P R O T O K Ó Ł Nr XXIV/08
XXIV sesji Rady Miasta Dęblin
z dnia 27 marca 2008 r.
Miejsce posiedzenia - sala konferencyjna Nr 1 Ratusza Miasta.
Czas trwania sesji - godz. 900 - 1650.
Ustawowy skład Rady Miasta - 15 radnych.
W sesji uczestniczyło - 15 radnych.

Ad. pkt 1.
Otwarcie sesji.
Sesję otworzył i obradom przewodniczył Pan Ryszard Karpiński - Przewodniczący
Rady Miasta Dęblin. W sesji uczestniczyło 15 radnych na ustawowy skład Rady 15 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Ponadto w sesji udział wzięli:
• Burmistrz Miasta - Stanisław Włodarczyk wraz z pracownikami Urzędu,
• Przewodniczący Zarządów Osiedlowych,
• Starosta Rycki - Leszek Filipek,
• Radni Rady Powiatu,
• Komendant Powiatowy Policji w Rykach - Marek Kowalczyk,
• Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej StraŜy PoŜarnej w Rykach
- Grzegorz Kardas,
• Komendant Komisariatu Policji w Dęblinie - Mirosław Kamola,
• Prezes Zarządu MZGK Sp. z o.o. - Dariusz Wojdat,
• Prezes Ochotniczej StraŜy PoŜarnej Dęblin - Masów - Marek Reda,
• Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dęblinie - Jolanta Pyra,
• Zespół Projektowy z Lubelskiej Agencji Ochrony Środowiska S.A.
w Świdniku,
• mieszkańcy osiedla "Masów", zgłaszający uwagi do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Masów II w Dęblinie.
• przedstawiciele lokalnej prasy.
Listy obecności radnych, przedstawicieli zarządów osiedlowych oraz zaproszonych gości
stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 2.
Przedstawienie porządku obrad.
Radni otrzymali porządek obrad sesji wraz z materiałami na dzisiejszą sesję w ustawowym
terminie. Uwag i wniosków do porządku obrad nie zgłoszono.
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Przewodniczący Rady Miasta - Ryszard Karpiński - odczytał porządek obrad XXIV
sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja o pracach Przewodniczącego Rady i Burmistrza Miasta w okresie
między sesjami.
4. Zapytania, interpelacje i wnioski radnych.
5. Uchwała o stwierdzeniu zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego osiedla Masów II w Dęblinie z ustaleniami studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblin.
6. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego osiedla Masów II w Dęblinie.
7. Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście.
8. Informacja o ochronie przeciwpoŜarowej w Dęblinie.
9. Problematyka utrzymania czystości w mieście w 2007 r. z oceną gospodarki
odpadami na terenie miasta w 2007 r.
10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) nadania nowej nazwy dla ulicy na terenie osiedla mieszkaniowego
Michalinów w Dęblinie, dotychczas wchodzącej w skład ulicy Przelotnej
oraz ustalenia nowego przebiegu ulicy Przelotnej;
b) nadania nazwy ulicy na terenie osiedla mieszkaniowego Jagiellońskie
w Dęblinie ulicy, dotychczas pozostającej bez miana;
c) górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za
usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróŜniania
zbiorników bezodpływowych;
d) upowaŜnienia Burmistrza Miasta Dęblin do podejmowania wszelkich
czynności związanych z realizacją projektu pod nazwą "Klucz do pracy rozwój kluczowych kompetencji osób młodych";
e) przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej;
f) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Dęblinie;
g) zaskarŜenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Lubelskiego;
h) wprowadzenia zmian w budŜecie Miasta Dęblin na 2008 r.;
i) zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do zapewnienia
realizacji zadań związanych z modernizacją dróg powiatowych na terenie
miasta Dęblin.
11. Wolne wnioski.
12. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski.
13. Zatwierdzenie protokołu XXIII sesji Rady Miasta.
14. Zamknięcie sesji.

Ad. pkt 3.
Informacja o pracach Przewodniczącego Rady i Burmistrza Miasta
w okresie między sesjami.
Przewodniczący Rady Miasta - Ryszard Karpiński - poinformował, Ŝe w okresie
między sesjami:
• uczestniczył w pracach komisji stałych Rady Miasta, analizujących materiały na
dzisiejszą sesję;
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w dniu 27 lutego 2008 r. uczestniczył w rocznej naradzie z Komendantem
Wojewódzkim Państwowej StraŜy PoŜarnej, podsumowującej działania straŜy
w 2007 r. oraz ustalającej programy działań profilaktycznych na 2008 r. Przed
spotkaniem Przewodniczący wziął udział w wizytacji Placówki Ochotniczej StraŜy
PoŜarnej w Dęblinie. Przewodniczący RM podziękował Burmistrzowi Miasta
Dęblin, Komendantowi Powiatowemu Państwowej StraŜy PoŜarnej w Rykach,
Naczelnikowi Ochotniczej StraŜy PoŜarnej Dęblin - Masów, radnemu Andrzejowi
Banasiowi, radnemu Waldemarowi Potyrze, wszystkim druhom oraz wszystkim
osobom, które swoim zaangaŜowaniem i pracą przyczyniły się do powstania
obiektu w osiedlu Masów, mieszczącego obok OSP równieŜ placówkę Państwowej
StraŜy PoŜarnej;
w dniu 28 lutego 2008 r. uczestniczył w spotkaniu z Ambasadorem Stanów
Zjednoczonych w Ratuszu Miasta;
w dniu 29 lutego 2008 r. uczestniczył w spotkaniu z dyrektorami dęblińskich
zakładów opieki zdrowotnej, mającym na celu wypracowanie stanowiska w sprawie
zapewnienia opieki lekarskiej mieszkańcom miasta w porze nocnej i w dni wolne
od pracy;
w dniu 7 marca 2008 r. uczestniczył w przysiędze wojskowej młodszych
specjalistów WSOSP;
w dniu 18 marca 2008 r. obradował Konwent Rady Miasta, ustalając porządek
obrad dzisiejszej sesji;
20 marca 2008 r. Przewodniczący RM uczestniczył w spotkaniu Wielkanocnym
z kadrą oficerską w Pałacu Jabłonowskich. Tego samego dnia odbyło się spotkanie
Wielkanocne z pracownikami MZGK Sp. z o.o.

Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta - Stanisław Włodarczyk, który poinformował
o swojej pracy od ostatniej sesji do dnia dzisiejszego:
• w okresie między sesjami zostały przygotowane materiały na dzisiejszą sesję.
Ponadto Burmistrz uczestniczył w posiedzeniu Konwentu i posiedzeniach stałych
komisji Rady Miasta;
• zostało sporządzone sprawozdanie z wykonania budŜetu miasta za 2007 rok, które
zostało zatwierdzone zarządzeniem Burmistrza Nr 16/08 i w dniu 20 marca 2008 r.
dostarczone do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Biura Rady Miasta. Dochody
budŜetu miasta zostały wykonane w kwocie 38.160.554 zł, tj. 98,3 % planu,
wydatki w kwocie 38.895.532 zł, tj. 95,7%, wydatki inwestycyjne zostały
wykonane w kwocie 6.352.422 zł, tj. 93,3 % w stosunku do planu;
• 28 lutego 2008 r. wspólnie z Przewodniczącym RM Burmistrz brał udział w rocznej
naradzie w zakresie ochrony przeciwpoŜarowej, zorganizowanej przez Komendę
Powiatową Państwowej StraŜy PoŜarnej w Rykach. W naradzie uczestniczył
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej StraŜy PoŜarnej. Narada
rozpoczęła się od wizyty w uruchomionym w ubiegłym roku punkcie Państwowej
StraŜy PoŜarnej w Dęblinie. Burmistrz przyłączył się do podziękowań złoŜonych
przez Przewodniczącego Rady Miasta;
• 28 lutego 2008 r. odbyło się spotkanie w sprawie modernizacji Zespołu Szkół
Ogólnokształcących z udziałem dyrektora i właściciela firmy realizującej studium
wykonalności. Poinformował, Ŝe zostały wprowadzone limity w dofinansowaniu ze
środków unijnych tego typu inwestycji do kwoty 10.000.000 zł. Jeśli chodzi
o dofinansowanie inwestycji drogowych dot. dróg gminnych zostało wprowadzone
ograniczenie do 3.000.000 zł;
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28 lutego 2008 r. miała miejsce w Dęblinie wizyta Ambasadora USA. Pan
Ambasador gościł w Urzędzie i w WSOSP;
29 lutego 2008 r. miało miejsce spotkanie z dyrektorami dęblińskich zakładów
opieki zdrowotnej w sprawie zorganizowania na terenie Dęblina opieki zdrowotnej
w porze nocnej i w święta;
29 lutego 2008 r. odbyło się spotkanie z projektantami w zakresie modernizacji
stadionu KKS "Czarni". Zostały przeprowadzone negocjacje w efekcie których
została podpisana umowa na wykonanie projektu technicznego budynku socjalnego
wraz z trybuną główną i zadaszeniem oraz drogami dojazdowymi od ulicy
Saperów. W dniu 10 marca 2008 r. została podpisana umowa na kwotę 49.410 zł
brutto a termin wykonania dokumentacji został określony do końca czerwca;
3 marca 2008 r. Burmistrz uczestniczył w otwarciu Biura Poselskiego Platformy
Obywatelskiej w Rykach;
4 marca 2008 r. wspólnie z Prezesem MZGK Sp. z o.o. Burmistrz uczestniczył
w spotkaniu z dyrektorem Zakładu Nieruchomości PKP w Lublinie w sprawie m.in.
Pompowni ścieków. Rozmowy dotyczyły przejęcia przez MZGK części działki, na
której była by postawiona nowa Pompownia ścieków. Problem dotyczy rozwiązania
umowy z podmiotem, który dotychczas te usługi wykonuje;
6 marca 2008 r. odbyło się spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych
poświęcone sprawom bieŜącym, a w szczególności realizacji budŜetu na 2008 r.;
7 marca 2008 r. Burmistrz brał udział w przysiędze wojskowej w Twierdzy
oraz w spotkaniu Zarządu Wojewódzkiego PCK i władzami miejskimi PCK
w sprawie organizacji świetlicy środowiskowej, finansowanej środkami
zewnętrznymi. Przyjęte zostało wstępne porozumienie, aby taką świetlicę
zorganizować w oparciu o obiekt Miejskiego Domu Kultury przy ul. 1 Maja.
Przewidywane otwarcie nastąpić powinno w kwietniu;
8 marca 2008 r. uczestniczył w corocznym spotkaniu, zorganizowanym przez
Związek Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych;
9 marca 2008 r. Burmistrz brał udział w zakończeniu harcerskiej gry terenowej.
Odbyło się to w Zespole Szkół Nr 4. Wygrała druŜyna z Ogólnokształcącego
Liceum Lotniczego,
10 marca 2008 r. uczestniczył w naradzie technicznej budowy nowego przebiegu
drogi 801. Spotkanie było poświęcone przede wszystkim rozwiązaniom na
skrzyŜowaniach w projektowanej drodze wojewódzkiej. Na skrzyŜowaniu
z ul. Wiślaną będzie pełnowymiarowe rondo. Wchodził równieŜ wariant
sygnalizacji świetlnej, ale sygnalizacja nie zdawałaby egzaminu, bo byłaby
wyłączana w porze nocnej, a rondo powoduje systematyczne, płynne włączanie się
do ruchu i spowolnienie ruchu. Nie jest jeszcze ustalone ostateczne rozwiązanie na
skrzyŜowaniu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących. Prawdopodobnie tutaj teŜ
moŜe być rozwiązanie w postaci ronda. Rozpatrywany był równieŜ problem
oświetlenia ulicznego. Do zarządcy drogi naleŜy oświetlenie tylko skrzyŜowań.
Burmistrz zgłosił wniosek, aby dokumentacja techniczna była opracowana na
całym projektowanym odcinku i złoŜył deklarację, Ŝe w toku realizacji miasto
sfinansuje udział własny w zakresie budowy oświetlenia na odcinkach między
skrzyŜowaniami;
10 marca 2008 r. brał udział w otwarciu Biura Poselskiego Polskiego Stronnictwa
Lubelskiego w Rykach;
12 marca 2008 r. odbył wyjazd do Lublina, gdzie miało miejsce spotkanie z szefem
RZI w sprawie przekazania kina Twierdza. Po przeprowadzonej rozmowie
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ustalono, Ŝe będzie ponowne wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej
o przekazanie tego obiektu. Tego samego dnia w Lublinie odbyła się konferencja
"Europejska Gmina, Europejskie Miasto", z udziałem władz wojewódzkich;
12 marca 2008 r. odbyło się spotkanie z Wicemarszałkiem Województwa
Lubelskiego w sprawie inwestycji na terenie Dęblina;
13 marca 2008 r. miało miejsce spotkanie ze Starostą Ryckim w sprawie
rozszerzenia zakresu inwestycji na drogach powiatowych. Efektem tych rozmów
jest projekt uchwały na dzisiejszą sesję;
18 marca 2008 r. uczestniczył w spotkaniu z Dowódcą 6 Bazy w sprawie
przekazania terenów przy "Adrii". Na razie ta opinia nie jest w pełni pozytywna,
poniewaŜ trwają ustalenia co ma być majątkiem ściśle wojskowym;
20 marca 2008 r. wspólnie z Przewodniczącym Rady Burmistrz brał udział
w spotkaniu świątecznym organizowanym przez Komendanta WSOSP
oraz uczestniczył w spotkaniu świątecznym z pracownikami MZGK Sp. z o.o.;
został zrealizowany zakup samochodu słuŜbowego dla Urzędu Miasta. Został
zakupiony opel Vectra za kwotę 70.000 zł;
zostały zlecone do wykonania następujące dokumentacje techniczne:
- 10.03.2008 r. na wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w ul. Warszawskiej
i Niepodległości,
- 3.03.2008 r. na wykonanie dokumentacji sieci wodociągowej
w ul. Nadrzecznej. Wykonawcą jest "Prohan" Dęblin,
- 17.03.2008 r. na oświetlenie ul. Mickiewicza. Wykonawcą została firma
"Elektromex" z Dęblina,
- 20.03.2008 r. z firmą "Prohan" na wykonanie dokumentacji kanalizacji
w ul. Hładuniaka i bocznej Stawskiej,
- 11.03.2008 r. na wykonanie dokumentacji kosztorysowej modernizacji Miejskiego
Przedszkola Nr 3. Wykonawcą zostało Biuro Kosztorysowania Robót
i nadzoru Budowlanego "Kosztbud" z Puław,
został przygotowany projekt zarządzenia w sprawie ogłoszenia przetargu na
sprzedaŜ 12 lokali mieszkalnych w bloku nr 13 w osiedlu Stawy. Miasto jest
właścicielem dwóch klatek w tym bloku. Przetarg byłby organizowany na sprzedaŜ
całego udziału miasta w tej nieruchomości, czyli sprzedaŜ wszystkich lokali
łącznie. Uchwała na sprzedaŜ tych nieruchomości została podjęta jeszcze
w poprzedniej kadencji w dniu 26.09.2003 r. JeŜeli ze strony Rady nie będzie
Ŝadnych wniosków w tym zakresie to w dniu jutrzejszym zostanie podpisane to
zarządzenie;
została uporządkowana działka przy skrzyŜowaniu ul. Spacerowej i Składowej,
która w najbliŜszym czasie zostanie wystawiona do sprzedaŜy.

