
PROTOKÓŁ Nr XXI/07 
z przebiegu XXI sesji Rady Miasta Dęblin 

w dniu 28 grudnia 2007 roku 
____________________________________________________________________________ 
 

Miejsce posiedzenia: sala konferencyjna Ratusza Miasta Dęblin.  

Czas trwania sesji: godz. 9
00

 – 12
10

.
 
  

Ustawowy skład Rady Miasta - 15 radnych. 

W sesji wzięło udział 15 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.  
Przedstawienie porządku obrad. 
 
Przewodniczący Rady Miasta – Ryszard Karpiński poinformował, że radni otrzymali 

porządek obrad z projektami uchwał i zapytał, czy są uwagi lub inne propozycje do 

zaproponowanego porządku.  

Ponieważ nie było uwag i wniosków  - Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad XXI 
sesji Rady Miasta: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Wręczenie nagród i wyróżnień przyznanych w konkursie na najpiękniejszy dębliński 

budynek. 

4. Informacja o pracach Przewodniczącego Rady i Burmistrza Miasta w okresie między 

sesjami. 

5. Informacja o pozyskanych przez miasto Dęblin środkach w ramach funduszy strukturalnych.  

6. Zapytania, interpelacje i wnioski radnych. 

7. Wolne wnioski. 

8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 

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

b) zatwierdzenia regulaminu przyznawania dofinansowania na przedsięwzięcia związane  

z usuwaniem wyrobów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych  

i gospodarczych na terenie miasta Dęblin. 

9. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski. 

10. Zatwierdzenie protokółów XIX i XX sesji Rady Miasta. 

11. Zamknięcie sesji. 
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Ad. pkt 3. 
Wręczenie nagród i wyróżnień przyznanych w konkursie na najpiękniejszy 
dębliński budynek. 
 
Przewodniczący Rady Miasta - Ryszard Karpiński poinformował, że zarządzeniem 92/2007 

z dnia 31 października 2007 roku została powołana komisja konkursowa do oceny konkursu na 

"Najpiękniejszy dębliński budynek". W skład komisji weszli: Burmistrz Miasta - Stanisław 

Włodarczyk, Przewodniczący Rady Miasta - Ryszard Karpiński, Przewodniczący Komisji 

Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej - Waldemar Chochowski, Sekretarz Miasta - Marek Basaj, 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym - Krzysztof Kuropatwa. 

 Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącego komisji, którym został Burmistrz 

Miasta - Stanisław Włodarczyk o przedstawienie laureatów konkursu. 

 

Burmistrz Miasta poinformował, że w budżecie miasta zostały przeznaczone środki na 

przeprowadzenie konkursu na "Najpiękniejszy dębliński budynek" w dwóch kategoriach: 

budynek mieszkalny i budynek użyteczności publicznej.  

Jury postanowiło przyznać pierwszą nagrodę w kategorii "budynek mieszkalny" w wysokości 

3.000,00 zł jedynemu zgłoszeniu, które wpłynęło od Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej 

"TRAPEZ" w Dęblinie.  

W kategorii "budynek użyteczności publicznej" jury postanowiło nie przyznawać I i II nagrody, 

tylko III nagrodę w wysokości 1.000,00 zł dla nieruchomości położonej przy ul. Okólnej 18, 

której właścicielem jest Bogdan Grobel. 

 Komisja postanowiła przyznać wyróżnienie dla Miejskiego Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w Dęblinie za obiekt na terenie oczyszczalni ścieków, który został uznany za 

najładniejszy z obiektów użytkowych, ale niestety znajduje się na terenie gminy Stężyca. 

 Po wypowiedzi Burmistrza zostały wręczone nagrody i wyróżnienie.  

 

Następnie złożono podziękowania dla dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 1 - Hanny Bełdygi, 

która z dniem 31 grudnia 2007 roku kończy swoją pracę zawodową i odchodzi na emeryturę. 
 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Samorządu i Porządku Publicznego - Waldemar Potyra, 

który w imieniu członków Komisji i wszystkich radnych złożył gratulacje radnemu 

Mieczysławowi Groblowi za obywatelską postawę wobec drugiego człowieka i opowiedział, jak 

radny Grobel w dniu 12 listopada br. z narażeniem własnego zdrowia przyczynił się do 

ugaszenia pożaru domu Pana Władysława Kotlęgi w osiedlu Wiślana-Żwica.  

 

Ad. pkt 4. 
Informacja o pracach Przewodniczącego Rady i Burmistrza Miasta w okresie 
między sesjami. 
 
Przewodniczący Rady Miasta - Ryszard Karpiński poinformował, że oprócz udziału  

w posiedzeniach komisji Rady Miasta, w okresie między sesjami uczestniczył: 

� 12.11. - w przekazaniu obowiązków dowódcy I Ośrodka Szkolenia Lotniczego w Dęblinie; 

� 13.11. - w ślubowaniu klas pierwszych Zespołu Szkół Nr 3; 

� 06.12. - w Konwencie Rady Miasta, który miał na celu wypracowanie stanowiska Rady  

w sprawie budynku przystani nad Wisłą. W tym samym dniu odbyło się spotkanie 

przedstawicieli Rady Miasta Dęblin ze Starostą w Rykach; 

� 07.12. - w dwóch przysięgach wojskowych: w Szkole "Orląt" i w "Twierdzy"; 
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� 18.12. - w uroczystości pożegnania ze sztandarem 5 Batalionu Ratownictwa Inżynieryjnego. 

