardy jakościowe obsługi klientów wynikające  

z obowiązujących przepisów prawa, pomimo przewidywanych podwyżek cen energii, 

paliw, podatków, opłat na rzecz środowiska itp. 

 

Komisje Rady Miasta pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

 
Radny Mieczysław Skibiński - zasugerował, żeby wyeliminować straty wody do 5%, co 

będzie skutkowało nie podnoszeniem cen wody przez najbliższe lata. 

 

Prezes MZGK Sp. z o.o. - Dariusz Wojdat - odpowiedział przedmówcy, że częściowo 

straty wody zostały już wyeliminowane, jednakże zejście ze strat poniżej 10% jest trudne 

do osiągnięcia. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. 

 

Jednogłośnie (13 głosami "za") Rada podjęła uchwałę Nr XIX/123/2007 w sprawie 

przedłużenia terminu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  

w Dęblinie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. pkt 5e. 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty  
od posiadania psów. 
 
Projekt uchwały (w załączeniu) przedstawił Burmistrz Miasta - Stanisław Włodarczyk, 

który powiedział, że do roku bieżącego obowiązywał obligatoryjny podatek od 

posiadania psów. Od nowego roku znika obowiązek podatkowy, psy nie podlegają 
podatkowi, natomiast ustawa o podatkach i opłatach lokalnych daje Radzie Miasta 

możliwość wprowadzenia opłaty od posiadania psów. Wysokość opłaty została 

zaproponowana na 34 zł od jednego psa, tj. w takiej wysokości jak dotychczas 

obowiązujący podatek. Zachowane są również wszystkie ulgi, obniżki, jakie 

obowiązywały w ubiegłym roku, czyli 50% obniżka dla osób zamieszkujących samotnie, 

jeśli ich wyłącznym źródłem utrzymania jest emerytura lub renta i również 50% obniżka 

dla podatników zamieszkujących w domkach jednorodzinnych. Obniżki mogą być 
stosowane tylko z jednego tytułu. W projekcie budżetu na przyszły rok są zaplanowane 

dochody z tego tytułu w wysokości 5.000 zł. Podatek od posiadania psa jest jednym  

z najtrudniej egzekwowanych podatków (w tej chwili opłat), jest mała możliwość 
weryfikacji poszczególnych podatników, ponieważ wszystko się odbywa na podstawie 

składanego oświadczenia. Górna stawka tej opłaty na 2008 r. wynosi 100 zł. 

 

Komisje: Gospodarki Przestrzennej i Budżetu, Samorządu i Porządku Publicznego  

oraz Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej - negatywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
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Pozostałe Komisje nie wypracowały opinii nad temat przedłożonego projektu uchwały. 

 

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierali: 

 

Radny Tadeusz Oryl - jest przeciwny wprowadzania tej opłaty z uwagi na nikłe wpływy 

z tego tytułu do budżetu miasta oraz na duże trudności z egzekwowaniem opłaty. 

Zaproponował, żeby odstąpić od pobierania tej opłaty, co spowoduje, że coraz więcej 

osób zacznie przygarniać bezpańskie psy. 

 

Radny Henryk Brożyna - jest za niewprowadzaniem tej opłaty, ale jednocześnie uważa, 

że wszystkie psy powinny mieć swoje numery. 

 
Radny Waldemar Potyra - nie zgadza się z wypowiedzią radnego Tadeusza Oryla. 

Uważa, że opłata powinna być, może nie w wysokości 34 zł, ale niższa, np. w wysokości 

20 zł. 

 

Radny Stanisław Kopacz - powiedział, że byłby za uchwałą, gdyby płacili wszyscy 

właściciele psów, ale niestety mechanizm ściągalności tej opłaty jest nijaki. 

 

Do powyższych uwag ustosunkował się Burmistrz Miasta - Stanisław Włodarczyk, 

który powiedział, że sprawa numerków nie powinna być regulowana w uchwale 

podatkowej, tylko w innych porządkowych przepisach. 

 

Przystąpiono do głosowania uchwały. 

 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. "Za" uchwałą głosowało 5 radnych, 6 radnych 

było przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uchwała nie została przez Radę 
podjęta. 

 

Ad. pkt 5f. 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości 
rocznych stawek podatku od środków transportowych. 
 