Następnie głos zabrał Pan Dariusz Wojdat - Prezes Miejskiego Zakładu Gospodarki
Komunalnej S.p. z o.o., który poinformował na temat wyniku badań bakteriologicznych
wody ze źródełka, znajdującego się w lesie na drodze do Staw. Bakteriologia tej wody nie
odpowiada Ŝadnym normom. Przy takim zagęszczeniu bakterii w wodociągu miejskim, te
wodociągi natychmiast byłyby zamknięte i woda byłaby niezdatna do spoŜycia. Nadmienił,
Ŝe Zakład nie ma Ŝadnej moŜliwości, Ŝeby wprowadzić zakaz spoŜywania tej wody.
Informacja na ten temat została zamieszczona w lokalnej prasie.
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Ad. pkt 4.
Zapytania, interpelacje i wnioski radnych.
Radny Henryk Wiejak - złoŜył następujące wnioski i zapytania:
• o podjęcie działań w celu wycięcia krzaków znajdujących się przy drodze
osiedlowej w os. Wiślana naprzeciw garaŜy (jest to teren ogrodzony obok garaŜy),
• o usunięcie dwóch lip naprzeciw posesji 216 i 218 i 189 przy ul. Lipowej,
• o podjęcie działań w celu nadania jednej z ulic miasta nazwy "Nauczycieli Tajnego
Nauczania",
• o podjęcie działań w celu opublikowania i udostępnienia materiałów z konferencji
naukowej, odbytej z okazji 50-lecia nadania praw miejskich naszemu miastu,
• zapytał - jak wygląda sprawa punktu prasowego na peronie Dworca PKP?
Radny Waldemar Chochowski:
• zwrócił się o zniwelowanie nierówności powstałych przy krawęŜnikach
ul. Warszawskiej, które uniemoŜliwiają bezpieczną jazdę rowerzystów,
• wnioskował o wycięcie topoli w ul. Saperów, która zagraŜa bezpieczeństwu,
• złoŜył podziękowania firmie MZGK Sp. z o.o. za uporządkowanie drogi
w kierunku os. Stawy. Droga ta ponownie jest zaśmiecona. Radny prosił o podjęcie
czynności celem ukarania osób wyrzucających śmieci do lasu wzdłuŜ tej drogi.
Radny Waldemar Potyra - wnioskował o:
• jak najszybsze sprzątnięcie terenu za "Adrią",
• jak najszybsze wyłowienie worków ze śmieciami z rzeczki "Irenka",
• dalszą kontynuację akcji mającej na celu sprawdzanie aktualności zawartych umów
na wywóz nieczystości stałych.
Radny Mieczysław Skibiński - złoŜył następujące wnioski:
• o spowodowanie by zrzut nieczystości ciekłych z os. Lotnisko nie dostawał się do
rowu melioracyjnego, który odprowadza wody burzowe,
• o sprawdzenie, czy podmioty gospodarcze posiadają umowy na wywóz nieczystości
stałych i czy korzystają z takich usług,
• o wystąpienie do właścicieli nieruchomości prywatnych oraz naleŜących do Agencji
Mienia Wojskowej z prośbą o doprowadzenie tych terenów do porządku.
Radny Henryk BroŜyna:
• wnioskował o wykonanie przeglądu znaków drogowych na drogach gminnych,
• zapytał - kiedy odbędzie się przetarg na wykonanie kładki rowerowej na
rz. "Irenka"?,
• wnioskował o przełoŜenie znaku pionowego "przejście dla pieszych" przed słupem
oświetleniowym na skrzyŜowaniu przy Zespole Szkół Nr 4,
• zapytał - kiedy zostanie uporządkowana droga za cmentarzem Balonna?,
• wnioskował o wykonanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy
sklepach "Lidl", "Biedronka" oraz przy Urzędzie Miasta.
Radny Stanisław Kopacz:
• zapytał jak jest traktowana sprawa zbiórki śmieci na terenie os. 15 PP "Wilków",
czy jest to zbiór odpadów selektywnych czy nie? W umowie nie jest to określone,
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Radny Krzysztof Karbowski złoŜył następujące wnioski:
• o likwidację dzikich wysypisk śmieci wzdłuŜ wiaduktu,
• o spowodowanie zaprzestania demontaŜu kostki chodnikowej przy wiadukcie
(od strony torowisk),
• o naprawę map Dęblina i herbów miasta, na których pojawiły się niepoŜądane
napisy,
• o przegląd znaków drogowych i tabliczek oznaczających ulice ,a w szczególności
znajdujących się na skrzyŜowaniu ul. Warszawskiej z ul. 1 Maja,
• o naprawę chodnika w ul. Bankowej, który notorycznie jest niszczony przez
parkujące na nim samochody,
• o wykonanie remontu cząstkowego ul. Jagiellończyka,
• o przesunięcie chodnika w okolicy "Lidla", poniewaŜ ludzie nie korzystają z tego
chodnika, tylko chodzą po trawniku,
• o uporządkowanie wszystkich miejsc pamięci narodowej na terenie miasta z uwagi
na to, Ŝe kwiecień jest miesiącem pamięci narodowej.
Do zgłoszonych pod swoim adresem pytań i wniosków ustosunkował się Pan Leszek
Filipek - Starosta Rycki. W sprawie przełoŜenia znaku "przejście dla pieszych" przy
ZS Nr 4 zapewnił, Ŝe będzie to dzisiaj wykonane. Sprawa kładki. Jest ona nie zrobiona,
poniewaŜ nie została ujęta przy projekcie, miała być robiona własnym sumptem. Kiedy
miała być robiona zmienił się dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych i na to nie było
zrobionego projektu. Jak przystąpiono do robienia projektu, wyszło, Ŝe potrzebne jest
jeszcze pozwolenie wodnoprawne. Z chwilą wydania pozwolenia wodnoprawnego, które
wydaje Starosta, zakwestionowano jak powiat sam sobie moŜe wydać to zezwolenie.
Zwróciliśmy się z tym do Lublina, Lublin to przesunął do Puław. Była juŜ jesień 2007 r.
i po ogłoszeniu przetargu nikt się nie zgłosił. Ogłosiliśmy 3 przetargi i takŜe nikt się nie
zgłosił. Zabezpieczyliśmy na to zadanie środki w tegorocznym budŜecie. W porządku
obrad sesji znalazł się projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Ryckiemu na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą "Budowa kładki
i modernizacja ulic Spacerowej, Składowej i Krasickiego w Dęblinie". Udział miasta
Dęblina na dofinansowanie realizacji tego zadania wyniesie 250.000,00 zł. Zgodnie
z ustaleniami Powiat da 350.000,00 zł i wystąpimy z wspólnym wnioskiem
o dofinansowanie ze środków zewnętrznych na kwotę 1.200.000,00 zł.
Pytania do Starosty Ryckiego zadawali:
Radny Krzysztof Karbowski - zwrócił się do Starosty o przedstawienie informacji na
temat przekazania Dęblinowi Przystani nad Wisłą. Radny zgłosił wnioski do strategii
rozwoju powiatu. Zapytał, czy zostały one w tym dokumencie uwzględnione?
Starosta Rycki - Leszek Filipek - odpowiedział, Ŝe wkład radnego Krzysztofa
Karbowskiego przy powstawaniu tej strategii jest bardzo duŜy, a strategia nie została
jeszcze zatwierdzona, natomiast zgłoszone wnioski będą w niej ujęte. JeŜeli chodzi
o Przystań nad Wisłą to odbyło się spotkanie radnych dęblińskich z radnymi powiatowymi
i zostało przegłosowane na forum powiatu stanowisko o przekazaniu Przystani nad Wisłą
Dęblinowi. Ja i Pan Burmistrz zostaliśmy upowaŜnieni do przygotowania szczegółów tego
przekazania. Jest to nieodpłatne przekazanie całości obiektów miastu Dęblin w zamian za
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partycypację miasta Dęblina we współfinansowaniu wkładu własnego w wysokości 75%
w stosunku do środków unijnych pozyskiwanych na rzecz miasta Dęblina. Jeden
z budynków, który znajduje się na Przystani nad Wisłą jako całości - jest to budynek
warsztatów szkolnych ZSZ Nr 2. I radni zaczęli pytać - co z tym budynkiem, jak działkę
wydzielić, czy podzielić, czy przekazać w całości, czy nie przekazać. Zaczęły padać róŜne
głosy. Wszyscy radni powiatowi z terenu Dęblina są za tym, Ŝeby to przekazać i zakończyć
temat. Ja teŜ jestem za tym, Ŝeby zakończyć temat. W 2005 r. było podpisane porozumienie
z miastem Ryki odnośnie przekazania siedziby Starostwa dla miasta Ryki. Zostało to
przekazane za kwotę wyceny ok. 780.000,00 zł. Miasto Ryki dało nam w rozliczeniu budynek przy szpitalu, gdzie mieściła się dyrekcja SPZOZ-u i dopłaciło chyba 130.000,00
zł w gotówce. Ryki zapłaciły, dlaczego Dęblin nie? Ja wiem, Ŝe u was są inne
uwarunkowania i wszyscy, którzy dyskutują biorą to pod uwagę. Padają pytania, dlaczego
mamy przekazać warsztaty, zamiast wydzielić drogę konieczną do dojechania do WOPR-u
i do tych warsztatów, a budynek warsztatów wydzielić. JeŜeli tę drogę wydzielimy - kto
tam będzie inwestował. Będzie droga wspólna i nie będzie wiadomo, kto ma ją
utrzymywać. Do końca miesiąca kwietnia ma zapaść ostateczna decyzja w tej sprawie.
Zarząd przedstawił dwie wersje rozwiązania tego problemu i skierował je pod obrady
komisji. Jedna wersja dotyczyła przekazania wszystkiego w całości, a druga wersja
dotyczyła wydzielenia geodezyjnego budynku warsztatów a resztę przekazujemy. Na
posiedzeniu dwóch komisji padła propozycja, Ŝeby nie podejmować w tej sprawie uchwały,
tylko zorganizować wspólne z Rykami i Dęblinem spotkanie na terenie przystani
i zakończyć ten spór, natomiast inna komisja zaproponowała przekazanie tego w całości.
W dniu dzisiejszym sprawa ta będzie rozpatrywana na posiedzeniu Zarządu Powiatu. Wola
przekazania tego jest. Burmistrz jest za tym, Ŝeby przejąć całość a warsztaty dać
w uŜytkowanie ZSZ Nr 2.
Radny Henryk Wiejak - chciałby usłyszeć, w jakim czasie ta sprawa zostanie załatwiona?
Powiedział, Ŝe nie będzie juŜ jeździł na Ŝadne spotkanie, bo wszystko było uzgodnione.
Burmistrz Miasta - Stanisław Włodarczyk - Odniósł się do dwóch spraw - przystani
i kładki. Padło pytanie konkretne, kiedy będzie ogłoszony przetarg? Odpowiedź nie padła.
Padło nawiązanie do całości kontekstu tej inwestycji w szerszym zakresie. Podczas
rozmów zostały przyjęte ustalenia, Ŝe na wykonanie kładki zostanie ogłoszony odrębny
przetarg i w ten sposób to trzeba zrobić, nie czekając na rozstrzygnięcie wniosku, czy
dostaniemy dofinansowanie czy nie. Na tej sali padały obietnice, Ŝe ta kładka będzie
zrobiona do końca czerwca 2007 r. Teraz mamy 27 marca 2008 r. i jesteśmy w takim
samym punkcie jak rok temu. Będzie problem, jak dojdzie tam do nieszczęścia.
Chcielibyśmy usłyszeć konkretną deklarację, kiedy to będzie wykonane.
Sprawa przystani. Jest to sprawa co najmniej dziwna. Po ostatnim spotkaniu, gdzie była
cała Rada Powiatu i prawie cała Rada Dęblina, był Pan Poseł wydawało się, Ŝe wszystko
zostało przedyskutowane. Panie Starosto, proszę nie mówić, Ŝe nagle pojawił się problem
warsztatów i to jest szczegół, o którym nie było wiadomo, bo problem warsztatów był
omawiany na tym spotkaniu. My przekazaliśmy na piśmie nasze propozycje, Ŝe chcemy
przejąć całą tą nieruchomość, oczywiście z zagwarantowaniem korzystania przez ZSZ Nr 2
z warsztatów. Nie było Ŝadnych zastrzeŜeń co do meritum. Pojawia się pytanie - czy
powiat chce przekazać, czy nie chce? I trzeba na to jasno odpowiedzieć. Prawdopodobnie
nie będzie moŜliwości prawnych dokonania podziału geodezyjnego tejŜe działki. Oceniam,
Ŝe w sprawie przystani jesteśmy znowu na początku drogi. Panie Starosto, proszę nie
porównywać Dęblina do Ryk. To są zupełnie inne uwarunkowania. Gdyby Dęblin był
miastem powiatowym to teŜ byśmy mogli rozmawiać o rekompensatach, o przeniesieniach
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i róŜnego rodzaju innych sytuacjach. Gdybyśmy mieli deklarację, Ŝe w Dęblinie będzie
zlokalizowana jakaś instytucja powiatowa - moglibyśmy mówić o rekompensatach. Powiat
Rycki to nie tylko Ryki i nie mogą Ryki cały czas patrzeć pod swoim kątem. Ryki i tak
wyszły najlepiej ze wszystkich miast, bo w Rykach jest i sąd i prokuratura a takŜe będzie
budowana nowa komenda powiatowa policji. W Rykach, jeśli chodzi o budynek
administracyjny Urzędu Miasta jest ściśle umiejscowiony w centrum miasta.
Oczekujemy jasnej deklaracji w zakresie tych dwóch spraw. Jeśli nie - to proszę
powiedzieć wyraźnie, Ŝe nie.
Radny Mieczysław Skibiński - zwrócił się do Starosty o przedstawienie konkretnej
informacji na temat ul. Spacerowej (sprawa mostka i skrzyŜowania). Zapytał, kiedy
odbędzie się przetarg na wykonanie mostka, a kiedy na wykonanie skrzyŜowania ulic:
Spacerowa, Krasickiego oraz Ścibiora i Kowalskiego, kiedy będzie wykonany odpływ wód
deszczowych z tejŜe drogi ? To juŜ się ciągnie trzeci rok.
Radny Tadeusz Oryl - wydawać by się mogło, Ŝe przekazanie przystani jest rzeczą prostą.
Wydaje mi się, Ŝe opinia Komisji, która mówi o przekazaniu tego obiektu w całości jest
najbardziej trafna. Budynek gospodarczy w chwili obecnej jest w posiadaniu Zespołu Szkół
Zawodowych Nr 2 i znajduje się w nim pracownia krawiectwa. Jest bardzo małe
zainteresowanie tym kierunkiem nauki, jest niŜ demograficzny i ta pracownia
w przyszłości moŜe nie mieć racji bytu, wobec czego budynek warsztatów będzie stał
bezuŜyteczny. Jest to zwykła wiata, nie przedstawiająca większej wartości.
Starosta Rycki - podkreślił, Ŝe chce ten majątek przekazać miastu Dęblin i zakończyć
spór. Jest to pierwsza kadencja Rady Powiatu, która chce to w ogóle przekazać. Jeśli
chodzi o kładkę i skrzyŜowanie. 200.000 zł daje powiat i ok. 100.000 zł ma kosztować
kładka. 100.000 zł daje wspólnie miasto i powiat na skrzyŜowanie. W związku z tym, Ŝe
pojawiła się moŜliwość pozyskania więcej pieniędzy i tam jest 50% dofinansowania
z zewnętrznych środków, łącząc środki miasta Dęblina i Powiatu Ryckiego - jest to kwota
300.000 zł. Z tych 300.000 zł moŜemy pozyskać drugie 300.000 zł i coś zrobimy za
600.000 zł, bo jeŜeli nie pozyskamy tych środków to my i tak kładkę zbudujemy i zrobimy
to skrzyŜowanie, bo na to są pieniądze w budŜetach zapisane u nas i u was. JeŜeli chodzi
o ogłoszenie przetargu. W związku z tym, Ŝe wystąpiła taka moŜliwość pozyskania
środków zewnętrznych spotkaliśmy się z Panem Burmistrzem w Powiecie
i przedstawiliśmy taką propozycję. W tym projekcie jest zapisane, Ŝe musi być budowany:
przepust, most, tunel, wiadukt i to moŜemy pod to podpiąć i pozyskać 600.000 zł, my jako
powiat dołoŜymy 350.000 zł i zwróciliśmy się do Pana Burmistrza, Ŝeby miasto Dęblin
dołoŜyło 250.000 zł, wtedy zrobimy porządną inwestycję. JeŜeli nie dostaniemy tych
środków, to w budŜecie Powiatu jest 100.000 zł na kładkę i 100.000 zł na skrzyŜowanie.
Przetarg będzie ogłoszony jak najszybciej, poniewaŜ warunkiem ubiegania się o te środki
jest wynik przetargu, bo nikt nie da więcej pieniędzy, niŜ wynik przetargu.
Odprowadzenie wody -musimy to zrobić, bo zalewane są ogródki działkowe. Będzie to
wykonane w ramach własnych środków.
Przewodniczący Rady Miasta - zgłosił wniosek o połączenie rozpatrywania punktów 5 i 6
porządku obrad sesji. Rada w głosowaniu ( 12 głosów "za", przy 1 głosie wstrzymującym
się) zaakceptowała powyŜszy wniosek.
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Ad. pkt 5 i 6.
Uchwała o stwierdzeniu zgodności projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego osiedla Masów II w Dęblinie
z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Dęblin oraz uchwała w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Masów II
w Dęblinie.
Projekt uchwały o stwierdzeniu zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego osiedla Masów II w Dęblinie z ustaleniami studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblin, stanowiący załącznik do
niniejszego protokołu, przedstawił Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem
Komunalnym - Krzysztof Kuropatwa. Poinformował, Ŝe podjęcie takiej uchwały jest
nieodzownym elementem procedury planistycznej.
Następnie głos zabrał Pan Krzysztof Rumiński - główny projektant planu z Zespołu
Projektowego Lubelskiej Agencji Ochrony Środowiska S.A. w Świdniku. Przedstawił
załącznik graficzny do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego osiedla Masów II w Dęblinie. Projekt uchwały wraz
z załącznikiem graficznym stanowi załącznik do protokołu. Plan obejmuje teren połoŜony
na samym skraju obszaru administracyjnego miasta. Granicą wschodnią obszaru jest
granica administracyjna miasta. Jest to teren na południe od istniejącego osiedla
wojskowego, na północy od ul. Długiej wraz z planowanym jej przedłuŜeniem
do ul. Krasickiego. Łącznie powierzchnia opracowania tego planu wynosi 31 ha. W stanie
istniejącym zabudowa jest skoncentrowana przy głównych ulicach: ul. Krasickiego,
ul. Długiej, ul. Kołłątaja. Jest to zabudowa historyczna. Zwraca uwagę zabudowa
w południowej części, wzdłuŜ ul. Wesołej. Jest to dawna, bardzo stara parcelacja i warto
byłoby zachować charakter tej dzielnicy - wzdłuŜ ul. Wesołej i wzdłuŜ ul. Wiejskiej. Teren
ten jest uzbrojony - są wodociągi, gaz, zaopatrzenie w energię elektryczną, natomiast brak
jest kanalizacji. Posiadanie szamb jest bardzo niebezpieczne, poniewaŜ poziom wód
gruntowych jest bardzo wysoki, a brak jest warstw izolacyjnych. Jest to teren przydatny
pod zabudowę, ale są teŜ tereny o bardzo wysokim poziomie wód gruntowych, gdzie
powinno się budować budynki bez podpiwniczeń. Teren ma korzystne nasłonecznienie,
brak jest na nim cennych walorów przyrodniczych. Cechą charakterystyczną tego terenu
jest jego bardzo silna ekspozycja w krajobrazie otwartym. Plan realizuje w szczegółach
ustalenia studium. Projektanci studium ustalili na tym terenie budowę duŜego zalewu na
olbrzymim terenie łąkowym. JeŜeli ma powstać zalew to muszą być przy nim tereny
zaplecza tego zalewu. W studium jest przeznaczony teren rekreacji i sportu - on będzie
biegł aŜ do wału przeciwpowodziowego. Plan wskazuje przeznaczenie terenu, linie
rozgraniczające tereny o róŜnych przeznaczeniach i róŜnych warunkach zagospodarowania,
ustala linie zabudowy nieprzekraczalne i rozgraniczające, główne akcenty funkcjonalne,
ustala nowy układ komunikacyjny, z moŜliwością dojazdu do kaŜdej działki. Na tym
terenie są bardzo wąskie drogi, które nie odpowiadają obecnym przepisom. W tej chwili
najwęŜsza droga dojazdowa musi mieć szerokość 3,5 m, a tam są drogi o szerokości 2,5 m.
Główną arterią komunikacyjną, dojazdową do tego terenu jest ulica lokalna o szerokości
20 m, która doprowadza ruch do parkingu strategicznego wielofunkcyjnego. Rozwój
przestrzenny tego osiedla będzie następował w kierunku terenów niezabudowanych,
obecnie rolnych. Ten teren ma cechy, które predestynują go do rozwoju turystyki - jest tam
bardzo czyste powietrze, brak jest hałasu oraz sąsiedztwo olbrzymich terenów łąkowych.
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Są miejsca, gdzie powinny znaleźć się usługi - przewiduje się rozbudowę istniejącego
sklepu wzdłuŜ i wszerz, będzie to główny obiekt handlowy . Na terenie opracowania brak
jest zabytków, jednak na ul. Wesołej jest pięknie usytuowana kapliczka. Tam tworzy się
taka starówka tej dzielnicy. Jest tu zakaz budowania budynków trzykondygnacyjnych,
dachy muszą być obowiązkowo strome, jest ujednolicenie kolorystyki dachów, obowiązują
ogrodzenia drewniane od frontu oraz zakaz zabudowy wielorodzinnej. Pozostałe tereny
mieszkaniowe z funkcją obsługi turystyki to są budynki z dodatkowymi sypialniami. Plan
przewiduje obiekt mieszkalno - usługowy obsługujący mieszkańców i turystów i tutaj
przewidziane są usługi kultury. Przewidywana jest budowa trzech trafostacji. Zapewni to
dobre, bezawaryjne zasilanie tego terenu w energię elektryczną. Plan przeszedł
obowiązujący tok formalnoprawny, został uzgodniony z instytucjami, o planie byli
powiadomieni mieszkańcy drogą zwyczajową. Wniosków od mieszkańców nie było.
Wpłynęło 8 wniosków od instytucji. 17.10.2007 r. odbyła się dyskusja publiczna.
Wszystkie wnioski i uwagi zostały rozpatrzone bardzo wnikliwie. Sposób rozstrzygnięcia
uwag stanowi załącznik nr 2 do projektu uchwały.
Uwagi mieszkańców do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla
Masów II w Dęblinie przeczytał Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej
i BudŜetu - Tadeusz Oryl.
Wszyscy mieszkańcy oświadczyli, Ŝe podtrzymują swoje uwagi.
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierali:
Pani Jadwiga Kleczkowska - powiedziała, Ŝe nieobecny Pan Gowin nie wyraŜa zgody na
przeprowadzenie drogi przez jego działkę, czy w związku z tym istnieją przepisy, które bez
zgody właściciela pozwolą Radzie, mimo wszystko, na poprowadzenie tej drogi?
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i BudŜetu - Tadeusz Oryl odpowiedział, Ŝe nie ma takiej moŜliwości.
Pani Jadwiga Kleczkowska - jeśli chodzi o moją działkę, wnioskowaliśmy o przesunięcie
drogi w kierunku południowym z tego względu, Ŝe za mieszkaniem mamy przydomową
oczyszczalnię ścieków, która powoduje, Ŝe duŜy pas działki jest bezuŜyteczny.
Chcielibyśmy, aby ta działka była podzielona, nie tak, jak zostało zaprojektowane, tylko
znacznie dalej.
Radny Andrzej Banaś - 9 osób, które w odpowiednim terminie zgłosiło uwagi są
z zaproponowanych rozwiązań niezadowolone, ale nie wszyscy są do końca zorientowani
jak wyglądają projektowane nowe ulice i linie rozgraniczające projektowanych nowych
ulic i poszerzenie istniejących ulic gruntowych. Jest propozycja wykonawcy, Ŝeby
zatwierdzić plan w zaproponowanej wersji, jednak u niektórych osób zatwierdzenie tego
planu spowoduje tragedie Ŝyciowe - wyburzenie budynku. Powinniśmy dzisiaj odstąpić od
zatwierdzania tych projektów i jeszcze raz wnikliwie rozwaŜyć zgłoszone przez
mieszkańców uwagi. Zgłosił wniosek, aby po wypowiedzi Burmistrza ogłosić 10 minutową
przerwę w celu zorganizowania posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej i BudŜetu,
która wypracuje ostateczną opinię w tej sprawie.
Burmistrz Miasta - jest na pewno duŜy problem, jeŜeli przystępuje się do opracowania
planu zagospodarowania przestrzennego w terenie zagospodarowanym, tym bardziej
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w takim terenie, gdzie ta zabudowa jest nieuporządkowana. Poza ulicą Krasickiego na tym
terenie nie ma drogi o wymaganych parametrach. Ten plan jest próbą uporządkowania
gospodarki przestrzennej na tym osiedlu. Największym problemem jest przebieg dróg, bo
to się wiąŜe z pozyskaniem gruntów prywatnych lub naruszeniem istniejącej infrastruktury,
ale niestety nie da się uniknąć takich sytuacji. Plan taki nie ma perspektywy 2 czy 5 lat,
tylko jest to perspektywa nawet kilkudziesięciu lat. Przewiduje się, Ŝe realizacja budowy
dróg nastąpi ok. 2020 r. Wywłaszczenie następuje po wypłacie odszkodowania ustalonego
przez biegłego i po przeprowadzonych negocjacjach w sprawie wykupu. KaŜdy złoŜony
wniosek był wnikliwie rozpatrzony i analizowany, jednakŜe uwzględnienie zmiany jednych
wniosków spowoduje niezadowolenie w innej części. Rozmawiać zawsze trzeba, ale
uchwalenie tego planu jest niezbędne.
Ogłoszono przerwę w obradach celem umoŜliwienia odbycia posiedzenia Komisji
Gospodarki Przestrzennej i BudŜetu.
Po przerwie obrady wznowiono.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i BudŜetu - Tadeusz Oryl odczytał opinię Komisji w przedmiotowej sprawie- "W związku ze zgłoszonymi na
posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej i BudŜetu w dniu 26 marca 2008 r.
i podtrzymanymi na XXIV sesji Rady Miasta w dniu 27 marca 2008 r. uwagami właścicieli
nieruchomości objętych przebiegiem nowoprojektowanych ulic oraz poszerzeniem
istniejących ciągów drogowych, Komisja, po wnikliwej analizie i koniecznością
wyjaśnienia proponowanych rozwiązań komunikacyjnych przedstawionych do uchwalenia
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego osiedla Masów II, wnosi
o przesunięcie podjęcia uchwał w tym zakresie i rozpatrzenie ich na jednej z najbliŜszych
sesji.
Wniosek Komisji poddano pod głosowanie. Jednogłośnie (14 głosami "za") Rada przyjęła
wniosek.
Na tym zakończono realizację punktów 5 i 6 porządku obrad sesji.

