P R O T O K Ó Ł Nr XX/07
trzeciej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Dęblin
z dnia 20 grudnia 2007 r.
Miejsce posiedzenia: sala konferencyjna Nr 1 Ratusza Miasta.
Czas trwania sesji: godz. 1515 - 1545.
Ustawowy skład Rady Miasta - 15 radnych.
Nieobecny radny - Andrzej Banaś.

Ad. pkt 1.
Otwarcie sesji.
Sesję otworzył i obradom przewodniczył Pan Ryszard Karpiński - Przewodniczący
Rady Miasta Dęblin. W sesji wzięło udział 14 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,
• Skarbnik Miasta - Kinga Barańska,
• Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Inwestycji Urzędu Miasta - Henryk
Rozenbajgier,
• Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Społecznych Urzędu Miasta - Michał
Dziubka.
Listy obecności radnych oraz zaproszonych gości stanowią załączniki do protokołu.

Ad. pkt 2.
Przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miasta - Ryszard Karpiński - poinformował, że sesja została
zwołana na wniosek Burmistrza Miasta w trybie nadzwyczajnym. Wniosek, stanowiący
załącznik do niniejszego protokołu, wpłynął do Biura RM w dniu 18 grudnia 2007 r.
z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta
Dęblin na 2007 r.
4. Zamknięcie sesji.
oraz z projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin
na 2007 r.
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Ad. pkt 3.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie Miasta Dęblin na 2007 r.
Projekt uchwały (stanowiący załącznik do protokołu) przedstawił Burmistrz
Miasta - Stanisław Włodarczyk, który poinformował, że podstawowa zmiana, która
spowodowała zwołanie sesji to jest konieczność zwiększenia nakładów na zadanie
inwestycyjne pod nazwą - Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Piłsudskiego. Na to
zadanie była przeznaczona kwota 250.000 zł. Nie było przewidywane odtworzenie całej
nawierzchni ulicy Piłsudskiego. Okazało się w trakcie robót, że stan nawierzchni jest
bardzo zły i należy położyć na całym odcinku nawierzchnię asfaltową, łącznie
z okrawężnikowaniem. W związku z tym konieczne jest zwiększenie środków na to
zadanie o kwotę 50.000 zł. Środki na ten cel pochodziłyby ze zmniejszenia nakładów na
budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Bankowej - 10.000 zł oraz wymiany sieci
wodociągowej w ul. Warszawskiej i Niepodległości - 40.000 zł. Inwestycję należy
wykonać w tym roku, ponieważ w przyszłym roku nie mogłaby być ona objęta 7% vatem,
tylko 22%.
Przyszła również zwiększona subwencja oświatowa o 13.425 zł. Są to środki na
odprawy emerytalne dla nauczycieli.
Proponuje się także zwiększyć środki w wysokości 20.000 zł po stronie dochodów
z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i ta kwota jest
przeznaczona na dofinansowanie udziału własnego w programie dotowanym
z Ministerstwa Sportu na prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych w dęblińskich
szkołach.
Ponadto proponuje się zmiany w paragrafach w Zespole Szkół Nr 4 na kwotę
32.335 zł i zmiany w planie dochodów i wydatków rachunków własnych Ośrodka Pomocy
Społecznej. Te dochody bezpośrednio w budżet nie wchodzą, natomiast są załącznikiem.
Burmistrz zgłosił do projektu uchwały autopoprawkę, która nie została ujęta
w projekcie uchwały, tj. wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
o przesunięcie kwoty 13.944 zł z § 6050 (wydatki inwestycyjne) na § 4270 (zakup usług
remontowych). To są wewnętrzne przesunięcia w ramach placówki.
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierali:
Radny Tadeusz Oryl - powiedział, że był czas na zwołanie Komisji przed sesją, ponieważ
radny nieoficjalnie wiedział dużo wcześniej, że ma się odbyć sesja nadzwyczajna. Radny
miał problem z odczytaniem załącznika nr 10 do projektu uchwały z uwagi na małą
czcionkę. Prosił, żeby na przyszłość czcionka była większa.