Projekt uchwały (w załączeniu) przedstawił Burmistrz Miasta - Stanisław Włodarczyk. 

Powiedział, że jest to najbardziej skomplikowany podatek, jaki istnieje na szczeblu 

lokalnym. W projekcie uchwały zachowane są stawki z roku 2007. W punkcie 9c stawka 

pod literą a) powinna wynosić 1.640, natomiast pod literą b) 1.550 zł  i w punkcie 9b pod 

literą a) w nawiasie powinno być 1.500 zł, natomiast pod literą b) 1.400 zł. W uchwale 

jest podział na kategorie wiekowe poszczególnych pojazdów - samochody starsze mają 
nieco wyższa stawkę podatkową. Pojazdy wyposażone w katalizator spalin lub gaz są 
również niżej opodatkowane. Do tej pory podatkowi podlegały pojazdy od 3,5 t masy 

całkowitej, natomiast w roku podatkowym 2008 zostaną objęte pojazdy powyżej 3,5t. 

 

Komisje stałe Rady Miasta - pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

 

Z uwagi na brak chętnych do zabrania głosu w dyskusji, przystąpiono do głosowania nad 

projektem uchwały. 
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W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. Jednogłośnie (13 głosami "za") Rada podjęła 

uchwałę Nr XIX/124/2007 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku  

od środków transportowych. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 5g. 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości obowiązujących na obszarze miasta Dęblin. 
 
Projekt uchwały (w załączeniu) przedstawił Burmistrz Miasta - Stanisław Włodarczyk. 
Poinformował, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Rada Miasta określa stawki 

podatku od nieruchomości. Propozycja projektu uchwały zakłada zachowanie stawek na 

poziomie roku 2007. Doświadczenia tego roku wskazują, że nie podwyższanie stawek 

wcale nie ma negatywnego wpływu na wysokość dochodów z tego tytułu. Po analizie 

wysokości stawek podatku z okolicznych miejscowości okazało się, że nasze stawki nie 

są najniższe. Podwyższenie stawki nastąpiło tylko od gruntów pod jeziorami. Niestety ten 

rodzaj opodatkowania nieruchomości w gminie Dęblin nie występuje. 

 

Komisje stałe Rady Miasta - pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

 

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierali: 

 

Radny Waldemar Potyra - powiedział, że rozmawiał z kilkoma osobami  

z ul. Staromiejskiej. Mieszkańcy tej ulicy dostali dopłaty do podatku od nieruchomości. 

Prosił o wyjaśnienie tej sprawy. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. W głosowaniu wzięło udział  

13 radnych. Jednogłośnie (13 głosami "za") Rada podjęła uchwałę Nr XIX/126/2007  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na 

obszarze miasta  Dęblin. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 5h. 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny 
skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2008 r. 
 
Projekt uchwały (w załączeniu) przedstawił Burmistrz Miasta - Stanisław Włodarczyk. 

Powiedział, że stawka podatku rolnego ustalana jest w oparciu o cenę jednego kwintala 

żyta i w ustawie o podatku rolnym jest uprawnienie dane radzie miasta do obniżenia tej 

ceny żyta a tym samym zmniejszenia stawki podatkowej. W ubiegłym roku na terenie 

miasta Dęblin ta cena żyta została obniżona z 35 zł do 32 zł, natomiast na rok 2008  cena 

żyta uległa drastycznemu zwiększeniu i ta cena przyjęta do kalkulacji podatku wynosi 

58,29 zł. W związku z tym projekt uchwały zakłada obniżenie tej ceny do 40 zł. 

 

Komisje stałe Rady Miasta pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

 

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierali: 

 
Radny Andrzej Banaś - zaproponował w § 1 projektu uchwały w miejsce 40 zł wstawić 
32 zł. Taka kwota obowiązywała w roku 2007. Radny uważa, że skoro pozostałe podatki 
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zostały zatwierdzone na poziomie roku ubiegłego, to dlaczego taką małą grupę osób - 

rolników chcemy obciążyć wyższym podatkiem. 

 

Burmistrz Miasta - Stanisław Włodarczyk - powiedział, że polityka podatkowa,   

podatku rolnego w poprzednich kadencjach, była taka, że nikt nigdy nie obniżał ceny 

żyta, stanowiącej podstawę do obniżenia tego podatku. Te stawki są pobierane od  

1 hektara. Burmistrz podtrzymał swój wniosek. 