Uroczystość była bardzo smutna, ponieważ decyzją Ministerstwa Obrony Narodowej z terenu 

miasta Dęblina ubywa następna jednostka wojskowa. Sztandar został przekazany do Muzeum 

Wojska Polskiego; 

� od 18.12. - w wielu spotkaniach opłatkowych na terenie miasta. 

 

Burmistrz Miasta - Stanisław Włodarczyk poinformował, że w okresie między sesjami 

przygotowane zostały materiały na dzisiejszą sesję Rady Miasta, uczestniczył w posiedzeniach 

Komisji Rady, a ponadto: 

� 29.11. - podpisany został aneks do umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych i zgodnie z tym aneksem PFRON wyraził zgodę, aby środki  

z oszczędności przetargowych, inwestycji realizowanej w zakresie zakupu sprzętu i 

modernizacji pomieszczeń oraz korytarzy (zostało około 45 tys. zł) zostały  

w budżecie miasta i po dołożeniu około 10 tys. zł została wyremontowana sala gimnastyczna 

w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym; 

� 30.11. - zakończyła się kontrola Najwyższej Izby Kontroli; 

� 24.12. - wpłynęło wystąpienie pokontrolne, w którym NIK pozytywnie ocenia działania 

Miasta w zakresie pozyskiwania i wykorzystania środków wspólnotowych, pomimo 

stwierdzonych nieprawidłowości nie mających zasadniczego wpływu na kontrolowaną 
działalność; 

� 30.11. - uczestniczył w sesji Rady Powiatu w Rykach, na której między innymi rozpatrywane 

były zmiany do budżetu na 2007 rok. W związku z tym, że nie zrealizowano kładki na rzece 

Irence, Zarząd Powiatu zaproponował przesuniecie środków tych z kładki na budowę 
chodnika w Karasiówce w gminie Ryki. Poinformował, że radni z Dęblina (radny Czesław 

Matysek) zaproponowali pozostawienie środków w Dęblinie z przeznaczeniem na budowę 
chodnika w ulicy Tysiąclecia. Wniosek nie uzyskał akceptacji przy 7 głosach "za" (za 

wnioskiem byli również radni spoza Dęblina, natomiast nie głosowali "za" wnioskiem 

wicestarosta powiatu i przewodnicząca Rady Powiatu); 

� 30.11. - odbył się odbiór oświetlenia na ulicy Słowackiego oraz odbiór prac budowlano-

montażowych w ramach modernizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego; 

� 01.12.- uczestniczył w finałowym koncercie VIII jesiennego przeglądu twórczości 

artystycznej seniorów, organizowanej przez Miejski Dom Kultury w Dęblinie. Był to przegląd 

zespołów z całego województwa lubelskiego, a główną nagrodę zdobył zespół "Tercja" ze 

Świdnika; 

� 03.12. - podpisane zostały umowy z osobami oczekującymi na mieszkania socjalne w formie 

podnajmu na użyczone lokale w Stawach i na Lotnisku. Umowy zostały podpisane na trzy 

lata, natomiast użyczenie jest na pięć lat.  

� 03.12.- został zlecony zakup kostki na chodnik w ulicy Krasickiego, jako pomoc rzeczowa dla 

powiatu; 

� 04.12.- brał udział w uroczystych obchodach patrona Liceum Ogólnokształcącego - 15 Pułku 

Piechoty "Wilków"; 

� 05.12. - uczestniczył w spotkaniu w Zarządzie Dróg Wojewódzkich na temat przebiegu drogi 

wojewódzkiej 801 przez Dęblin; 

� 05.12. - odbyło się podpisanie aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości na osiedlu Lotnisko. 

Cała wylicytowana kwota 790 tys. zł wpłynęła na konto miasta; 

� 05.12. - została odebrana inwestycja ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Mickiewicza, którą 
realizował Zarząd Dróg Wojewódzkich przy współudziale Miasta. Wykonawcą inwestycji 

była firma "Poltor"; 

� 05.12. - została odebrana inwestycja "chodnik w ulicy Rogowskiego" na osiedlu Lotnisko, 

której wykonawcą był Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie; 
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� 06.12. - uczestniczył w spotkaniu w powiecie. Uczestnikami spotkania ze strony powiatu był 

Zarząd Powiatu i przewodniczący komisji Rady Powiatu, natomiast ze strony Dęblina -  

Burmistrz, Sekretarz, Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady oraz przewodniczący 

wszystkich komisji Rady Miasta. Sprawa dotyczyła przystani nad Wisłą. Dyskusja była długa  

i burzliwa, ponieważ powiat nie wyraził woli bezwarunkowego przekazania budynku 

przystani Dęblinowi i chciał rekompensatę finansową, na co nie zgodzili się przedstawiciele 

Dęblina. Burmistrz podał propozycję, że w przypadku przekazania przystani nad Wisłą miasto 

Dęblin deklaruje zwiększenie swojego udziału w inwestycjach powiatowych realizowanych  

z udziałem środków unijnych ze "standardowych" 50% zabezpieczenia wkładu własnego na 

75%. Burmistrz poprosił, aby Rada w punkcie "wolne wnioski" wypowiedziała się na ten 

temat. 