Radny Krzysztof Karbowski - zapytał dlaczego przesunięcie w § 4270 nie znalazło się
w projekcie uchwały?
Radny Henryk Wiejak - w załącznikach nr 10 i 11 są limity wydatków na 2008 i 2009.
Budżet na 2008 r. jeszcze nie został zatwierdzony, a wprowadzamy zmiany dotyczące lat
2008 i 2009. W załączniku nr 11 pod punktem 4 jest umieszczona kwota dotacji
w wysokości 130.000 zł na upowszechnianie różnych dyscyplin sportu wśród dzieci,
młodzieży, dorosłych oraz organizowanie zajęć i imprez sportowo - rekreacyjnych.
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W budżecie na ten cel było 100.000 zł. Radny zapytał na jaką konkretnie imprezę będzie
przeznaczone 30.000 zł?
Do powyższych uwag ustosunkował się Burmistrz Miasta. Na pytanie radnego Oryla
odpowiedział, że wielkość załącznika została podyktowana tym, żeby się on zmieścił na
stronie A4. Zdaniem Burmistrza nie stanowi problemu, aby załącznik ten był bardziej
czytelny. Odnośnie zwołania sesji nadzwyczajnej. Jedynym argumentem zwołania sesji
nadzwyczajnej było to, żeby zawierała tylko jeden konkretny punkt porządku obrad.
Porządek obrad sesji zwyczajnej musi zawierać jeszcze wiele obligatoryjnych punktów.
Jest planowana jeszcze jedna sesja w tym roku - 28.12. Odnośnie posiedzeń Komisji uwaga powinna być skierowana do osób, zwołujących posiedzenia Komisji.
Uwaga radnego Karbowskiego, że nie widzi § 4270 w projekcie uchwały. Jest to
autopoprawka, stąd jej brak w projekcie uchwały.
Uwagi radnego Wiejaka, że zmieniany jest załącznik nr 10 i że sprawa dotyczy roku 2008
i 2009, a budżet na 2008 r. nie jest uchwalony. Przy uchwalaniu budżetu, na początku roku
jednym z jego elementów był limit wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne.
Wiadomo, że nie wszystkie inwestycje zamykają się w cyklu rocznym. W projekcie
budżetu przy inwestycjach, planowanych na kilka lat uwzględnia się wydatki na kolejne
dwa lata. Inwestycję - wymiana wodociągu - planowaliśmy na lata 2007-2008 i była ona
ściśle powiązana z remontem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
dotyczącym ul. Warszawskiej. Rozpoczęcie modernizacji ul. Warszawskiej
najprawdopodobniej przesunie się z uwagi na ujęciu planowanych inwestycji t.j. budowy
ścieżki rowerowej w ciągu całej ulicy i sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu
ul. Warszawskiej z ul. 1 Maja. To automatycznie przedłużyło proces projektowania.
W związku z budową ścieżki rowerowej planuje się usunięcie kilkuset drzew. Kwota
zwiększenia dotacji na działalność rekreacyjno - sportową. Dokładne rozliczenie tej
kwoty będzie w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2007 r. M.in. jest to kwota dla KKS
"Czarni", dla sportowych klubów osiedlowych oraz na dofinansowanie działalności
sportowej w szkołach. 45.000 zł pozyskane zostało z Ministerstwa Sportu.
Po dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Jednogłośnie (14 głosami "za") Rada podjęła
uchwałę Nr XX/133/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na
2007 r. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. pkt 4.
Zamknięcie sesji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący RM - Ryszard Karpiński
zamknął XX sesję Rady Miasta Dęblin, dziękując wszystkim za udział w sesji i składając
najserdeczniejsze życzenia Bożonarodzeniowe.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Katarzyna Rybicka
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