 
Radny Waldemar Warenica - powiedział, że nie tylko rolnicy będą poszkodowani, ale 

również m.in. właściciele garaży na ul. Słonecznej. 

 

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych.  

11 głosami "za", przy 1 głosie wstrzymującym się Rada podjęła uchwałę  
Nr XIX/126/2007 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej  

do obliczenia podatku rolnego na 2008 r.  

 

Ogłoszono przerwę w obradach. Po przerwie obrady wznowiono. 

 

Wiceprzewodniczący RM - Ryszard Zarówny - wnioskował o reasumpcję głosowania 

nad uchwałą w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia 

podatku rolnego na 2008 r. z uwagi na nie poddanie pod głosowanie propozycji 

rozstrzygnięcia dotyczącej kwoty obniżenia średniej ceny skupu żyta. 

 

Wniosek o przeprowadzenie reasumpcji głosowania nad uchwałą przyjęto jednogłośnie 

(11 głosami "za"). 

 

"Za" obniżeniem na terenie miasta Dęblin średniej ceny skupu żyta na rok 2008  z kwoty 

58,29 zł za jeden kwintal do kwoty 40,00 zł głosowało 11 radnych. Głosów przeciwnych 

i wstrzymujących się nie było. Wniosek uzyskał akceptację Rady. 

 

Jednogłośnie (12 głosami "za") Rada podjęła uchwałę Nr XIX/126/2007 w sprawie 

obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na  

2008 r. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 5i. 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku  
od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje. 
 
 
Projekt uchwały (w załączeniu) przedstawił Burmistrz Miasta - Stanisław Włodarczyk. 

Poinformował, że projekt uchwały powstał na bazie rozporządzenia Rady Ministrów  

z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie udzielania przez gminy zwolnień od podatku od 

nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną. W ubiegłej kadencji na 

terenie naszego miasta takie zwolnienia nie obowiązywały. Takie ulgi musiały być 
zaopiniowane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W 2007 r. powstał 

krajowy program, dający gminom możliwość zwolnień bez konieczności zasięgania 

opinii ww. Urzędu. Burmistrz wprowadził do projektu uchwały autopoprawkę, 
wyłączającą z tych zwolnień inwestycje przeznaczone na działalność handlową. 
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Komisje stałe Rady Miasta - pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

 

Z uwagi na brak chętnych do zabrania głosu w dyskusji, przystąpiono do głosowania nad 

projektem uchwały. 

 

Jednogłośnie (12 głosami "za") Rada podjęła uchwałę Nr XIX/127/2007 w sprawie 

zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe 

inwestycje z uwzględnieniem autopoprawki Burmistrza. Uchwała stanowi załącznik  

do protokołu. 

 

Ad. pkt 5j. 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z podatku  
od nieruchomości. 
 

Projekt uchwały (w załączeniu) przedstawił Burmistrz Miasta - Stanisław Włodarczyk, 

który powiedział, że projekt uchwały dotyczy zwolnienia z podatku od nieruchomości 

gruntów, położonych na terenie miasta Dęblin, wykorzystywanych na prowadzenie 

targowisk, gdyż targowiska są jak gdyby podwójnie opodatkowane - podmioty, które 

handlują na targowiskach obciążone są opłatą targową, a drugie obciążenie podatkowe - 

to podatek od nieruchomości. W praktyce budżet gminy nie ponosi z tego tytułu strat, 

ponieważ te podatki realnie nie wpływały do kasy Urzędu Miasta. 

 

Komisje stałe Rady Miasta - pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

 

Z uwagi na brak chętnych do zabrania głosu w dyskusji, przystąpiono do głosowania nad 

projektem uchwały. 

 

Jednogłośnie (12 głosami "za") Rada podjęła uchwałę Nr XIX/128/2007 w sprawie 

zwolnienia z podatku od nieruchomości. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 5k. 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia rodzajów 
świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem 
prowadzącym jest Miasto Dęblin, a także warunków i sposobu ich 
przyznawania. 
 