Ad. pkt 7.
Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście.
Informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz działaniach policji na
terenie miasta Dęblina za rok 2007 przedstawił Pan nadkom. Mirosław Kamola Komendant Komisariatu Policji w Dęblinie. PowyŜsza informacja stanowi załącznik
do protokołu. Poinformował m.in., Ŝe w roku 2007 na terenie miasta Dęblina zaistniało
ogółem 394 przestępstwa. Wykrywalność przestępstw wyniosła 85,5%. W roku ubiegłym
na terenie Dęblina miało miejsce jedno zabójstwo. Największe ograniczenie nastąpiło
w bójkach i pobiciach oraz odnotowano duŜy spadek w kategorii kradzieŜy z włamaniem
oraz kradzieŜy samochodów. Widoczny spadek przestępczości odnotowano równieŜ
w kategorii rozbojów. W roku 2007 stwierdzono bardzo duŜy wzrost przestępczości
narkotykowej. Policja powiatu ryckiego znacznie wzmoŜyła działania w kierunku
ujawnienia i eliminowania sprawców tych czynów. Pomimo niewielkiego wzrostu czynów
karalnych, popełnianych przez nieletnich, nie odnotowano zdarzeń o duŜym cięŜarze
gatunkowym, takich jak rozboje, gdzie w latach poprzednich eskalacja tego rodzaju
czynów była bardzo duŜa. Wysoka skuteczność wykrywcza policji dęblińskiej, wspieranej
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przez słuŜby kryminalne Komendy Powiatowej Policji w Rykach to efekt coraz lepszego
rozpoznania elementu przestępczego oraz duŜe zaangaŜowanie wszystkich
funkcjonariuszy. W 2007 r. na drogach miasta Dęblina zaistniało 19 wypadków
drogowych, w których było 21 osób rannych i 1 osoba zabita. Ponadto zaistniało 167
kolizji drogowych. Głównymi przyczynami zdarzeń drogowych była nadmierna prędkość
niedostosowana do warunków pogodowych, 9 sprawców zdarzeń drogowych było w stanie
nietrzeźwym. Odnotowano 8 zdarzeń drogowych z udziałem pieszych. Spadła ilość
zdarzeń z udziałem rowerzystów. Znacznie poprawiło się bezpieczeństwo w ruchu
drogowym na odcinku ul. Kockiej. Najwięcej - 27 zdarzeń zaistniało na ul. Warszawskiej,
na ul. 15 Pułku Piechoty "Wilków" oraz w ul. StęŜyckiej, Wiślanej i Kockiej. Zgłoszono
potrzebę umiejscowienia dwóch masztów radarowych w ul. Kockiej i ul. 15 PP "Wilków".
W 2007 r. odnotowano poprawę w zakresie ładu i porządku publicznego, ograniczone
zostały wykroczenia w kategorii kradzieŜy rzeczy cudzej, których odnotowano na terenie
Dęblina 87. Największą ilość wykroczeń ujawniono w kategorii spoŜywania alkoholu
w miejscach zabronionych. W zakresie utrzymania czystości posesji odwiedzono 3292
posesje i w wyniku kontroli stwierdzono aŜ 231 zaniedbań ciąŜących na właścicielach
posesji. W 2007 r. odnotowano równieŜ znaczny spadek wykroczeń na terenie dworca PKP
i w jego obrębie, co było spowodowane zamontowaniem kamery monitorującej rejon
dworca. Odnotowano ponadto 3 wydarzenia z udziałem nieletnich spoŜywających alkohol.
Policja w swoim działaniu wspomagana była przez śandarmerię Wojskową, SłuŜbę
Ochrony Kolei, Dowódców Jednostek Wojskowych oraz Komendę WyŜszej Szkoły
Oficerskiej Sił Powietrznych.
W dyskusji nad tym punktem porządku obrad głos zabierali:
Radny Henryk Wiejak - wyraził w imieniu własnym i mieszkańców zadowolenie, Ŝe
w roku 2007 na terenie miasta nastąpił znaczny spadek przestępczości.
Przewodniczący RM - Ryszard Karpiński - zwrócił się o skierowanie funkcjonariuszy
Policji w kierowaniu ruchem podczas godzin szczytu przy wyjeździe z os. Lotnisko.
Radny Mieczysław Skibiński - zwrócił się z prośbą do Pana Komendanta Komisariatu
Policji, aby w godz. od 1530 do 1630 sprawdzić parkowanie pojazdów na os. Lotnisko tam,
gdzie są zakazy.
Radny Waldemar Warenica - zapytał, czy na os. Wiślana jest przewidywany dzielnicowy
i czy na tym osiedlu jest moŜliwość skierowania patroli pieszych ?
Przewodniczący Zarządu osiedla "Michalinów" - Sławomir Świątkowski - zapytał,
jakie działania podjęła Policja w celu wyeliminowania sprzedaŜy alkoholu osobom
nieletnim? Jest to proceder powszechny w os. Michalinów. Prosił o kontrole patroli
policyjnych, zwłaszcza po godz. 1900.
Radny Waldemar Potyra - w imieniu Komisji Samorządu i Porządku Publicznego
przedstawił informację na temat bezpieczeństwa w mieście. Powiedział, Ŝe Rada Miasta
doceniając znaczenie bezpieczeństwa i porządku publicznego dla spokojnego Ŝycia
mieszkańców miasta przyjęła w planie pracy na rok 2007 omówienie stanu bezpieczeństwa
w naszym mieście. Komisja Samorządu i Porządku Publicznego zajmuje się problematyką
bezpieczeństwa z racji statutowych obowiązków. Niemal na wszystkich swoich
posiedzeniach ma na uwadze, aby Dęblin był miastem bezpiecznym, spokojnym bez
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strachu, przemocy i zagroŜeń. Czy tak jest rzeczywiście - moŜe znajdziemy odpowiedź
w dyskusji na dzisiejszej sesji. Cieszy nas, Ŝe dobrze układa się współpraca Policji
z śandarmerią Wojskową. Dzięki działaniom tych organów nie stwierdza się większych
zagroŜeń w naszym mieście, ale trzeba robić wszystko, aby ich było jak najmniej.
Alarmujące sygnały przekazują media o działaniu młodocianych chuliganów na terenie tak
zwanych blokowisk w miastach naszego kraju. W Dęblinie jest teŜ wiele przesłanek do
niepokoju i obaw mieszkańców o swoje mienie, co wynika z wielu kradzieŜy i dewastacji
na osiedlach, piwnicach, ogródkach działkowych. Jesteśmy pewni, Ŝe policja robi
wszystko, aby wykryć sprawców i chociaŜ procentowo wygląda to nie najgorzej, jest wiele
zagroŜeń bezpieczeństwa i porządku w naszym mieście, na przykład: nie przestrzeganie
przepisów drogowych przez pieszych i kierowców, brak zajęć dla młodzieŜy, która często
nie wie co ma robić z czasem wolnym, niedopracowana praca tzw. Nysek, które
zatrzymują się gdzie popadnie, nawet na skrzyŜowaniach, co stwarza zagroŜenie w ruchu
drogowym, alkoholizm i narkomania, szerzące się wśród młodzieŜy. Pocieszający dla
naszych obywateli jest spadek przestępczości w kategoriach dokuczliwych dla nich tj.
kradzieŜe z włamaniem, uszkodzenia mienia oraz bójki i pobicia. Ofiary śmiertelne
wypadków drogowych na terenie Dęblina są na poziomie roku ubiegłego. W trosce
o poprawę bezpieczeństwa uŜytkowników drogi krajowej nr 48 i innych ulic naszego
miasta potrzebne jest w trybie jak najszybszym zamontowanie sygnalizacji świetlnej na
skrzyŜowaniu ulic Warszawska, Składowa i 1 Maja, zamontowanie takŜe fotoradaru lub
innego typu ogranicznika prędkości na tej drodze. Zasygnalizowaliśmy tylko niektóre
problemy z zakresu bezpieczeństwa i porządku, chociaŜ jest ich na pewno więcej.
Zapraszamy do dyskusji i przedstawiania wniosków do dalszej pracy, aby moŜna było
powiedzieć, Ŝe Dęblin jest miastem bezpiecznym, czystym i przyjaznym nie tylko dla
mieszkańców, ale równieŜ dla gości, którzy odwiedzają nasze miasto. Analizując w dalszej
części stan bezpieczeństwa w naszym mieście naleŜy podkreślić zasługi OSP Dęblin
Masów, która przyczynia się do poprawienia bezpieczeństwa naszych obywateli. StraŜacy
z OSP Dęblin Masów nie szczędzą sił i wolnego czasu, są zawsze tam gdzie być powinni,
interweniują w czasie poŜarów, usuwają powalone przez wichury drzewa, usuwają
agresywne owady, a takŜe uczestniczą w akcjach pomocy ofiarom wypadków drogowych,
jak i wielu innych sytuacjach, spowodowanych bezmyślnością ludzką - taki jak chociaŜby
nagminne wypalanie suchych traw. Władze miasta powinny docenić duŜy profesjonalizm
i duŜe zaangaŜowanie i jak najszybciej oddać do uŜytku wyremontowaną siedzibę dla OSP
Dęblin - Masów.
Radny Adam Cenkiel - zwrócił się o częstsze kontrole kierowców pojazdów
w ul. Lipowej, którzy jeŜdŜą z nadmierną prędkością. Przypomniał, Ŝe wzdłuŜ tej ulicy jest
ograniczenie prędkości do 40 km/h.
Radny Krzysztof Karbowski -zauwaŜył, Ŝe w informacji pominięto kwestię rozbudowy
sieci oświetlenia ulicznego, co niekorzystnie wpływa na poprawę bezpieczeństwa
w mieście. Ponadto radny podniósł problem skandalicznego zachowania uczestników
przysiąg wojskowych oraz wskazał na częstsze kontrole policjantów "drogówki".
Zastępca Przewodniczącego Zarządu Osiedla "Mierzwiączka" - Ryszard Bąk powiedział, Ŝe w sprawozdaniu usłyszał tylko o skutkach poszczególnych przestępstw,
natomiast zabrakło informacji o przyczynie tego skutku. Cyfra jest tylko cyfrą. UwaŜa, Ŝe
za nieporządek na posesjach powinny być wystawiane mandaty.
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Radny Tadeusz Oryl - powiedział, Ŝe przyczyna tkwi w systemie wychowawczym. Mamy
owoc bezstresowego wychowania. Dziecko ma tylko prawa, a nie ma obowiązków.
Dziecko decyduje, czy nauczyciel się nadaje, czy się nie nadaje. Mówimy ciągle o dzikich
wysypiskach, a ich ciągle przybywa, a nie ubywa. Policja w niektórych sytuacjach ma
związane ręce.
Przewodnicząca Zarządu Osiedla "Jagiellońskiego" - Danuta Krajewska - zwróciła się
do Burmistrza o zorganizowanie pomieszczenia na klub osiedlowy dla młodzieŜy.
W osiedlu istnieje takie miejsce, bardzo zdewastowane, gdzie młodzieŜ spoŜywa alkohol.
Prosiła o kontrole tego miejsca przez funkcjonariuszy policji.
Burmistrz Miasta - Stanisław Włodarczyk - kaŜde wykroczenie, czy zdarzenie
niezgodne z prawem jest uciąŜliwe i czasami powoduje wręcz tragedie ludzkie. NiezaleŜnie
jakie będziemy mieli społeczeństwo, jakie będzie wychowanie nie wyeliminujemy
przestępczości. Spadek przestępczości świadczy o pracy prewencyjnej policji i to jest dla
mieszkańców najwaŜniejsze, nie mniej waŜna jest wykrywalność przestępstw. Na tle
innych miast Dęblin jest w miarę bezpieczny. Burmistrz podziękował wszystkim
policjantom, którzy pracują w Dęblinie na czele z Komendantem Komisariatu Policji
w Dęblinie oraz Komendantem Powiatowym Policji w Rykach. Miasto wspomagało i na
pewno będzie wspomagać działania policji poprzez np. dofinansowanie zakupu paliwa, czy
dosprzętowienie. Jest deklaracja ze strony miasta w zakresie dofinansowania zakupu
samochodu oraz fotoradaru. Burmistrz odpowiedział radnemu Karbowskiemu, Ŝe
informacja na temat oświetlenia ulic jest zamieszczona na str. 10
dokumentu
przedstawionego przez Burmistrza Miasta, który to dokument stanowi załącznik
do niniejszego protokołu. Zdecydowana poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym
powinna nastąpić w wyniku modernizacji dróg, budowy ciągów pieszo - rowerowych
oraz zmian w organizacji ruchu na odcinkach, gdzie to bezpieczeństwo jest najbardziej
zagroŜone. Miasto będzie prowadzić działania zmierzające do rozbudowy sieci
monitoringu. Obecnie monitoring jest prowadzony we wszystkich placówkach
oświatowych. Są prowadzone i powinny być kontynuowane akcje szkoleniowo profilaktyczne w szkołach. Są wspierane finansowo świetlice osiedlowe, do których
uczęszczają dzieci i młodzieŜ w godzinach pozalekcyjnych.
Komendant Powiatowy Policji w Rykach - Marek Kowalczyk - powiedział, Ŝe cieszy
się, Ŝe mieszkańcy Dęblina czują się w mieście bezpieczni. W celu wyeliminowania np.
dzikich wysypisk śmieci zaproponował utworzenie w Dęblinie straŜy miejskiej, poniewaŜ
nie jest to zadanie priorytetowe dla policji. Policja moŜe takie działania jedynie wspierać.
Nie ma efektów bez analizy, a efektów nie będzie bez współpracy z mieszkańcami.
Przestępczość w Dęblinie znacznie zmalała, ale to się nie wzięło znikąd, poniewaŜ
policjanci pracują znacznie więcej niŜ to wynika z ich obowiązków. Pomimo wzrostu
wypadków w roku 2007 w skali kraju i województwa Dęblin zachowuje poziom
z ubiegłego roku. Zdaniem Komendanta Powiatowego naleŜy wystąpić o zamontowanie
masztu na fotoradar do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dyrekcja
oczekuje takiej deklaracji. Niebawem na drogach pojawi się cywilny samochód
z fotoradarem, który szybko pozwoli na wyłapanie pojazdów przekraczających prędkość
i podniesienie skuteczność w tym zakresie. Powiat rycki jest na pierwszym miejscu
w województwie, gdzie jest wystawianych najwięcej patroli pieszych. Są one bardzo
potrzebne.
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Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem informacji o stanie bezpieczeństwa w mieście.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Jednogłośnie (14 głosami "za") Rada przyjęła
informację.