� 11.12. - odbyło się posiedzenie Rady Społecznej SPZOZ, na którym między innymi omawiano 

sytuację finansową SPZOZ za okres dziesięciu miesięcy. Na dzień posiedzenia było około 190 

tys. zł zysku przy przychodach milion 473 tys. zł, natomiast kontrakt na rok 2008 zawarty  

z Narodowym Funduszem Zdrowia jest na poziomie wykonania za rok 2007.  

� 13.12. - odbył się odbiór drogi w osiedlu Młynki (około 250 mb. nawierzchni betonowej). 

Wykonawcą była firma "Poltor". 

� 18.12. - uczestniczył w pożegnaniu sztandaru 5 Batalionu Ratownictwa Inżynieryjnego. 

� 20.12. - zostało złożone zamówienie na zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miasta. 

Samochód marki Opel Vectra będzie kupowany w drodze bezprzetargowej za kwotę 70 tys. zł 

z dużymi rabatami (cena wyjściowa tej wersji wynosi około 84 tys. zł).   

� 20.12. - odbyło się spotkanie z nauczycielskimi związkami zawodowymi w sprawie 

regulaminu wynagradzania nauczycieli. Następne posiedzenie zaplanowane jest na początek 

stycznia. 

� 20.12.- odbyło się spotkanie opłatkowe w Ratuszu. 

� od 18.12.- uczestniczył w wielu spotkaniach opłatkowych na terenie miasta. 

� 21.12. - odbyła się sesja budżetowa i spotkanie opłatkowe w starostwie powiatowym 

w Rykach; 

� 21.12. - została odebrana kanalizacja w ulicy Piłsudskiego wraz z nawierzchnią asfaltową a 

także zostały zakończone prace na robotach budowlanych kanalizacji i obecnie  trwają prace z 

przyłączami i odebranie głównej inwestycji.    

� Z dniem 1 stycznia pełnienie obowiązków dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 zostało 

powierzone zastępcy dyrektora Pani Ewie Sacawie na okres sześciu miesięcy w związku  

z tym, że Pani Hanna Bełdyga złożyła rezygnację z pełnienia funkcji dyrektora i zakończy 

swoją pracę z dniem 31grudnia br. 

� Rozstrzygnięty został konkurs na koncepcje zagospodarowania centrum Dęblina. Wpłynęło 

siedem ofert. Komisja postanowiła nie przyznawać pierwszej nagrody, ze względu na to,  

że żadna z prac nie przedstawiała rozwiązania kompleksowego całości terenów objętych 

opracowaniem. Postanowiono przyznać dwie równorzędne drugie nagrody (pracownia z Kielc 

i pracownia z Radomia) i jedną trzecią nagrodę (pracownia z Lidzbarka Warmińskiego).  

Po podpisaniu umów ze zwycięzcami na przelanie praw autorskich prace zostaną 
zamieszczone w internecie. 

� Burmistrz zapoznał zebranych ze stanowiskiem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  

i Administracji w związku z wymianą dowodów osobistych - do marca następnego roku 

ważne są dowody osobiste książeczkowe i nie trzeba legitymować się żadnym 

poświadczeniem złożenia wniosku o wydanie nowego dowodu, nie ma też zagrożenia, że ktoś 
kto nie złożył wniosku będzie karany.      
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Ad. pkt 5. 
Informacja o pozyskanych przez miasto Dęblin środkach w ramach funduszy 
strukturalnych. 
 

Burmistrz Miasta - Stanisław Włodarczyk poinformował, że ze względu na przedłużające się 
negocjacje z Komisją Europejską instytucje wdrażające projekty unijne nie ogłaszały żadnych 

naborów na projekty w 2007 r., z tego względu Miasto w 2007 r. nie pozyskało nowych 

środków. Nie znaczy to jednak, że w zakresie pozyskiwania środków unijnych nic się nie działo, 

ponieważ w okresie 2007 roku realizowane było pięć projektów, w tym cztery inwestycyjne  

i jeden szkoleniowy.  

Te projekty to:  

� "Podniesienie standardu oraz zwiększenie dostępności usług medycznych świadczonych przez 

SP ZOZ w Dęblinie". Okres jego realizacji: od 17.11.2006 r. – 20.12.2006 r. Wartość:  
71 555,70 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej – 53 666,77 zł, wkład Miasta Dęblin 

– 10 733,36 zł. Projekt został zrealizowany pod względem rzeczowym i rozliczony pod 

względem finansowym. 

� "Utworzenie Dęblińskiego Centrum Informacji – kontynuacja procesu budowy społeczeństwa 

informacyjnego w Mieście Dęblin". Okres realizacji: od 06.11.2006 r. – 15.05.2007 r. 

Wartość: 134 177,42 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej – 74 383,39 zł, wkład 

własny Miasta – 59 794,03 zł. Projekt został zakończony, zrealizowany pod względem 

rzeczowym i rozliczony pod względem finansowym. 

� "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej miasta Dęblin". Okres 

realizacji: od 30.10.2006 r. – 30.11.2007 r. Wartość projektu: 509 022,50 zł, w tym 

dofinansowanie z Unii – 381 766,87 zł, wkład Miasta - 111 858,62 zł.  Do dnia 21.12.2007 r. 

na konto projektu wpłynęło 249 016,90 zł refundacji ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego oraz 15 397 zł z Budżetu Państwa. W pierwszym kwartale 2008 r. 

planowana jest refundacja w wysokości 132 749,97 zł ze środków EFRR. 