Projekt uchwały (w załączeniu) przedstawił Pan Czesław Matysek - Naczelnik 
Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta. Powiedział, że wymóg podjęcia 

uchwały wynika z art. 72 ust. 1 ustawy - Karta nauczyciela. Załącznikiem do projektu 

uchwały jest regulamin udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli określający 

rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób ich przyznawania. Zaproponował autopoprawkę 
w § 3 regulaminu punkt 1. podpunkt 1), który miałby następujące brzmienie: - "leczą się  
w innej miejscowości z powodu braku specjalistycznej placówki służby zdrowia w ich 

miejscu zamieszkania". 

 

Komisje stałe Rady Miasta pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

 

W dyskusji nad projektem uchwały wypowiadali się: 
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Radny Henryk Brożyna - zapytał, czy były sytuacje, że nauczyciel będący na urlopie 

zdrowotnym wyjeżdżał do pracy za granicę albo podejmował pracę gdzie indziej? 

 

Pan Czesław Matysek - odpowiedział, że nic mu o tym nie wiadomo, chociaż takie 

możliwości istnieją. Jednakże w zaproponowanym regulaminie nie ma nic na temat 

urlopów dla poratowania zdrowia. 

 

Więcej chętnych do zabrania głosu w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad 

projektem uchwały. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. Jednogłośnie (12 głosami 

"za") Rada podjęła uchwałę Nr XIX/129/2007 w sprawie określenia świadczeń 
przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, 

dla których organem prowadzącym jest Miasto Dęblin, a także warunków i sposobu ich 

przyznawania. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 5l. 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu 
usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta 
Dęblin. 
 
Projekt uchwały (w załączeniu) przedstawił Pan Krzysztof Kuropatwa - Naczelnik 

Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym Urzędu Miasta. Poinformował, że  

w 2002 r. Rada Ministrów RP przyjęła program usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terytorium Polski. Program ten zakłada oczyszczenie do 2032 r. 

całego kraju z azbestu i usunięcie wszelkich wyrobów zawierających azbest. 

Opracowany program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie 

Miasta Dęblin ma na celu doprowadzenie do stopniowego eliminowania azbestu z terenu 

Dęblina oraz jego odpowiednie zagospodarowanie, a więc prawidłowe i bezpieczne 

unieszkodliwianie. Program zakłada, że do 2027 r. miasto będzie finansowało wszystkie 

koszty związane z usunięciem i utylizacją przez wyspecjalizowane jednostki azbestu  

z poszczególnych budynków. Przyjęcie programu umożliwi pozyskiwanie dotacji  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie 

azbestu. W projekcie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 

2008 r. planuje się przeznaczyć kwotę 60.000 zł na realizację ww. Programu. 

 

Komisje  stałe Rady Miasta pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

 

W dyskusji nad uchwałą głos zabierali: 

 

Radny Krzysztof Karbowski - powiedział, że w załączniku do uchwały nie ma 

harmonogramu usuwania azbestu z obiektów gminnych. Wnioskował o uzupełnienie tego 

załącznika. Prosił, żeby w tym harmonogramie znalazły się informacje dotyczące 

usunięcia azbestu z pokryć dachowych na terenie os. 15 Pułku Piechoty "Wilków". 

 

Pan Krzysztof Kuropatwa - odpowiedział, że harmonogram usuwania azbestu na 

pewno będzie opracowany. Będzie on dotyczył nie tylko budynków gminnych, ale całego 

miasta. Proponowany wariant zakłada, że gmina będzie finansować tylko usunięcie, 

wywóz i utylizację pokrycia dachowego, natomiast nie wszystkich będzie stać na nowy 
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dach. Zakłada się, że na początku najbardziej zainteresowane będą osoby, które mają ten 

azbest w najlepszej kondycji. 

 

W związku z tym, że nie było więcej osób chętnych do zabrania głosu, przystąpiono do 

głosowania nad projektem uchwały. 

 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. Jednogłośnie (13 głosami "za") Rada podjęła 

uchwałę Nr XIX/130/2007 w sprawie przyjęcia programu usuwania azbestu  

oraz wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Dęblin. Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu. 

 
Ad. pkt 5m. 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłapywania bezdomnych 
zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi. 
 