Ad. pkt 8.
Informacja o ochronie przeciwpoŜarowej w Dęblinie.
Informację o ochronie przeciwpoŜarowej w mieście Dęblin w 2007 r., stanowiącą załącznik
do protokołu, przedstawił Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej StraŜy
PoŜarnej - Grzegorz Kardas. Poinformował, Ŝe informacja zawiera statystykę zdarzeń
odnotowanych w 2007 r. na terenie miasta Dęblin, analizę czynności kontrolnorozpoznawczych prowadzonych przez komendę w najbardziej zagroŜonych obiektach na
terenie miasta oraz informacje o najwaŜniejszych przedsięwzięciach zrealizowanych
w ubiegłym roku na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa p.poŜ. na terenie Dęblina
oraz poprawy przygotowania jednostki Ochotniczej StraŜy PoŜarnej Dęblinie-Masów do
działalności ratowniczo-gaśniczej. Przedstawiono równieŜ obecnie prowadzone działania
przez Komendę w zakresie poprawy jakości zabezpieczenia operacyjnego miasta Dęblin
oraz plany na rok 2008. Państwowa StraŜ PoŜarna wraz z jednostkami Ochotniczych StraŜy
PoŜarnych, poza organizacją i prowadzeniem akcji ratowniczo-gaśniczych podczas
poŜarów prowadzi działania ratownicze mające na celu likwidację/usunięcie innych niŜ
poŜar zagroŜeń m.in. skutków wypadków i zdarzeń na drogach, zagroŜeń technicznych,
chemicznych i ekologicznych. W 2007 r. na terenie Dęblina odnotowano łącznie 151
zdarzenia, które wymagały podjęcia działań interwencyjnych przez straŜ poŜarną (jest to
blisko 25% wszystkich zdarzeń jakie powstały w powiecie ryckim). Ze zdarzeń które miały
miejsce na terenie miasta Dęblin - 71 to poŜary, 76 miejscowe zagroŜenia oraz 4 alarmy
fałszywe (1 złośliwy, 3 w dobrej wierze). W porównaniu do danych za 2007 r. dotyczących
obszaru całego powiatu ryckiego - na terenie Dęblina odnotowano 38 % poŜarów
powstałych w powiecie oraz 18 % miejscowych zagroŜeń. W odniesieniu do danych
z 2006 r. w Dęblinie odnotowano niewielki spadek liczby zdarzeń - o 3. PoŜarów
odnotowano więcej o 8, natomiast miejscowych zagroŜeń mniej o 10 (alarmy fałszywe
więcej o 2). Na 71 poŜarów jakie miały miejsce w 2007 r. na terenie miasta Dęblin,
podobnie jak w ubiegłych latach, najwięcej powstało poŜarów suchych traw na poboczach
dróg i szlaków kolejowych - 24 (w 2006 r.- 25) oraz poŜarów upraw rolnych, łąk, rŜysk 17 (w 2006 r.- 12). Sporo odnotowano poŜarów w obiektach mieszkalnych - 11 (w 2006 r.12) - jest to przeszło 60% poŜarów odnotowanych w tej grupie obiektów w całym powiecie
ryckim. Odnotowano równieŜ 5 poŜarów wiat/komórek/budynków gospodarczych,
4 poŜary śmietników i wysypisk śmieci, 3 poŜary w obiektach magazynowych, 2 poŜary
środków transportu oraz pojedyncze poŜary w następujących obiektach: obiekt
uŜyteczności publicznej, poszycie leśne, sterty/stogi, garaŜ samochodowy i pojedyncze
drzewo. Pod względem wielkości poŜarów, w ub.r. 69 poŜarów, jakie powstały
w Dęblinie zakwalifikowano jako „małe”, 2 poŜary jako "średnie". Nie odnotowano na
terenie Dęblina poŜarów „duŜych” i „bardzo duŜych”. Na terenie miasta Dęblin w 2007 r.
jednostki straŜy poŜarnej zlikwidowały 76 miejscowych zagroŜeń. Najwięcej prowadzono
działań ratowniczych podczas usuwania zagroŜeń ze strony zwierząt oraz skutków silnych
wiatrów tj. zagraŜających ludziom nadłamanych lub powalonych drzew, konarów drzew
lub uszkodzonych elementów budynków - 21 interwencji. 12 razy usuwano skutki
wypadków i zdarzeń na drogach. 9 razy pomagano w działaniach ratowniczych
prowadzonych przez inne słuŜby - głównie przez policję. Ponadto jednostki straŜy poŜarnej
2 razy zabezpieczały imprezy masowe (niekomercyjne), które odbywały się na terenie
miasta, 2 razy usuwały zagroŜenia związane z awariami instalacji przesyłowych
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i uŜytkowych (gazowa, c.o.), 2 razy prowadziły działania na akwenach wodnych
oraz prowadziły pojedyncze działania ratownicze związane z likwidacją lokalnych
podtopień i wypompowywaniem skaŜonej wody. Ogólnie w powiecie ryckim w 2007 r.
odnotowano 613 zdarzeń (spadek w porównaniu do 2006 r. o 27 tj. o przeszło 4%), w tym
186 poŜarów (spadek o 106) i 420 miejscowych zagroŜeń (wzrost o 77). Odnotowano
równieŜ 7 alarmów fałszywych (wzrost o 2, w tym- 1 złośliwy i 6 w dobrej wierze).
W ub.r. jednostki straŜy poŜarnej najwięcej razy wyjeŜdŜały do usuwania zagroŜeń
spowodowanych występowaniem anomalii pogodowych - 159 interwencji oraz usuwania
skutków wypadków i zdarzeń drogowych - 106 interwencji. Ponadto usuwano 68 zagroŜeń
ze strony zwierząt, gaszono 52 poŜary upraw rolnych, łąk i rŜysk, 37 poŜarów traw na
poboczach dróg i szlaków kolejowych, 29 poŜarów śmietników i wysypisk śmieci, 18
poŜarów obiektów mieszkalnych, 15 lokalnych podtopień, 15 poŜarów budynków
gospodarczych, wiat, komórek, 12 udroŜnień przepustów i wypompowań skaŜonej wody,
11 zagroŜeń związanych z awariami instalacji uŜytkowych (c.o., wodna, gazowa) i 10
poŜarów środków transportu. W obiektach magazynowych powstało 5 poŜarów, obiektach
produkcyjnych - 3 i obiektach uŜyteczności publicznej - 2. 29 razy jednostki straŜy
poŜarnej pomagały w działaniach ratowniczych prowadzonych przez inne słuŜby - głównie
przez policję. Komenda Powiatowa PSP w Rykach w 2007 r. prowadziła zadania
w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów p.poŜ. oraz rozpoznawania zagroŜeń
poŜarowych i innych miejscowych zagroŜeń na terenie powiatu ryckiego, w tym na terenie
miasta Dęblin. W ub.r. na terenie Dęblina kontrole przeprowadzono w 15 obiektach.
Podczas przeprowadzonych kontroli stwierdzono łącznie 56 nieprawidłowości.
Najwięcej nieprawidłowości stwierdzono w następujących obiektach:
- budynki uŜyteczności publicznej: supermarket (6 nieprawidłowości), szkoły podstawowe
i gimnazja (15 nieprawidłowości w 3 skontrolowanych obiektach) oraz zakład opieki
zdrowotnej (3 nieprawidłowości) i budynek mieszkalny wysoki (3 nieprawidłowości),
- obiekty produkcyjne: budynek produkcyjny (9 nieprawidłowości), stacja gazu płynnego
(6 nieprawidłowości),baza transportowa (4 nieprawidłowości).
ZastrzeŜenia dotyczyły głównie:
- w obiektach uŜyteczności publicznej: nieterminowość lub brak okresowych badań
instalacji elektrycznej - 4 przypadki, nieterminowość lub brak okresowych badań instalacji
gazowej - 3 przypadki, brak okresowych badań wewnętrznej sieci hydrantowej - 3
przypadki, stosowanie na drogach ewakuacyjnych lub pomieszczeniach strefy poŜarowej
zakwalifikowanej do ZL I lub ZL II elementów wystroju wnętrz z materiałów łatwo
zapalnych lub kapiących pod wpływem ognia - 3 przypadki,
- w obiektach produkcyjnych i magazynowych: nieprawidłowe zastosowanie w obiektach
rozwiązań technicznych lub materiałów budowlanych - 5 przypadków, nieprawidłowości
podczas magazynowania paliw płynnych i gazowych - 3 przypadki, nieznajomość przez
pracowników zasad alarmowania i postępowania na wypadek poŜaru - 3 przypadki,
- sieć wodociągowa p.poŜ.: brak okresowego przeglądu sieci hydrantowej - 2 przypadki,
brak oznakowania hydrantu - 1 przypadek i niesprawność hydrantu - 1 przypadek.
W 2007 r. KP PSP Ryki zajęła swoje stanowisko w odbiorach następujących obiektów na
terenie Dęblina: budynek usługowo-mieszkalny ul. Warszawska, pawilon handlowo mieszkalny ul. Niepodległości, stacja paliw płynnych - stacja kontenerowa ul. Kolejowa.
W 2007 r. przeprowadzono następujące kontrole (doraźne) w związku z wystąpieniem
nowych istotnych okoliczności w zakresie stanu bezpieczeństwa na terenie miasta Dęblin:
kontrola w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na ul. Gen. Kowalskiego.
W ub. r. przeprowadzono równieŜ 8 kontroli sprawdzających wykonanie nałoŜonych na
właścicieli/zarządców obiektów obowiązków usunięcia stwierdzonych podczas czynności
kontrolno-rozpoznawczych nieprawidłowości. Kontrole przeprowadzono w Miejskich
_________________________________________________________
Protokół Nr XXIV/08 sesji Rady Miasta Dęblin z dnia 27 marca 2008 r.