� "Budowa kanalizacji podciśnieniowej – zlewnia nr 1- I etap". Okres realizacji: od 5.03.2007 r. 

– 31.12.2007 r. Wartość projektu: 3 902 865,53 zł, w tym: środki Unii Europejskiej Europejski 

Fundusz Rozwoju Regionalnego) – 2 767 742,78 zł, Budżetu Państwa – 369 032,37 zł   

i Miasta Dęblin – 553 548,56 zł. Do dnia 21.12.2007 r. na konto projektu wpłynęło  

2 345 051,35 zł refundacji ze środków EFRR oraz 312 673,51 zł z Budżetu Państwa.  

W pierwszym kwartale 2008 r. planowana jest refundacja w wysokości 422 691,43 zł ze 

środków EFRR oraz 57 000 zł z Budżetu Państwa. Projekt obejmuje budowę I etapu 

kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym w osiedlach Jagiellońskie, Żdżary, 

Starówka, Mierzwiączka, Irena, Rycice, Michalinów, część osiedla Wiślana w mieście Dęblin. 

W tym zadaniu skanalizowane zostaną posesje prywatne, budynki użyteczności publicznej  

(w tym: Szkoła Podstawowa nr 2, Przedszkole Miejskie nr 1, Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy, Urząd Miasta, Bank PKO, SP ZOZ), położone wzdłuż ulic: Okólnej, PCK, 

odcinka ul. Wiatracznej, ul. Rynek, Wąskiej, Prostej, Żabiej, południowej strony  

ul. Niepodległości do ul. Staromiejskiej, ul. 1 – go Maja do ul. Grunwaldzkiej oraz  

ul. Grunwaldzkiej. Uzupełnieniem projektu i jednocześnie zadaniem własnym w całości była 

realizacja kanalizacji w ulicy Piłsudskiego (wartość zadania około 300 tys. zł) i w osiedlu przy 

ulicy Bankowej (170 tys. zł). Na te zadania Miasto otrzymało dofinansowanie w formie 

pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

wysokości 80 % wartości. Jest możliwość umorzenia do 30 % pożyczki po spłacie 

wcześniejszych 70%.  

� "Wykorzystaj swoją szansę! – Rozwijanie umiejętności zawodowych osób pracujących na 

terenie powiatu ryckiego." Okres realizacji: od 01.06.2006 r. – 31.12.2007 r. Wartość: 
700 429,42 zł. Projekt w całości finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem 
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projektu było podniesienie kwalifikacji zawodowych u 220 pracujących osób poprzez 

uczestnictwo w szkoleniach komputerowych. 

 

� W dniu 29.11.2007 r. Miasto Dęblin wraz z Gminą Stężyca złożyło do Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kartę potencjalnego przedsięwzięcia, 

które może zostać zrealizowane w ramach Funduszu Spójności. Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeprowadził wstępną weryfikację i po 

pozytywnej opinii przekazał do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w którym nastąpi szczegółowa analiza projektu. Szacunkowa wartość projektu wynosi 

około 71 mln zł, z czego 42 mln zł stanowi dotacja z Funduszu Spójności, a około prawie  

29 mln zł z budżetu Miasta Dęblin i gminy Stężyca. Okres realizacji został zaplanowany na 

lata 2008 r. – 2015 r. Projekt nosi roboczą nazwę "Modernizacja i rozbudowa systemu 

odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin". 

Przedmiotem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze całej 

aglomeracji Dęblin, która obejmuje miasto Dęblin i gminę Stężyca. Przedsięwzięcie 

porządkuje zlewnię istniejącej oczyszczalni ścieków poprzez objęcie systemem kanalizacji 

sanitarnej 100% aglomeracji, podłączenie do sieci kanalizacyjnej ok. 7900 odbiorców, 

porządkuje gospodarkę wodną miasta Dęblin oraz gminy Stężyca poprzez: - połączenie 

czterech niezależnie działających sieci wodociągowych w jeden spójny system, wymianę 
szkodliwych sieci wodociągowych z rur azbestocementowych na rurociągi z PE, - poprawę 
jakości wód podziemnych i likwidację zbiorników bezodpływowych, - uzbrojenie terenów 

inwestycyjnych. 

� Trwają prace przy opracowaniu studium wykonalności do projektu Modernizacja 

infrastruktury drogowej w osiedlu Wiślana – Żwica. Zakres projektu będzie obejmował 

budowę kanalizacji deszczowej oraz dróg w tym osiedlu. Ustalono termin składania wniosku 

na luty 2008 r. Planowany termin realizacji 2008-2009 r. 

� Na luty 2008 r. planowane jest złożenie wniosku na budowę i modernizację ulicy Trapezowej 

oraz ulicy Urbanowicza.  

� Zostanie złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego na 

projekt pod nazwą: „Komputerowy ekspert – podnoszenie kwalifikacji dorosłych 

pracowników w powiatach ryckim i puławskim”, w ramach którego zostanie przeszkolonych 

70 osób. Całość projektu będzie finansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach programu operacyjnego "Kapitał ludzki". Planowany okres realizacji projektu - 

01.04.2008 – 31.12.2008. 