Projekt uchwały (w załączeniu) przedstawił Pan Krzysztof Kuropatwa - Naczelnik 

Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym Urzędu Miasta. Poinformował, że 

projekt uchwały został przygotowany na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy o ochronie 

zwierząt,  zgodnie z którym wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz rozstrzyganie  

o dalszym postępowaniu z nimi odbywa się wyłącznie na mocy uchwały rady gminy, po 

uprzednim uzgodnieniu z powiatowym lekarzem weterynarii oraz po zasięgnięciu opinii 

upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem 

działania jest ochrona zwierząt. Powyższe opinie stanowią załączniki do protokołu. 

 

Komisje Rady Miasta - pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

 

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierali: 

 

Radny Henryk Brożyna - wnioskował, aby w § 1 pkt 4 wykreślić słowa - "za wyjątkiem 

terenów zamkniętych, tj. jednostek wojskowych i zakładów pracy". 

 
Radny Andrzej Banaś - zaproponował, żeby w § 1 po punkcie 2 dodać zapis regulujący 

jakiego psa uważa się za bezdomnego. Ponadto radny wnioskował, żeby przygotować 
projekt uchwały o obowiązkach właścicieli zwierząt. 
 

Burmistrz Miasta - Stanisław Włodarczyk w odpowiedzi na wniosek radnego 

Brożyny, powiedział, że jest problem z wejściem na teren zamknięty. Ponadto gospodarz 

terenu jest odpowiedzialny za to, co się na tym terenie dzieje. Co do wniosku radnego 

Banasia o przygotowanie uchwały regulującej obowiązki właścicieli zwierząt - może być 
w tej sprawie podjęta uchwała. 

 
Pani Beata Siedlecka - radca prawny Urzędu Miasta - udzieliła wyjaśnień na pytania 

prawne. Co do definicji bezdomności - ta definicja jest zamieszczona w ustawie - Prawo 

o ochronie zwierząt. Powtórzenie takiej definicji w uchwale jest niezgodne z prawem. 

Pośrednio definicja bezdomności została zamieszczona w § 1 ust. 3. Obowiązki 

właścicieli  zwierząt mogą być uregulowane w regulaminie utrzymania czystości  

i porządku na terenie miasta. To nie jest sfera tej uchwały, która jest przedmiotem obrad. 

Zapis wyłączający wyławianie zwierząt na terenie jednostek wojskowych i zakładów 

pracy oznacza tylko tyle, że jeśli miasto podpisze umowę z przedsiębiorcą to ten 
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przedsiębiorca nie będzie mógł działać samodzielnie na terenach zamkniętych. Jeżeli te 

zwierzęta znajdą się na terenie zamkniętym i gospodarz tego terenu zgłosi, że takie 

zwierzęta są do odebrania, to na zlecenie Burmistrza te zwierzęta będą odłowione. 

 
Radny Waldemar Potyra - powiedział, że odławiać należy również bezdomne koty. 

 

Radny Adam Cenkiel - zaproponował, żeby skończyć dyskusję na ten temat. 

 
Radny Henryk Brożyna - wycofał swój wniosek. 

 

Po wyczerpaniu dyskusji, przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. Jednogłośnie (12 głosami "za") Rada podjęła 

uchwałę Nr XIX/131/2007 w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt  
oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi. Uchwała stanowi załącznik  

do protokołu. 

 

Ad. pkt 5n. 
Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji 
podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. 
 
Projekt uchwały, stanowiący załącznik do protokołu, przedstawił Burmistrz Miasta - 

Stanisław Włodarczyk. Powiedział, że w związku ze zmianami ustaw podatkowych 

konieczne są korekty wzorów deklaracji na podatki i opłaty lokalne. Projekt uchwały 

obejmuje deklarację na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, które składają osoby 

prawne oraz informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz informację  
o gruntach do podatku rolnego, którą składają osoby fizyczne. 

 

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierali: 

 

Radny Adam Cenkiel - zapytał, czy druki deklaracji każdy podatnik będzie 

obligatoryjnie wypełniał jeszcze raz, czy tylko ci, którzy mają do naniesienia jakieś 
zmiany? 

 

Burmistrz Miasta - wyjaśnił, że jeżeli nie ma żadnych zmian, to nie ma konieczności 

ponownego wypełniania nowych deklaracji. 