17

Przedszkolach nr 1 ul. Niepodległości i nr 3 ul. Michalinowska, SP ZOZ ul. Rynek,
Pawilon Handlowy PUMAR ul. Okólna, stacje gazu płynnego (3): AG-GAZ ul. 15 P.P.
"Wilków", MOTO-GAZ ul. Szpitalna, AUTO-GAZ BIK ul. 15 P.P."Wilków" i baza
transportowa EURO-TRANS ul. Towarowa.
Jeśli chodzi o poprawę wyposaŜenia sprzętowego jednostki OSP Dęblin - Masów zgodnie
z ustawą o ochronie przeciwpoŜarowej koszty wyposaŜenia, utrzymania, wyszkolenia
i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straŜy poŜarnych ponosi gmina. Gmina ma
równieŜ obowiązek bezpłatnego umundurowania członków OSP, ubezpieczenia członków
OSP w instytucji ubezpieczeniowej oraz ponosi koszty przeprowadzenia okresowych badań
lekarskich członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.
W kosztach funkcjonowania jednostek OSP działających w ramach Krajowego Systemu
Ratowniczo - Gaśniczego uczestniczy budŜet państwa. W ub.r. za pośrednictwem
Komendy Powiatowej PSP w Rykach została przekazana jednostkom OSP z terenu
powiatu ryckiego działającym w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym dotacja
celowa z budŜetu państwa z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposaŜenia straŜaków.
Jednostka OSP Dęblin - Masów otrzymała w ramach tych środków dotację w wysokości
24.636 zł (w 2006 r.- 17.000 zł.). Łącznie 13 jednostek OSP KSRG z terenu powiatu
ryckiego otrzymało w 2007 r. środki na KSRG w wysokości kwotę 89.635 tys. zł. Dzięki
przekazanym środkom OSP Dęblin - Masów poprawiła swoje wyposaŜenie sprzętowe
oraz wyposaŜenie w odzieŜ ochronną i wyposaŜenie osobiste straŜaków.
W ub.r. Komenda Powiatowa PSP w Rykach zorganizowała i przeprowadziła powiatowe
zawody sportowo - poŜarnicze dla najlepszych jednostek OSP z terenu powiatu ryckiego.
Podczas zawodów dokonano sprawdzenia sprawności sprzętu OSP, stanu wyposaŜenia
straŜaków w odzieŜ ochronną i wyposaŜenie osobiste oraz wyszkolenia straŜaków, czyli
praktyczne przygotowanie jednostek do działań ratowniczych i gaśniczych. Zawody
dodatkowo mobilizują Zarządy OSP do prowadzenia działań w kierunku odmładzania
swoich kadr i pozyskiwania nowych członków. Zgodnie z ustawą o ochronie p.poŜ.
straŜacy OSP biorący udział w akcjach ratowniczych muszą spełniać wymogi dotyczące
m.in. wieku (od 18 do maksymalnie 60 lat) oraz stanu zdrowia (straŜak powinien być
poddany badaniom lekarskim i posiadać zaświadczenie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do udziału w akcjach ratowniczych). StraŜacy OSP muszą spełniać równieŜ
wymogi w zakresie wyszkolenia poŜarniczego tj. posiadać m.in. szkolenie „podstawowe”
straŜaków - ratowników OSP oraz posiadać aktualne okresowe szkolenie z zakresu bhp.
W zawodach powiatowych druŜyna OSP Dęblin - Masów zajęła 9 miejsce (startowało 13
najlepszych druŜyn OSP z terenu powiatu). MłodzieŜowa DruŜyna PoŜarnicza Chłopców
Dęblin - Masów zajęła 4 miejsce. Wzorem lat ubiegłych, dzięki włączeniu się
w organizację zawodów starosty, wójtów i burmistrzów z terenu powiatu oraz pozyskaniu
środków od sponsorów, startujące w zawodach druŜyny otrzymały cenne nagrody
rzeczowe w postaci sprzętu poŜarniczego, wyposaŜenia osobistego lub odzieŜy ochronnej
dla straŜaków- co pozwala na dalszą poprawę przygotowania jednostek OSP do działań
ratowniczych i gaśniczych. Komenda Powiatowa PSP w Rykach w ub.r. kontynuowała
przedsięwzięcia z zakresu profilaktyki poŜarowej oraz edukacyjne, mające na celu poprawę
szeroko rozumianego bezpieczeństwa naszych mieszkańców oraz kształtowania, głównie
wśród dzieci i młodzieŜy szkolnej, nawyków bezpiecznych zachowań i nauki sposobów
postępowań podczas róŜnorodnych zagroŜeń z jakimi moŜna się spotkać w Ŝyciu
codziennym. W ub.r. kontynuowano akcje edukacyjne „Bezpieczna Polska - Bezpieczne
Dziecko”, „Bezpieczne Wakacje” i „Razem Bezpieczniej”. Celem tych akcji było
przedstawienie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas wycieczek, wakacji,
zimowisk oraz innych sytuacji stwarzających zagroŜenie. W ramach tych akcji, na terenie
Dęblina, przeprowadzono spotkania z dziećmi i młodzieŜą w Zespole Szkół nr 4
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w Dęblinie. Komenda Powiatowa PSP w Rykach przeprowadziła równieŜ kolejne
eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy PoŜarniczej pod hasłem "MłodzieŜ
Zapobiega PoŜarom". Przedstawiciele KP PSP Ryki uczestniczyli w wybranych obiektach
uŜyteczności publicznej w ćwiczeniach ewakuacyjnych. Ćwiczenia polegają na
praktycznym sprawdzeniu w tych obiektach organizacji oraz warunków ewakuacji. W ub.r.
Komenda Powiatowa PSP w Rykach kontynuowała kontrole sieci wodociągowych,
przeznaczonych do zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpoŜarowych. Zgodnie
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, właściciel bądź zarządca sieci
wodociągowej ma obowiązek przeprowadzić minimum raz w roku techniczny przegląd
sieci. Kontrole prowadzone przez straŜ poŜarną mają na celu sprawdzenie jak realizowany
jest w praktyce ten obowiązek oraz dokonanie oceny sprawności i parametrów sieci
(kompletność hydrantów, oznakowanie, dostępność dla jednostek straŜy poŜarnej,
zgodność parametrów hydrantów z wymogami). W ub.r. w Dęblinie sprawdzono sieć
hydrantową na ulicach: Rynek, Niepodległości, Kocka, Bobrowska i Partyzantów.
Jednym z waŜniejszych zadań zrealizowanych w ub.r. w zakresie poprawy zabezpieczenia
operacyjnego powiatu ryckiego oraz miasta Dęblin było uruchomienie z dniem 12 listopada
2007 r. czasowego Posterunku Państwowej StraŜy PoŜarnej w Dęblinie. Siły posterunku
stacjonują w wydzielonych pomieszczeniach rozbudowywanej obecnie straŜnicy
Ochotniczej StraŜy PoŜarnej Dęblin - Masów. W posterunku całodobowo pełni słuŜbę
3 - osobowy zastęp straŜaków z jednostki ratowniczo - gaśniczej Komendy Powiatowej
PSP w Rykach. Zastęp posiada do dyspozycji cięŜki samochód ratowniczo - gaśniczy
marki Jelcz wraz ze specjalistycznym sprzętem, umoŜliwiającym prowadzenie działań
podczas poŜarów, wypadków i zdarzeń na drogach oraz większości innych rodzajów
zdarzeń jakie mogą powstać na zabezpieczanym terenie miasta i okolic. Siły posterunku
dysponowane są przez Powiatowe Stanowisko Kierowania Komendy Powiatowej PSP
w Rykach. O tym, czy dysponować zastęp PSP z Ryk, czy z Dęblina, w głównej mierze
decyduje czas dojazdu do zdarzenia. Siły Posterunku PSP w Dęblinie w pierwszej
kolejności dysponowane są do zdarzeń powstałych na terenie miasta Dęblin oraz części
gminy StęŜyca i Ryki. Podczas prowadzonych na tym terenie akcji ratowniczych
i gaśniczych działania Posterunku PSP wspierają jednostki OSP działające w Krajowym
Systemie Ratowniczo-Gaśniczym (w pierwszej kolejności OSP Dęblin-Masów, StęŜyca).
Przy większych zagroŜeniach lub akcjach wymagających uŜycia specjalistycznego
samochodu lub sprzętu np. samochodu ratownictwa drogowego, podnośnika
hydraulicznego, pompy wysokiej wydajności itd. - do działań dysponowani są równieŜ
straŜacy PSP z Ryk. Podobnie jak to miało miejsce wcześniej, podczas powstania
większych zagroŜeń na terenie naszego powiatu (bez wzglądu na miejsce ich powstania)
zastępy PSP z Ryk i Dęblina są jednocześnie dysponowane do tych zdarzeń. Celem
utworzenia czasowego Posterunku PSP w Dęblinie jest poprawa jakości zabezpieczenia
operacyjnego miasta Dęblin i pobliskich miejscowości z gmin StęŜyca i Ryki
oraz skrócenie o 5 do 10 minut czasu dojazdu sił PSP do zdarzeń na tym terenie. W ub.r.
Posterunek PSP odnotował łącznie 13 wyjazdów do zdarzeń tj. 11 na teren miasta Dęblin
i 2 do gminy StęŜyca. Do najwaŜniejszych przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji
przez KP PSP Ryki w tym roku naleŜy wymienić: dalszą poprawę przygotowania
Komendy Powiatowej PSP w Rykach do działań ratowniczych podczas zagroŜeń
chemiczno-ekologicznych m.in. poprzez zakup ubrań gazoszczelnych i 2 sztuk pomp
poŜarniczych wraz z armaturą wodną, kontynuowanie działań w celu pozyskania funduszy
unijnych na realizację w ramach umowy konsorcjum zawartej pomiędzy czterema
komendami projektu „Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na
obszarze powiatów świdnickiego, puławskiego, ryckiego i łęczyńskiego”. W ramach
projektu planowany jest zakup cięŜkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem
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terenowym z funkcją do ograniczania skaŜeń chemicznych i ekologicznych. Samochód
będzie wyposaŜony w specjalistyczny sprzęt m.in. w zestaw hydraulicznych narzędzi
ratowniczych, odkurzacz do separacji i przepompowywania cieczy, aparaty powietrzne,
spręŜarkę do uzupełniania powietrza w sprzęcie ochrony dróg oddechowych, sprzęt
uszczelniający, ubrania ochronne i sprzęt wykrywczo - pomiarowy; kontynuowanie działań
mających na celu zakup samochodu specjalnego - podnośnik hydrauliczny o wysokości
do 30 m; usprawnienie działalności Posterunku PSP w Dęblinie poprzez m.in. poprawę
bazy lokalowej uŜytkowanej przez PSP (montaŜ we wspólnie uŜytkowanym przez
Posterunek PSP i jednostkę OSP Dęblin - Masów garaŜu, systemu wyciągu spalin
z pojazdów; zadanie planowane jest do realizacji ze środków przeznaczonych przez KW
PSP tzw. środki ubezpieczeniowe), poprawa placu manewrowego i wyjazdu na ulicę
(zadanie do realizacji przez UM w Dęblinie); usprawnienie działalności Powiatowego
Stanowiska Kierowania Komendy tj. m.in. doskonalenie obsługi telefonu alarmowego 112
oraz poprawa łączności współdziałania pomiędzy stanowiskami kierowania straŜy
poŜarnej, policji, słuŜby zdrowia i powiatowym centrum zarządzania kryzysowego,
doskonalenie działalności punktu konserwacji i obsługi sprzętu ochrony dróg oddechowych
na potrzeby komendy i OSP z terenu powiatu poprzez m.in. wymianę spręŜarki do
uzupełniania powietrza w butlach aparatów, poprawa wyszkolenia straŜaków OSP,
organizacja powiatowych zawodów sportowo - poŜarniczych dla OSP i MDP oraz pomoc
w przeprowadzeniu zawodów gminnych organizowanych przez Urzędy Gmin/Miast
i Zarządy Gminne ZOSP, przeprowadzenie ćwiczeń zgrywających z udziałem sił PSP,
jednostek OSP KSRG oraz słuŜb ratowniczych powiatu (policja, słuŜby medyczne)
w zakładzie POLSKI OGRÓD w Rykach, kontrola wybranych obiektów uŜyteczności
publicznej, obiektów magazynowych i zakładów przemysłowych, zgodnie z opracowanym
harmonogramem kontroli, kontynuowanie prowadzonych działań profilaktycznych
i edukacyjnych społeczeństwa, udział w prowadzonych w szkołach próbnych ewakuacjach
oraz współpraca ze Starostwem Ryckim, Urzędami Miast i Gmin oraz Zarządem
Powiatowym ZOSP RP w Rykach w zakresie organizacji i przeprowadzenia na terenie
powiatu ryckiego tegorocznych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy PoŜarniczej,
inicjowanie i wspieranie działań mających na celu poprawę wyposaŜenia jednostek OSP
w sprzęt specjalistyczny oraz podstawowe elementy wyposaŜenia osobistego straŜaków
oraz zapewnienia naleŜytego stanu technicznego, konserwacji i legalizacji sprzętu ochrony
dróg oddechowych będącego na wyposaŜeniu jednostek OSP.
Radny Henryk Wiejak - zabrał głos w sprawie konserwacji wałów
przeciwpowodziowych na rzece Wieprz, która jest przewidziana na lata 2007 - 2015.
Radny jest zaniepokojony, Ŝe jest to tak odległy czas i wnosi o przyspieszenie tej
konserwacji.
Burmistrz Miasta - Stanisław Włodarczyk - powiedział, Ŝe bezpieczeństwo w zakresie
ochrony przeciwpoŜarowej w Dęblinie zdecydowanie wzrosło. Ten wzrost bezpieczeństwa
jest spowodowany przede wszystkim uruchomieniem w Dęblinie Posterunku Państwowej
StraŜy PoŜarnej. Nie byłoby uruchomienia tego Posterunku PSP w Dęblinie bez
przychylności Komendanta Powiatowego PSP, bez pozytywnego patrzenia na tą sprawę
przez Komendę Wojewódzką PSP oraz bez bezpośredniego zaangaŜowania wszystkich
członków Ochotniczej StraŜy PoŜarnej Dęblin - Masów. Burmistrz zapewnił, Ŝe prace
budowlane w tym obiekcie będą kontynuowane.
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem informacji. W głosowaniu wzięło udział
14 radnych. Jednogłośnie (14 głosami "za") Rada przyjęła informację.
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Ad. pkt 9.
Problematyka utrzymania czystości w mieście w 2007 r. z oceną
gospodarki odpadami na terenie miasta w 2007 r.
Informację dotyczącą utrzymania czystości i porządku oraz gospodarki odpadami
na terenie miasta Dęblin w 2007 r., która stanowi załącznik do protokołu, przedstawił
Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym - Krzysztof Kuropatwa.
Powiedział, Ŝe problematykę utrzymania czystości regulują przepisy: ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U.
z 2005 r. Nr 236, poz. 2008,ze zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi, ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zmianami)
wraz z przepisami wykonawczymi; uchwały Nr LVI/356/2006 z dnia 4 lipca 2006 r. Rady
Miasta Dęblin w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Miasta Dęblin; uchwały Nr LVI/355/2006 z dnia 4 lipca 2006 r. Rady Miasta