 

Ponieważ nie było chętnych do dyskusji, przystąpiono do głosowania przyjęcia informacji  

o pozyskanych przez Miasto Dęblin środkach w ramach funduszy strukturalnych.  

W głosowaniu brało udział 15 radnych. „Za” przyjęciem informacji było 15 głosów. Informacja 

stanowi załącznik do protokółu.  
 

 

Ad. pkt 6. 
Zapytania, interpelacje i wnioski radnych. 
 
Radny Waldemar Potyra zapytał: 
� kiedy mieszkańcy będą mogli się podłączać do sieci kanalizacyjnej w ul. Bankowej; 

� czy nadal pracuje w terenie zespół kontrolujący aktualność umów na wywóz nieczystości 

stałych i płynnych. 

� Radny wnioskował o rozpowszechnienie uchwały w sprawie  zatwierdzenia regulaminu 

przyznawania dofinansowania na przedsięwzięcia związane z usuwaniem wyrobów 
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zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie 

miasta Dęblin. 

 

Radny Henryk Wiejak: 
� poinformował, że w budżecie miasta na 2006 rok było przeznaczone 30 tys. zł  

z przeznaczeniem na centralne ogrzewanie w Dworku Sochackiego. Radny zauważył, że nie 

zostało ono wykonane, a z pewnością by się przydało. 

wnioskował: 

� o podjęcie działań w celu usunięcia suchego drzewa przy ulicy Wiślanej 31 obok przystanku 

autobusowego i sklepu "AGRA - wn. nr 164/07; 

� o usunięcie uschłych chwastów przy ulicy Stężyckiej obok transformatora elektrycznego -  

wn. nr 166/07; 

� o pomieszczenie w pawilonie 33 przy ulicy Stężyckiej dla potrzeb mieszkańców i zarządu 

osiedla - wn. nr 165/07; 

złożył podziękowania: 

� Burmistrzowi Miasta i pracownikom Urzędu za pomalowanie ściany na pawilonie 33 przy  

ul. Stężyckiej; 

� Prezesowi Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej - Dariuszowi Wojdat  

i Kierownikowi Zakładu Usług Komunalnych - Ryszardowi Karpińskiemu za posypywanie 

chodników piaskiem (widać, że zakład jest przygotowany do zimy); 

� Prezesowi MZGK i Kierownikowi Zakładu Usług Komunalnych za pomoc w realizacji 

nauczania uczniów  Zespołu Szkół Nr 1; 

� Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej - Grażynie Maziarek za sprawne przygotowanie 

darów dla biednych ludzi i członkom zarządów osiedlowych za ich rozprowadzenie. 

 

Radny Stanisław Kopacz: 
�  poinformował, że Spółdzielnia Południe zajmująca się wspólnotami mieszkaniowymi na 

"starym" osiedlu 15 Pułku Piechoty Wilków zaniechała sprzątania pasa drogowego przy 

drodze nr 48 (od mostu do skrzyżowania przy cmentarzu) - radny prosił aby ekipy sprzątające 

co jakiś czas uprzątały nagromadzone śmiecie; 

� zwrócił się do prezesa MZGK - informując, że na osiedlu 15 PP"Wilków" przed blokiem nr 16 

została postawiona altanka na wózki ze śmieciami, która ma połamane listwy i nie utwardzone 

podłoże - radny zwrócił się o poprawienie stanu altanki. 

 

Radny Waldemar Chochowski: 
� wnioskował o zainstalowanie oświetlenia przy bloku 3a przy ul. 15 PP"Wilków" (Frygiel) na 

drodze, którą wspólnota mieszkaniowa tego bloku chce pozyskać od Urzędu Miasta. Obecnie 

droga należy do Miasta, jest wyboista, brak na niej oświetlenia i nikt się nią nie opiekuje. 

 

Radny Waldemar Warenica: 
� podziękował Burmistrzowi Miasta i radnemu Mieczysławowi Groblowi za zrealizowanie 

wniosku w sprawie dostawienia słupa oświetleniowego przy śmietniku ulicy Stężyckiej. 

 

Radny Krzysztof Karbowski: 
� zapytał, czy istnieje harmonogram podłączeń przyłączy kanalizacji sanitarnej w ulicy 

Bankowej. 

Wnioskował o; 

� likwidację zastoiny wodnej przy skrzyżowaniu ulicy Warszawskiej z ulicą Pułaskiego; 

� zawieszenie plakatów z nowym rozkładem jazdy PKP na tablicy ogłoszeń przy przystanku 

autobusowym; 
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� usunięcie pozostałych drzew przy drodze 48 w kierunku Moszczanki, których gałęzie 

pochylone są zbyt nisko i jednocześnie podziękował za te już usunięte;; 

� usunięcie drzew przy ulicy 15 Pułku Piechoty Wilków od "Lidla" do "Frygla" po stronie 

WZIż.   
� Poinformował o przekraczaniu prędkości na drodze krajowej 48. 

 

Radny Mieczysław Skibiński: 
� zapytał jak daleko posunięte są procedury, jeśli chodzi o przyjęcie przez Miasto Dęblin ulic 

Kowalskiego i Ścibiora. 