 
Po wyczerpaniu dyskusji, przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. Jednogłośnie (13 głosami "za") Rada podjęła 

uchwałę Nr XIX/132/2007 w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji 

podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 6. 
Wolne wnioski. 
 
Radny Waldemar Chochowski - wnioskował, żeby zwrócić się do komitetów 

wyborczych o zdjęcie plakatów wyborczych. Ponadto radny zapytał - na jakim etapie jest 

sprawdzanie umów na wywóz nieczystości stałych? 
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Radny Waldemar Potyra - wnioskował o usunięcie awarii studzienki kanalizacyjnej  

w ul. Staromiejskiej. 

 

Radny Henryk Brożyna - zapytał, gdzie w Urzędzie Miasta można uzyskać znak dla 

inwalidy oraz kiedy radni otrzymają harmonogram pracy nad projektem budżetu? 

 
Radny Krzysztof  Karbowski - wnioskował o: 

-  udrożnienie studzienki kanalizacyjnej przy ul. Bankowej; 

-  naprawę bądź zamontowanie nowych wiat przystankowych; 

-  wycięcie drzew na os. 15 PP "Wilków" i ul. Warszawskiej. 

 

Następnie głos zabrał Prezes Zarządu MZGK Sp. z o. o. - Dariusz Wojdat. 
Poinformował, że w dniu 12-13 grudnia 2007 r. od godz. 7

00 
na  terenie miasta będzie 

nieodpłatne odbieranie odpadów niebezpiecznych (np. telewizory, komputery itp.). 

Następnie Pan Prezes udzielił odpowiedzi na zadane pytania, interpelacje i wnioski 

radnych.  

• Odnośnie zapytania radnego Karbowskiego - czy miasto jest przygotowane do 

akcji zima? Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. jest przygotowany 

do zimy. Zakupujemy nowy sprzęt, więc nie powinno być problemów. 

• Odnośnie wniosku radnego Skibińskiego w sprawie sprzątania os. Lotnisko - 

MZGK wchodzi dopiero na to osiedle. Pan Prezes pokazał zdjęcia 

przedstawiające bałagan na os. Lotnisko innych przedsiębiorstw zajmujących się 
wywozem śmieci. 

• Odnośnie wniosku radnego Potyry w sprawie usunięcia awarii studzienki 

kanalizacyjnej w ul. Staromiejskiej - ta awaria będzie dzisiaj usunięta. 

• Odnośnie wniosku radnego Chochowskiego - w sprawie sprawdzania umów na 

wywóz nieczystości stałych. Na dzień dzisiejszy mamy zawartych 1450 umów. 

Ok. 600-700 gospodarstw domowych ma nie podpisanych umów na wywóz 

nieczystości stałych. 

 
Radny Henryk Brożyna - zwrócił się do Burmistrza, żeby imprezy, które odbywają się 
w Miejskim Domu Kultury były bardziej rozreklamowane. 

 
Wiceprzewodniczący RM - Ryszard Zarówny - poparł wniosek przedmówcy. Zwrócił 

się do Burmistrza o zdyscyplinowanie urzędników, którzy robią zakupy w czasie godzin 

pracy i przynoszą obiady do Urzędu Miasta. 

 

Ad. pkt 7. 
Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski. 
 
Burmistrz Miasta - Stanisław Włodarczyk - udzielił odpowiedzi na zapytania, 

interpelacje i wnioski. 

• Radny Henryk Brożyna - wnioskował o postawienie znaku postoju pojazdów na  

ul. Rogowskiego - jeśli jest to zgodne z projektem organizacji ruchu, taki znak 

zostanie zamontowany; 

• Radny Krzysztof Karbowski - wniosek o zmianę organizacji ruchu na  

ul. Warszawskiej w związku z przeniesieniem poczty. Przeniesienie poczty na  

ul. Warszawską jest czasowe - na okres remontu. Zarządcą tej drogi jest 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Zanim pewne procedury 
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związane ze zmianą organizacji ruchu zostaną przeprowadzone, to 

najprawdopodobniej dobiegnie końca remont poczty. Na odcinku  

ul. Warszawskiej, gdzie jest zlokalizowana Poczta  dopuszczalne jest 

zatrzymywanie się pojazdów; 