w Dęblinie w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
oraz opróŜniania zbiorników bezodpływowych; Zarządzenie Nr 15/2006 Burmistrza
Miasta Dęblin z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług określonych w art.7 ust.1
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. Urz.
Woj. Lub. 6 z 2007 r. Nr 33, poz. 907 – ze zm.). Zgodnie z obowiązującymi przepisami
utrzymanie czystości i porządku w gminach naleŜy do zadań własnych gminy. Gmina
zapewnia czystość i porządek na swoim terenie i tworzy warunki niezbędne do ich
utrzymania, a w szczególności: tworzy warunki do wykonywania prac związanych
z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy lub zapewniają wykonanie tych prac
przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych; zapewnia budowę, utrzymanie
i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami: stacji zlewnych, instalacji
i urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych lub ich części
a takŜe szaletów publicznych; zapobiega zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów
otwartych; określa wymagania wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie
bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych; organizuje ochronę przed
bezdomnymi zwierzętami; znakuje obszary dotknięte lub zagroŜone chorobą zakaźną
zwierząt ; określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
zwane „regulaminem”; organizuje odbieranie odpadów komunalnych oraz opróŜnianie
zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli
umów z uprawnionymi podmiotami; nadzoruje realizację obowiązków w zakresie
utrzymania czystości i porządku przez właścicieli nieruchomości. Właściciele
nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: wyposaŜenie
nieruchomości w urządzenia słuŜące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania
tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub wyposaŜenie
nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową
oczyszczalnię ścieków w przypadkach określonych w ustawie; zbieranie powstałych na
terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymogami określonymi
w regulaminie; gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;
pozbywania się zebranych nieczystości ciekłych i odpadów komunalnych w sposób zgodny
z przepisami ustawy, i przepisami odrębnymi w tym z regulaminem; uprzątnięcie błota,
lodu, śniegu i innych zanieczyszczeń z chodników połoŜonych wzdłuŜ nieruchomości;
realizacji innych obowiązków określonych w regulaminie w tym m.in. dokumentowanie
korzystania z usług przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie odbierania
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odpadów komunalnych oraz opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych, selektywnego gromadzenia odpadów, częstotliwości wywozu
odpadów i innych. W 2007 r. wywóz odpadów komunalnych z terenów administracyjnych
Miasta Dęblin pochodzących ze śmietniczek, cmentarzy i po pracach interwencyjnych
wykonywał po przeprowadzeniu postępowania przetargowego Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie. Wywóz odpadów ze śmietniczek prowadzony był od
poniedziałku do soboty. Na cmentarzu komunalnym odpady gromadzone były
w kontenerach S -1100 l. W 2007 r. i w bieŜącym roku za wykonanie ww. usługi
wypłacane jest wykonawcy wynagrodzenie za faktycznie wywiezioną ilość odpadów
według ustalonych cen jednostkowych. Usługa kaŜdorazowo potwierdzana jest na piśmie.
Na wywóz odpadów wydatkowano kwotę 76.669,31 zł. W br. usługę wykonuje ta sama
firma. W 2007 r. na terenie Miasta Dęblin przeprowadzono 146 kontroli zawartych umów
na odbiór odpadów komunalnych i opróŜnianie zbiorników bezodpływowych. W 2007 r.
wykonanie mechanicznego koszenia traw na trawnikach, skwerach parkowych (łącznie
381,5 ar) zlecono Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie za
cenę jednostkową –11,50 zł./ar + 7% VAT. Wartość wykonanej usługi – 11.939,77 zł.
brutto. Pozostałe tereny zielone koszone były przez pracowników interwencyjnych (m.in.
cmentarz komunalny, os. Stawy, boiska osiedlowe, skwery miejskie). Realizując zadania
z zakresu oczyszczania miasta i zieleni miejskiej kontynuowano organizację prac
interwencyjnych jako działanie na rzecz łagodzenia skutków bezrobocia panującego na
terenie Miasta. Zatrudnionych było 10 osób. W ramach prac interwencyjnych zatrudnieni
bezrobotni wykonywali prace porządkowe na terenie Miasta Dęblin. Nadzór nad
pracownikami interwencyjnymi sprawowali pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem
Komunalnym, co pozwoliło obniŜyć koszty prowadzenia prac interwencyjnych.
Aktualne zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta Dęblina posiadają:
• Przedsiębiorstwo Wywozu Nieczystości Stałych „ALMAX” Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 3 26-600 Radom,
• ALMAX – KOMUNALNIK Sp. z o.o. ul. Dęblińska 70, 24 – 100 Puławy,
• „TED-BAGS” Usługi Komunalne Jarosław Wieczorek ul. M. Konopnickiej 12, 08-530
Dęblin.
W styczniu 2008 r. zezwolenie uzyskał równieŜ Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
w Puławach.
Aktualne zezwolenia na wywóz nieczystości ciekłych z terenu Miasta Dęblina posiadają:
• Wywóz Nieczystości Ciekłych Grzegorz Kowalski ul. Błońska 9 B, 08-540 StęŜyca,
• „TED - BAGS” Usługi Komunalne Jarosław Wieczorek ul. M. Konopnickiej 12,
08-530 Dęblin,
W 2007 r. podczas akcji „Sprzątanie Świata” młodzieŜ dęblińskich placówek oświatowych
usunęła odpady komunalne z terenu dwóch dzikich wysypisk. Miasto Dęblin pokryło koszt
transportu zebranych odpadów w kwocie 148,89 zł. Środki pochodziły z Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Dęblinie. W akcji tej brali udział
uczniowie z 8 dęblińskich szkół. W 2007 r. na terenie miasta zostały ustawione cztery
kabiny sanitarne. Jedna na skwerze obok postoju taxi, druga przy cmentarzu komunalnym
oraz dwie na targowisku miejskim przy ul. Niepodległości. Koszt wykonanej usługi
w roku 2007 łącznie z wynajęciem kabin na targowisko wyniósł 10.629,75 zł. W br.
lokalizacja kabin nie uległa zmianie. W 2007 r. zapewniając odpowiednią ochronę przed
bezdomnymi, agresywnymi zagraŜającymi bezpośrednio zdrowiu i Ŝyciu ludzi psami na
terenie miasta Dęblin prowadzono ich odłów. Wykonanie usługi zlecono Panu Arturowi
Bielawskiemu z Lublina, który prowadzi schronisko dla bezdomnych zwierząt
w Puławach, ul. Dęblińska 2. Koszt odłowienia 1szt. wynosił 278,20 zł. brutto, powyŜej
1 szt. 203,30 zł. brutto za sztukę. Koszt usługi w 2007 r. wyniósł 7.666,30 zł. Odłowiono
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34 bezpańskie psy. W br. ww. usługę prowadzi ta sama firma. W ubiegłym roku
przeprowadzano wspólnie z funkcjonariuszami policji kontrole przestrzegania obowiązku
wyprowadzania psów na smyczy. W 2007 r. mechaniczne oczyszczanie miasta
wykonywała firma TED BAGS Jarosława Wieczorka z Dęblina. Koszt oczyszczenia ulic
na terenie Dęblina wyniósł 20.858,05 Zł. W 2007 r. koszt oczyszczenia 1 km
okrawęŜnikowanej jezdni wynosił 100,00 zł. + VAT.
Gospodarka odpadami na terenie miasta Dęblin odbywa się zgodnie z: Planem Gospodarki
Odpadami dla Miasta Dęblin, określającym działania zmierzające do poprawy sytuacji
w zakresie gospodarowania odpadami i prognozy zmian w tym zakresie, instrumenty
finansowe słuŜące do realizacji zamierzonych celów, jak równieŜ system monitoringu
i oceny realizacji zamierzonych celów, Regulaminem utrzymania czystości i porządku na
terenie Dęblina, który usystematyzował wywóz odpadów komunalnych z ulic i osiedli
miasta, poprzez ustalenie częstotliwości usuwania odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości. Na terenie miasta funkcjonuje zorganizowany system zbiórki odpadów
komunalnych połączony z selektywną zbiórką poszczególnych frakcji odpadów
komunalnych. W ramach tego systemu wydzielane są ze strumienia odpadów komunalnych
podstawowe frakcje moŜliwe do odzysku: papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne, odpady
biodegradowalne, odpady niebezpieczne, odpady wielkogabarytowe i budowlane. Przynosi
to juŜ pewne korzyści, w postaci zmniejszenia ilości odpadów zmieszanych - w roku 2007
zostało wyselekcjonowanych ok. 7% odpadów. Odpady zmieszane zbierane są do
pojemników typu S110 l i 1100 l, natomiast odpady wyselekcjonowane zbierane są
w zabudowie jednorodzinnej do worków foliowych 120 l w róŜnych kolorach,
a w budynkach wielorodzinnych do pojemników siatkowych o poj. 2 m3 oraz pojemników
typu „Igloo” ( poj. 2,5 m3) i „Piłka” (poj. 1,5 m3) Zbiórkę i transport odpadów
komunalnych na terenie Dęblina w 2007 r. prowadziły 4 firmy, były to: Miejski Zakład
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie, „TED - BAGS” Usługi Komunalne
Jarosław Wieczorek, Dęblin, Przedsiębiorstwo Wywozu Nieczystości Stałych „ALMAX”
sp. z o.o. w Radomiu, „ALMAX - KOMUNALNIK” Sp. z o.o. w Puławach. MZGK
Sp. z o.o. w Dęblinie, prowadząc działalność w zakresie odbierania odpadów
komunalnych, opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
na terenie Miasta Dęblin nie ma obowiązku uzyskania zezwolenia, ale musi spełniać
warunki wymagane przy udzieleniu takich zezwoleń. Pozostałe wymienione firmy
posiadały wymagane zezwolenia. Wszystkie ww. jednostki wywoŜą odpady do Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach. Część odpadów komunalnych
wywoŜona była równieŜ na wysypisko PGKiM Sp. z o.o. w Rykach oraz na składowisko
gminne w Szumowie Gmina Kurów. Na terenie miasta Dęblin nie funkcjonuje Ŝadne
składowisko odpadów komunalnych. Odpady odbierane są na podstawie umów
zawieranych przez właścicieli nieruchomości z podmiotem uprawnionym do ich odbioru.
Według stanu na 31.12.2007 r. zorganizowanym system zbiórki odpadów komunalnych
objętych było 2209 budynków mieszkalnych.
W roku 2007 odebrano ogółem:
- kod 20 03 01 – niesegragowane (zmieszane) odpady komunalne – 2500,75 Mg,
- kod 20 01 01 – papier i tektura – 37,51 Mg,
- kod 20 01 02 – szkło – 78,61 Mg,
- kod 20 01 39 – tworzywa sztuczne – 47,33 Mg,
- kod 20 01 40 – metale – 1,2 Mg,
- kod 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe – 5,2 Mg,
- kod 20 02 01 – odpady biodegradowalne – 12,5 Mg
- kod 20 01 23, 20 01 35, 20 01 36 – urządzenia zawierające freony, zuŜyte urządzenia
elektryczne i elektroniczne – 7,5 Mg,
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- kod 17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów wyposaŜenia – 6,42 Mg.
Zestawienie liczby odpadów zebranych na terenie Miasta Dęblin w 2007 r. stanowi
załącznik do przedstawionej informacji.
Następnie głos zabrał Pan Dariusz Wojdat - Prezes Zarządu MZGK Sp. z o.o. poinformowała, Ŝe Spółka obsługuje nie tylko mieszkańców Dęblina ale równieŜ z innych
miejscowości. W 2007 r. firma zebrała ponad 18.943 m3 nieczystości stałych, tj. ponad
2.000 ton, jest to wzrost wywoŜonych nieczystości stałych nieposegregowanych o 42%
w stosunku do roku 2006. Spółka posiada dwa duŜe samochody do wywozu nieczystości.
Jest to sprzęt juŜ wyeksploatowany. Jest juŜ przygotowany przetarg na zakup nowej
śmieciarki, której koszt wyniesie ok. 800.000 zł. MZGK ma zawarte 1453 umowy
z osobami fizycznymi. Oprócz niesegregowanych śmieci Spółka prowadzi równieŜ
selektywną zbiórkę odpadów, które są wywoŜone nieodpłatnie. Zorganizowana była
zbiórka odpadów niebezpiecznych. Segregacja jest coraz lepsza. W stosunku do roku 2006
ilość tych odpadów wzrosła o 41 %. Zebrano w roku biegłym ponad 133 tony tych
surowców. Zakład przymierza się do tego, Ŝeby świadczyć usługi utylizacji azbestu oraz
podejmuje starania, Ŝeby przejąć utrzymanie wszystkich dróg na terenie miasta Dęblina.
Ponadto rozwaŜa się zakup nowej zamiatarki, której koszt wynosi ok. 100.000 zł.
Pan Ryszard Karpiński - Kierownik Zakładu Usług Komunalnych - uzupełnił
wypowiedź przedmówcy o informacje dotyczące prowadzenia przez MZGK zbiórki
odpadów niebezpiecznych oraz zbiórki baterii i akumulatorków małogabarytowych.
Na przeprowadzenie zbiórki odpadów niebezpiecznych Spółka uzyskała koncesję
i przeszkoliła pracowników w tym zakresie. Podczas takiej zbiórki na terenie Dęblina
zebrano 7,5 ton odpadów niebezpiecznych oraz 2,5 tony podczas kolejnej zbiórki w marcu.
Baterii i akumulatorów zebrano 850 kg. Najwięcej zebrali uczniowie Zespołu Szkół Nr 3 300 kg.
Radny Henryk Wiejak - poruszył problem czystości na obrzeŜach miasta, gdzie nie
zostały usunięte suche trawy oraz czyszczenia zatoczek parkingowych (np. zatoka
parkingowa przy zespole handlowym w ul. StęŜyckiej). Radny popiera pomysł zamykania
altan na śmieci, poniewaŜ to powoduje większy porządek oraz prowadzenia przez MZGK
usług utylizacji azbestu.
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem informacji. W głosowaniu wzięło udział
12 radnych. Jednogłośnie (12 głosami "za") Rada przyjęła informację.