 

Przewodniczący Rady Miasta - Ryszard Karpiński: 
� podziękował Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej - Grażynie Maziarek za olbrzymią 

pomoc w pozyskaniu wózka inwalidzkiego dla osoby niepełnosprawnej, inwalidzie, który nie 

posiada nóg i ręki.  

 

Ad. pkt 7.  
Wolne wnioski. 
 

Burmistrz Miasta zwrócił się do Rady Miasta o wyrażenie zgody na wystąpienie do Starostwa 

Powiatu z projektem porozumienia w sprawie przekazania przystani nad Wisłą i deklaracją 75% 

udziału własnego w inwestycjach realizowanych przez powiat z dofinansowaniem środków 

unijnych na terenie miasta Dęblina w obecnym okresie programowania. Inwestycje będą 
dotyczyć dróg powiatowych, które są jednym z ważniejszych ciągów komunikacyjnych na 

terenie miasta. Jedną z pierwszych inwestycji byłby remont ciągu ulic: Towarowej, 

Michalinowskiej, Wolności  

i Kościuszki, jak również ciągów ulic: 1 Maja, Składowej i Tysiąclecia. 

 

Udział w dyskusji brali: 

 
Radny Henryk Wiejak, który powiedział, że brał udział w negocjacjach, popiera stanowisko 

Burmistrza, ale proponuje 70 % udziału Dęblina.  

Radny Krzysztof Karbowski, który poparł Burmistrza. 

Radny Adam Cenkiel, który był zdania, że stanowisko Rady Dęblina powinno być 
usztywnione. Dęblin nie powinien zbyt dużo dawać, a powiat i tak będzie musiał wykonywać 
remonty dróg należących do niego, choćby leżały na terenie Dęblina.    

Radny Tadeusz Oryl, który twierdzi, że koncepcja Burmistrza jest bardzo odważna, ale ją 
poprze. 

 
Burmistrz Miasta podtrzymał swój wniosek i prosił Radę o poparcie przedstawionych 

warunków porozumienia w formie opinii wyrażonej w głosowaniu.  

Przewodniczący Rady poparł stanowisko Burmistrza i prosił Radę o poparcie wniosku.  

 

Przystąpiono do głosowania koncepcji Burmistrza Miasta przekazanej w Starostwie Ryckim  

w dniu 6 grudnia 2007 r.  

W głosowaniu brało udział 14 radnych. „Za” było 14 głosów (jednogłośnie). 

Rada Miasta upoważniła Burmistrza do podpisania porozumienia że Starostwem Ryckim na 

warunkach przedstawionych przez Burmistrza Miasta Dęblin. 

 

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Młynki - Dorota Piasecka w imieniu mieszkańców osiedla 

podziękowała Burmistrzowi i Radzie Miasta za wybudowanie nawierzchni drogi Modrzyckiej, 
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za okazaną pomoc, otwartość i życzliwość oraz za realizację w obecnym roku wniosków zarządu 

osiedla.  

 

Ad. pkt 8a.  
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2007 r. 
 
Skarbnik Miasta - Kinga Barańska przedstawiła projekt uchwały (stanowi załącznik)  

i poinformowała, że wprowadzono zmiany zmniejszające i zwiększające budżet na podstawie 

decyzji Wojewody Lubelskiego oraz wewnętrznych decyzji i potrzeb: 

� na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego - zwiększono budżet po stronie dochodów  

i wydatków o kwotę 8.081 zł w dziale - Oświata i wychowanie - rozdział - pozostała 

działalność z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań, które przyznały pracodawcom  

w drodze decyzji administracyjnych w 2007 roku dofinansowanie kosztów kształcenia 

młodocianych pracowników. 

� Na podstawie decyzji Burmistrza Miasta dokonano zmian po stronie przychodów, dochodów  

i wydatków budżetowych: 

- Zmniejszono przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 19.893 zł na skutek 

aneksów umów w sprawie zaciągnięcia długoterminowych pożyczek z WFOŚiGW  

w Lublinie na dofinansowane zadań: budowa kanalizacji podciśnieniowej w ulicy 

Pułaskiego oraz budowa kanalizacji w os. Bankowa I etap. 

- Po stronie dochodów zostały zmniejszone środki z działu - Gospodarka mieszkaniowa - 

rozdział: gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 50.000 zł i z działu 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 160.000.zł. 

- Zwiększono środki po stronie dochodów z tytułu: wpłat z odpłatnego nabycia prawa 

własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 150.000 zł; -  

najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 15.000 zł; - wpływów z tytułu 

podatku od środków transportowych od osób fizycznych o 20.000 zł; - wpływów z różnych 

opłat od osób fizycznych o kwotę 1.000 zł; - wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 
1.000 zł; - dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  

o kwotę 1.000 zł. 

- Zmniejszono wydatki w działach: turystyka o kwotę 4.000 zł; - dochody od osob 

prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej  

kwotę 10.000 zł; - rezerwy ogólnej o kwotę 111.548 zł; - ochrona zdrowia o kwotę  
7.000 zł; - opieka społeczna o kwotę 25.705 zł; - gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska o kwotę 160.000 zł. 

- Zwiększono wydatki w działach: administracja publiczna o kwotę 23.000 zł; - obsługa 

długu publicznego o kwotę 20.0000 zł; - gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

o kwotę 160.000 zł. 