• Termin zakończenia kanalizacji. Termin zakończenia sieci głównej jest 

przewidywany do końca roku i ten termin zostanie dotrzymany. W grudniu 

rozpoczną się podłączenia poszczególnych odbiorców; 

• Odnośnie przygotowań do zimy. Drogi gminne, część dróg powiatowych  

oraz chodniki na drogach wojewódzkich utrzymuje MZGK Sp. z o.o.; 

• Przegląd znaków drogowych. Te przeglądy są dokonywane co tydzień. 
Dewastacja jest niesamowita. Znaki są powyrywane, porozrzucane, nie mówiąc 

już o malowaniu. Większego wpływu miasto na to nie ma, ale w miarę 
możliwości stara się te znaki uzupełniać. Generalna wymiana znaków w centrum 

miasta nie jest przewidywana. Będzie to wykonane w ramach modernizacji drogi 

krajowej 48 i odnowy centrum miasta - zostaną wymienione znaki drogowe  

oraz tabliczki z nazwami ulic. Jest już wybrany wzór tabliczki z nazwą ulicy - te 

tabliczki będą większe od dotychczasowych i będzie na nich umieszczony herb 

miasta; 

• Sprawa niepalących się lamp ulicznych - najskuteczniejszą metodą realizacji tego 

typu wniosków jest zgłoszenie bezpośrednio do pracownika Wydziału 

Gospodarki Mieniem Komunalnym. Są awarie na oświetleniu i tego nie da się 
uniknąć; 

• Pozyskanie przystani nad Wisłą i siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej. 

Wniosek jak najbardziej zasadny. Jest wniosek o przekazanie przystani na rzecz 

miasta, jednakże w tym miejscu powinna być przystań lub inna działalność 
rekreacyjno - sportowa, natomiast siedziba Miejskiego Domu Kultury powinna 

się mieścić w budynku kina Twierdza, o ile miasto ten obiekt pozyska. Siedziba 

Miejskiej Biblioteki Publicznej - musi być na razie w dotychczasowym lokalu; 

• Wniosek dotyczący zsynchronizowania rozkładu jazdy PKP z rozkładami jazdy 

autobusów. Powinno być raczej odwrotnie. Póki co powinniśmy występować  
o nie likwidowanie istniejących kursów, a nie o zsynchronizowanie rozkładów 

jazdy; 

• Sprawa kalendarzy imprez. Tradycyjnie będą wystosowywane pisma  

do poszczególnych instytucji o propozycje do kalendarzy imprez. Należałoby 

rozważyć, czy umieszczenie jakiejś imprezy w kalendarzu imprez nie jest 

równoznaczne z jej dofinansowaniem przez miasto; 

• Radny Karbowski zadał również pytanie - kiedy Dęblińskie Centrum Informacji 

osiągnie optymalne parametry swojej działalności? Burmistrz odparł, że na tak 

sformułowane pytanie nie potrafi odpowiedzieć. Być może od nowego roku praca 

DCI będzie dłuższa, jednakże wiąże się to z dodatkowymi kosztami. Czynsz dla 

Kolei za wynajem pomieszczenie, w którym mieści się DCI wynosi ok. dwóch 

tysięcy złotych miesięcznie; 

• Sprawa szlaków turystycznych na planie miasta. Nie da się wszystkiego 

zamieścić na planach. Te plany miały być typowo informacyjne i zostały 

umiejscowione na dworcu PKP, w rejonie stacji benzynowej PKN Orlen  

oraz przy markecie "Lidl"; 

• Wniosek radnego Waldemara Potyry. Jeśli chodzi o dodatkowe nakazy płatnicze. 

Związane to było ze zmianami w ewidencji gruntów - czyli przekwalifikowaniem 

gruntów rolnych na grunty nie rolne, co jest związane ze zmianą stawki 

podatkowej. Tego typu sprawy nie należą do rozpatrywania przez Radę. Jest to 
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typowa decyzja administracyjna i strona niezadowolona z decyzji może złożyć 
odwołanie; 

• Wnioski radnego Waldemara Chochowskiego: pierwszy dotyczący wiszących 

jeszcze plakatów wyborczych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Komitety 

Wyborcze mają 30 dni na usunięcie plakatów wyborczych. Zdaniem Burmistrza 

czas ten powinien być krótszy - przynajmniej o połowę. Będzie wystąpienie  

do poszczególnych Komitetów Wyborczych o usunięcie tych plakatów.  