Ad. pkt 10 a.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nowej nazwy dla ulicy
na terenie osiedla mieszkaniowego Michalinów w Dęblinie, dotychczas
wchodzącej w skład ulicy Przelotnej oraz ustalenia nowego przebiegu
ulicy Przelotnej.
Projekt uchwały, stanowiący załącznik do protokołu, przedstawił Naczelnik Wydziału
Gospodarki Mieniem Komunalnym - Krzysztof Kuropatwa. Poinformował, Ŝe zgodnie
z przyjętym uchwałą Nr LXI/379/2006 Rady Miasta Dęblin z dnia 24 października 2006 r.
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla Michalinów w Dęblinie,
przy obecnej ulicy Przelotnej znajdują się tereny przeznaczone pod zabudowę usługową,
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zieleń urządzoną oraz sport i rekreację. W dotychczas obowiązującym operacie numeracji
porządkowej oraz nazewnictwa placów i ulic miasta Dęblin, ulica Przelotna składa się
z trzech odcinków, które nie stanowią jednego ciągu komunikacyjnego. Taka sytuacja
uniemoŜliwia prowadzenie numeracji porządkowej nieruchomości z zachowaniem
przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004 r.
w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości. Obecnie na ww. terenach zaczyna
powstawać nowa zabudowa, zaczynają się więc pojawiać doraźne problemy z ustalaniem
numeracji porządkowej dla poszczególnych nieruchomości. Właścicielka działki, połoŜonej
przy ul. Przelotnej wystąpiła z wnioskiem o zmianę nazwy ulicy z Przelotnej na Cichą.
Wniosek ten uzyskał pozytywna opinię Zarządu Osiedla "Michalinów", w związku z czym
powstał projekt niniejszej uchwały.
Komisje: Gospodarki Przestrzennej i BudŜetu oraz Gospodarki Komunalnej - pozytywnie
zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały.
W związku z brakiem chętnych do zabrania głosu w dyskusji nad projektem uchwały,
przystąpiono do głosowania.
W wyniku głosowania (12 głosów "za", 1 głos wstrzymujący się) Rada podjęła uchwałę
Nr XXIV/152/2008 w sprawie nadania nowej nazwy dla ulicy na terenie osiedla
mieszkaniowego Michalinów w Dęblinie, dotychczas wchodzącej w skład ulicy Przelotnej
oraz ustalenia nowego przebiegu ulicy Przelotnej. Uchwała stanowi załącznik
do protokołu.