- Zostały dokonane również przeniesienia po stronie wydatków budżetowych między 

działami  niepowodujące zmniejszeń ani zwiększeń budżetu na kwotę 32.115 zł. 

� Ponadto Burmistrz wprowadził do projektu uchwały autopoprawkę przenosząc 40.000 zł  

z rezerwy budżetowej do działu - gospodarka komunalna - z przeznaczeniem na media dla 

Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej (są to zaległości, przede wszystkim za ciepło, 

najemców lokali komunalnych za rok 2005). 

 

Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach Komisji Rady Miasta. 

 

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie. 

Komisja Gospodarki Przestrzennej i Budżetu - opinia pozytywna. 

Komisja Gospodarki Komunalnej - opinia pozytywna. 
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Komisja Samorządu i Porządku Publicznego - opinia pozytywna. 

Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej - indywidualna opinia. 

Komisja Zdrowia i Problematyki Socjalnej - indywidualna opinia. 

Komisja Rewizyjna - opinia indywidualna. 

 

Przystąpiono do głosowania projektu uchwały z autopoprawką.  
W głosowaniu brało udział 14 radnych. „Za” projektem uchwały było 14 głosów (jednogłośnie). 

Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr XXI/134/2007 w sprawie wprowadzenia zamian w budżecie 
Miasta Dęblin na 2007 rok. Uchwała stanowi załącznik do protokółu. 

  

Ad. pkt 8b. 
Uchwała w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania dofinansowania 
na przedsięwzięcia związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest 
pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie miasta 
Dęblin. 
 

Burmistrz Miasta - Stanisław Włodarczyk przedstawił projekt uchwały i poinformował, że 

jest ona kontynuacją wcześniej przyjętej uchwały w sprawie programu usuwania azbestu oraz 

wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Dęblin. Obecnie regulamin określa zasady 

przyznawania dofinansowania osobom fizycznym nie będącym przedsiębiorcami oraz 

wspólnotom mieszkaniowym na realizację przedsięwzięć polegających na wymianie lub 

likwidacji pokryć dachowych zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych  

z terenu Miasta Dęblin. Projekt zakłada również dopuszczenie rekompensaty osobom, które 

dokonały utylizacji azbestu w roku 2007, na zasadzie refundacji poniesionych wydatków. 

Dofinansowanie dotyczy demontażu, transportu i utylizacji pokrycia dachowego zawierającego 

azbest. Projekt stanowi załącznik do protokółu. 

 

Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach Komisji Rady Miasta. 

 

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie. 

Komisja Gospodarki Przestrzennej i Budżetu - opinia pozytywna. 

Komisja Gospodarki Komunalnej - opinia pozytywna. 

Komisja Samorządu i Porządku Publicznego - opinia pozytywna. 

Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej - indywidualna opinia. 

Komisja Zdrowia i Problematyki Socjalnej - indywidualna opinia. 

Komisja Rewizyjna - indywidualna opinia. 

 

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 XXI/135/2007 w sprawie zatwierdzenia regulaminu 
przyznawania dofinansowania na przedsięwzięcia związane z usuwaniem wyrobów 
zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie 
miasta Dęblin. Uchwała stanowi załącznik do protokółu. 

 

Ad. pkt 9.  
Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski. 
 

Burmistrz Miasta - Stanisław Włodarczyk odpowiadał na zadane pytania i wnioski: 

� Dla radnego Waldemara Potyry i radnego Krzysztofa Karbowskiego: 
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− Kontrole umów na wywóz śmieci - kontrole w okresie przedświątecznym zostały 

przerwane, ale będą wznowione na początku 2008 roku; 

� Dla radnego Henryka Wiejaka: 

− Centralne ogrzewanie w "Dworku Sochackiego" - w tym budynku jest nie tylko problem  

z centralnym ogrzewaniem, ponieważ  trzeba dokończyć generalny remont, ale w budżecie 

na 2007 rok nie było zabezpieczonych środków na ten cel; 

− Usuniecie suchego drzewa przy przystanku na osiedlu Wiślana - wniosek o usunięcie 

drzewa był składany do Zarządu Dróg Wojewódzkich i zostanie ponowiony; 

− Wykoszenie chwastów przy stacji transformatorowej przy ulicy Stężyckiej - na części 

działki chwasty zostały wykoszone, na pozostałej, zostaną wykoszone przez pracowników 

interwencyjnych, po zakończeniu rozpoczętych przez nich prac;  

− Przeznaczenie pomieszczenia w budynku 33 na osiedlu Wiślana na potrzeby zarządu 

osiedla - wniosek będzie rozpatrzony; 

� Dla radnego Stanisława Kopacza: 

− Sprawa czystości i sprzątania w mieście - utrzymanie czystości w mieście jest dużym 

problemem, pracownicy interwencyjni sprzątają bardzo dużo, ale nie poradzą sobie ze 

wszystkimi osiedlami. Były wystąpienia do zarządców na poszczególnych osiedlach  

i zostało trochę uporządkowane. Przed świętami pracownicy interwencyjni przeszli 

głównymi ciągami ulic i posprzątali. Było względnie czysto, ale ludzie sami muszą 
zrozumieć i chcieć utrzymać czystość.  