W konsekwencji i tak ten obowiązek spadnie na miasto; 

• Sprawa sprawdzania umów na wywóz śmieci. Umowy są sukcesywnie 

sprawdzane. Mamy wykazy osób, które zawarły takie umowy, ponieważ firmy 

dokonujące wywozu śmieci mają obowiązek informować gminę, kto zawarł 

umowy. Kontrole przeprowadzone w bieżącym roku przyczyniły się do wzrostu 

zawartych umów. Te działania będą kontynuowane; 

• Radny Henryk Brożyna - zapytał, gdzie w Urzędzie Miasta można uzyskać znak 

dla inwalidy? W tej sprawie należy skontaktować się z Panią Małgorzatą 
Sterkowicz z Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym; 

• Sprawa rozreklamowania przedsięwzięć organizowanych przez Miejski Dom 

Kultury. Rzeczywiście brak jest informacji w tym zakresie. Informacja polega na 

wręczaniu indywidualnych zaproszeń, ale Burmistrz zwróci się do Pani Dyrektor 

o liczniejsze zaproszenia na imprezy; 

• Radny Krzysztof Karbowski - wnioskował o udrożnienie studzienki na  

ul. Bankowej. Będzie to zlecone do realizacji. 

• Naprawa lub wymiana wiat przystankowych. Wiaty przystankowe są 
sukcesywnie wymieniane. Niektóre z nich nie nadają się do naprawy i będą 
demontowane. Na pewno przy modernizacji ulicy Warszawskiej będą 
wymienione przystanki w centrum miasta. W tym roku wymienione zostały dwa 

przystanki - w os. Masów i w os. Lotnisko. Natomiast w miarę możliwości  

przystanki są czyszczone z napisów. Ponadto Burmistrz poinformował, że zostały 

zlikwidowane napisy na ścianie budynku nr  33 w ul. Stężyckiej; 

• Usunięcie drzew przy drodze krajowej Nr 48. W projektowanej dokumentacji na 

modernizację tej drogi krajowej jest przewidzianych wiele drzew do usunięcia 

tak, by zmieściła się  ścieżka rowerowa; 

• Radny Ryszard Zarówny - wnioskował o zdyscyplinowanie pracowników Urzędu 

Miasta. Burmistrz odpowiedział, że przyjmuje ten wniosek, ale nie wszyscy 

pracownicy pracują tylko w budynku Urzędu. Sporo z nich ma zadania w terenie. 

Być może, że w tym czasie część z pracowników robi zakupy. Pracownicy 

wychodzą w godzinach pracy za zgodą przełożonych.  

 

Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Inwestycji - Henryk Rozenbajgier  - udzielił 

odpowiedzi na wniosek radnego Krzysztofa Karbowskiego w sprawie kanalizacji miasta. 

Budowa kanalizacji zbliża się do zakończenia. Prace przebiegają zgodnie  

z harmonogramem. Zakończono budowę już we wszystkich ulicach, odtworzono 

nawierzchnię. Wykonywane są w tej chwili przyłącza grawitacyjne do posesji. Jeszcze 

takim elementem, który utrudni życie mieszkańcom w tym tygodniu będzie budowa 

komory rozprężnej na początku ul. Składowej. Ulica będzie zamknięta do piątku. Są 
wyznaczone już objazdy. Po 5 grudnia będą sukcesywnie włączani odbiorcy do sieci, o 

ile realizacji robót nie uniemożliwi nagły atak zimy. 

 

Wszyscy wnioskodawcy i interpelujący zostali usatysfakcjonowani odpowiedziami na 

zadane zapytania, interpelacje i wnioski. 
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Ad. pkt 8. 
Zatwierdzenie protokołów XVII i XVIII sesji RM. 
 
Jednogłośnie (13 głosami "za") Rada przyjęła protokół XVII sesji. 

 

Jednogłośnie (13 głosami "za") Rada przyjęła protokół XVIII sesji. 

 

Ad. pkt 9. 
Zamknięcie sesji. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Wiceprzewodniczący Rady Miasta - 

Ryszard Zarówny zamknął XIX sesję RM, dziękując wszystkim za udział w sesji. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

Protokołowała: 

 

Katarzyna Rybicka 