� Dla radnego Waldemara Chochowskiego: 

− Droga przy budynku 3a przy ul. 15 PP"Wilków" - sprawa toczy się jest w Sądzie, ponieważ 
wspólnota tego bloku chce przejąć drogę przy budynku i do ostatecznej decyzji sądowej 

wszystkie inwestycje zostały wstrzymane. Konflikt trwający od lat doprowadził do tego,  

że na dzień dzisiejszy zablokowana jest dalsza sprzedaż lokali w budynku, ponieważ nie 

jest wyjaśniony udział w gruncie (a oczekujących na wykup jest coraz więcej). 

� Dla radnego Krzysztofa Karbowskiego: 

− Zastoiny wodne przy ulicach Pułaskiego i Warszawskiej - problem z zastoinami zostanie 

rozwiązany przy modernizacji drogi krajowej; 

− Uzupełnienie kostką brukowaną miejsc, gdzie usunięto drzewa (ul. Warszawska i 1 Maja) - 

ulica Warszawska będzie modernizowana i problem zostanie rozwiązany, natomiast 

odnośnie ulicy 1 Maja - wniosek zostanie przekazany do Zarządu Dróg Powiatowych; 

− Wywieszenie rozkładu jazdy PKP w centrum miasta - wniosek zostanie zrealizowany; 

− Usunięcie suchych drzew przy ul. 15 PP "Wilków" - będzie wystąpienie o usunięcie tych 

drzew; 

− Wycięcie drzew do Moszczanki - część drzew zostało wyciętych i o tym decydowali 

fachowcy, jeśli pozostałe nie zostały usunięte - być może nie zagrażają transportowi, jest to 

sprawa zarządcy drogi; 

− Przestrzeganie prędkości na drodze krajowej - organem kompetentnym do przestrzegania 

prędkości jest Policja nie Burmistrz. Były wielokrotne wystąpienia do Policji w tej sprawie 

a w projekcie budżetu na 2008 rok są zabezpieczone środki na dofinansowanie instalacji 

dwóch radarów na terenie miasta - jeden na ulicy Kockiej a drugi przy ulicy Stężyckiej. 

� Dla radnego Henryka Wiejaka: 

− Chodnik na ulicy Stężyckiej - Zarząd Dróg Wojewódzkich przystąpił po raz kolejny do 

przełożenia i podwyższenia chodnika na ulicy Stężyckiej  na wysokości przychodni, ale  

problemem są ciężkie samochody, wjeżdżające na chodnik, który zapada się pod ich 

ciężarem. 
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Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym - Krzysztof Kuropatwa 
odpowiadał na pytania: 

� Dla radnego Mieczysława Skibińskiego: 

− decyzja komunalizacyjna odnośnie ulic Ścibiora i Kowalskiego - decyzja komunalizacyjna 

został wydana przez Wojewodę Lubelskiego w dniu 18.10. 2007  r., w dniu 11.12. br. został 

złożony wniosek do Sądu o zmianę zapisów w księgach wieczystych (trzeba przepisać działki 

do księgi, której własnością jest miasto Dęblin), obecnie musimy czekać kiedy do Urzędu 

Miasta wpłynie wypis z księgi wieczystej Miasta, wówczas procedura zostanie zakończona. 

 

Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Inwestycji - Henryk Rozenbajgier odpowiedział: 

� Dla radnego Waldemara Potyry i Krzysztofa Karbowskiego: 

− Podłączenia do kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bankowa i ulicy Piłsudskiego - całość prac 

wynikająca z umowy o dofinansowanie środków unijnych jest wykonana, wykonawca zgłosił 

gotowość na wykonanie podłączeń i od dnia 2 stycznia będą prowadzone podłączenia, 

poczynając od największych obiektów. 

 

Przewodniczący Rady Miasta - Ryszard Karpiński odpowiedział: 

� Dla radnego Stanisława Kopacza: 

− Altanka przed blokiem 16 na os. 15 PP"Wilków" - altanka w najbliższym czasie zostanie 

zdemontowana. 

 

Radny Waldemar Chochowski  w odniesieniu do wniosku w sprawie drogi przy bloku 3a przy 

ul. 15 PP"Wilków" powiedział, że jest upoważniony przez mieszkańców mieszkających w bloku, 

których poruszanie tą drogą jest bardzo uciążliwe ze względu na uszkodzenia i proszą o jej 

wyrównanie, ponieważ jak na razie droga należy do miasta. 

 

Radny Henryk Wiejak w odniesieniu do wniosku o podwyższenie chodnika przy ulicy 

Stężyckiej  powiedział, że w chwili obecnej chodnik jest zbyt nisko kładziony i prosi  

o zwrócenie na to uwagi.    

 

Ad. pkt 10. 
Zatwierdzenie protokółów z XIX i XX sesji Rady Miasta. 
 

Ponieważ nie wpłynęły do protokółów uwagi ani wnioski, przystąpiono do głosowania 

zatwierdzenia protokółów z XIX i XX sesji Rady Miasta.  

 

W głosowaniu brało 13 radnych. „Za” przyjęciem protokółów z XIX i XX sesji było 13 radnych.  

Rada Miasta przyjęła protokóły z XIX i XX sesji. 

 

Ad. pkt 11. 
Zamknięcie sesji. 
 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta – Ryszard Karpiński zamknął 
obrady XXI sesji Rady Miasta. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokółowała: 

Regina Rodzik  