Ad. pkt 10 b.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie
osiedla mieszkaniowego Jagiellońskie w Dęblinie, pozostającej dotychczas
bez miana.
Projekt uchwały, stanowiący załącznik do protokołu, przedstawił Naczelnik Wydziału
Gospodarki Mieniem Komunalnym - Krzysztof Kuropatwa. Poinformował, Ŝe przy
wydzieleniu przez miasto na terenie osiedla Jagiellońskie gruntów z przeznaczeniem na
budownictwo jednorodzinne, został równieŜ wydzielony ciąg komunikacyjny, stanowiący
główny dojazd do projektowanych działek budowlanych. Wydzielony ciąg komunikacyjny
został utrwalony równieŜ w opracowanym miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego osiedla Jagiellońskie I. Obecnie przy wydzielonym ciągu komunikacyjnym
powstają nowe budynki jednorodzinne, zachodzi więc konieczność nadania przylegającym
do niego posesjom numerów porządkowych. Ciąg stanowi naturalną kontynuację
(przedłuŜenie) istniejącej na terenie osiedla ulicy Królowej Bony. W związku z tym, Ŝe
numeracja porządkowa w ulicy Królowej Bony wzrasta od skrzyŜowania z ulicą
Królewską, nie jest zatem moŜliwa, bez zmiany całej numeracji porządkowej, kontynuacja
tej numeracji dla wydzielonego ciągu komunikacyjnego, zgodna z przepisami
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004 r. w sprawie
numeracji porządkowej nieruchomości. Proponuje się nowej ulicy nadać nazwę "Zygmunta
Starego". Nazwa została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Osiedla.
Komisje: Gospodarki Przestrzennej i BudŜetu oraz Gospodarki Komunalnej - pozytywnie
zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały.
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W związku z brakiem chętnych do zabrania głosu w dyskusji nad projektem uchwały,
przystąpiono do głosowania.
W wyniku głosowania (14 głosami "za") Rada podjęła uchwałę Nr XXIV/153/2008
w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie osiedla mieszkaniowego Jagiellońskie
w Dęblinie, pozostającej dotychczas bez miana. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. pkt 10 c.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie górnych stawek opłat
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie
odbierania odpadów komunalnych oraz opróŜniania zbiorników
bezodpływowych.
Projekt uchwały, stanowiący załącznik do protokołu, przedstawił Burmistrz Miasta Stanisław Włodarczyk, który poinformował, Ŝe projekt powstał w związku z uwagami
Wydziału Nadzoru i Kontroli Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego do podjętej wcześniej
uchwały dotyczącej ustalenia górnych stawek opłat za odbiór i transport nieczystości
ciekłych. W uchwale została ustalona stawka w wysokości 21 zł netto. RównieŜ
w poprzednich uchwałach były podane stawki netto. Organ nadzoru, podpierając się
wyrokami wojewódzkich sądów administracyjnych, stoi na stanowisku, Ŝe stawka górna za
odbiór odpadów komunalnych powinna zawierać wszystkie elementy, jakie są do
poniesienia przez odbiorcę - m.in. podatek VAT, wobec powyŜszego zachodzi konieczność
"ubruttowienia" górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych stałych i ciekłych.
Jest to na dzień dzisiejszy podatek 7%, a więc dotychczasowe stawki zostały podniesione
o 7% z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek groszy. Jeśli chodzi o odpady stałe byłoby to
6,90 zł brutto miesięcznie za osobę faktycznie zamieszkująca nieruchomość, jeŜeli odpady
nie są zbierane selektywnie (do tej pory było 6,40 zł), 3,50 zł brutto miesięcznie za osobę
faktycznie zamieszkującą nieruchomość, jeŜeli odpady są zbierane selektywnie (do tej pory
było 3,20 zł), 68,50 zł brutto za 1m3 od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
oraz innych niŜ mieszkańcy podmiotów i instytucji nie prowadzących działalności
gospodarczej (do tej pory było to 64 zł) i stawka za odbiór nieczystości ciekłych wynosić
będzie 22,50 zł brutto za 1m3 (dotychczas było to 21 zł).
Komisja Gospodarki Komunalnej - pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Radny Stanisław Kopacz - zapytał, gdzie na terenie miasta odbywa się selektywne
zbieranie odpadów, jeśli chodzi o zabudowę wielorodzinną?
Przewodniczący RM - Ryszard Karpiński - odpowiedział przedmówcy, Ŝe kwestie te
reguluje regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie, gdzie jest dokładnie
rozpisane, co to jest ta segregacja. Pełna segregacja to jest równieŜ oddanie zlewek
kuchennych, rozdzielenie szkła opakowaniowego kolorystycznie, opakowań po napojach
kolorystycznie, oddzielenie butelek po chemii gospodarstwa domowego i oddzielenie
opakowania po olejach spoŜywczych i innych.
Pan Dariusz Wojdat - Prezes zarządu MZGK Sp. z o.o. - dodał, Ŝe obecnie na terenie
miasta nie jest prowadzona Ŝadna segregacja odpadów komunalnych, zgodnie
z regulaminem. To co jest prowadzone nazywamy selekcją. Ustawienie "piłek" nie jest
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pełną segregacją. Jesteśmy dzisiaj najtańszą firmą na rynkach, pobierającą opłatę od osoby
4,20 zł na osiedlach wysokich brutto i 4,20 zł plus podatek VAT na osiedlach niskich.
Przystąpiono do głosowania projektu uchwały. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
12 głosami "za", przy 2 głosach przeciwnych Rada podjęła uchwałę Nr XXIV/154/2008
w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie
odbierania odpadów komunalnych oraz opróŜniania zbiorników bezodpływowych.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. pkt 10 d.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upowaŜnienia Burmistrza
Miasta Dęblin do podejmowania wszelkich czynności związanych
z realizacją projektu pod nazwą "Klucz do pracy - rozwój kluczowych
kompetencji osób młodych".
Projekt uchwały (w załączeniu) przedstawił Burmistrz Miasta - Stanisław Włodarczyk.
Poinformował, Ŝe miasto Dęblin złoŜyło wniosek do Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Lublinie o realizację projektu "Klucz do pracy - rozwój kluczowych kompetencji osób
młodych" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt ten uzyskał akceptację
instytucji oceniającej i znalazł się na 9 miejscu do realizacji. Miasto Dęblin jest jedynym
samorządem szczebla gminnego, który uzyskał akceptację dofinansowania tego projektu.
Szacunkowa wartość tego projektu wynosi 424.900,00 zł. Zgodnie z wymogami przepisów
regulujących te programy konieczne jest upowaŜnienie ze strony Rady do podejmowania
wszelkich decyzji i czynności, związanych z realizacją tego projektu, począwszy
od podpisania umowy na realizację tego projektu. Projekt przewiduje upowaŜnienie
Burmistrza Miasta do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją ww.
projektu.
Z uwagi na brak chętnych do zabrania głosu w dyskusji, przystąpiono do głosowania nad
projektem uchwały. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. Jednogłośnie (13 głosami
"za") Rada podjęła uchwałę Nr XXIV/155/2008 w sprawie upowaŜnienia Burmistrza
Miasta Dęblin do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu pod
nazwą "Klucz do pracy - rozwój kluczowych kompetencji osób młodych". Uchwała
stanowi załącznik do protokołu.

Ad. pkt 10 e.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia zadań z zakresu
administracji rządowej.
Projekt uchwały (w załączeniu) przedstawił Burmistrz Miasta - Stanisław Włodarczyk.
Powiedział, Ŝe Wojewoda Lubelski wystąpił z porozumieniem w sprawie utrzymania
grobów i cmentarzy wojennych na terenie Miasta Dęblin, zabezpieczając jednocześnie
dotację na dofinansowanie kosztów utrzymania grobownictwa wojennego w kwocie
2.000 zł. Realizacja tego zadania wymaga podjęcia przez Radę stosownej uchwały.
Radny Andrzej Banaś - zapytał, co Pan Burmistrz w ramach dotacji w wysokości 2.000 zł
zamierza zrobić?
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Burmistrz Miasta - odpowiedział, Ŝe za te pieniądze będą wykonane drobne remonty
i prace porządkowe.
Przystąpiono do głosowania. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Jednogłośnie
(14 głosami "za") Rada podjęła uchwałę Nr XXIV/156/2008 w sprawie przejęcia zadań
z zakresu administracji rządowej. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. pkt 10 f.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
utworzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dęblinie.
Projekt uchwały (w załączeniu) przedstawiła Pani Jolanta Pyra - Kierownik Warsztatów
Terapii Zajęciowej, która poinformował, Ŝe projekt uchwały dotyczy zmiany regulaminu
organizacyjnego Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dęblinie w punkcie dotyczącym
przyjmowania nowych uczestników na zajęcia warsztatowe. Wytyczne do tych zmian są
zaleceniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach.
Z uwagi na brak chętnych do zabrania głosu w dyskusji, przystąpiono do głosowania nad
projektem uchwały. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Jednogłośnie (14 głosami
"za") Rada podjęła uchwałę Nr XXIV/157/2008 zmieniającą uchwałę w sprawie
utworzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dęblinie. Uchwała stanowi załącznik
do protokołu.

Ad. pkt 10 g.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaskarŜenia rozstrzygnięcia
nadzorczego Wojewody Lubelskiego.
Projekt uchwały (w załączeniu) przedstawił Burmistrz Miasta - Stanisław Włodarczyk.
Powiedział, Ŝe rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Lubelskiego została stwierdzona
niewaŜność uchwały Nr XXII/139/2008, która uniemoŜliwia realizację dwóch zadań
z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Dęblin na
2008 r. Te zadania to monitoring miasta oraz szkolenia sprzedawców napojów
alkoholowych. Do tej pory tego typu zapisy nie były kwestionowane przez Lubelski Urząd
Wojewódzki. Nie ma na dzień dzisiejszy orzeczeń sądu, które potwierdzałyby taka linię
orzecznictwa organu nadzoru. Proponuje się zaskarŜenie powyŜszego rozstrzygnięcia
nadzorczego Wojewody.
Radny Henryk Wiejak - zapytał, jakie są szanse na wygranie tej sprawy przed sądem
administracyjnym?
Burmistrz Miasta - odpowiedział, Ŝe nie podejmuje się udzielenia odpowiedzi na tak
postawione pytanie, Ŝeby nie wpływać na niezawisłość sądów.
Przystąpiono do głosowania. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Jednogłośnie
(14 głosami "za") Rada podjęła uchwałę Nr XXIV/158/2008 w sprawie zaskarŜenia
rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Lubelskiego. Uchwała stanowi załącznik
do protokołu.

_________________________________________________________
Protokół Nr XXIV/08 sesji Rady Miasta Dęblin z dnia 27 marca 2008 r.

28

Ad. pkt 10 h.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian
w budŜecie Miasta Dęblin na 2008 r.
Projekt uchwały (w załączeniu) przedstawiła Skarbnik Miasta - Kinga Barańska.
Poinformowała, Ŝe zmiany do budŜetu dotyczą głównie dotacji celowych z budŜetu
państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone i zadania własne).
W związku z decyzją Wojewody Lubelskiego w sprawie podziału budŜetu województwa
lubelskiego na poszczególne gminy zachodzi konieczność zmniejszenia środków w dziale
Pomoc społeczna w rozdziale - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
o kwotę 3.000 zł do kwoty 7.000 zł, w dziale - Oświata i wychowanie o kwotę 11.000 zł
do kwoty 9.000 zł. Taka sama sytuacja dotyczy zmniejszenia środków z Krajowego Biura
Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców o kwotę 329 zł
do kwoty 2.661 zł. Na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego zwiększono środki
o 10.000 zł w dziale Pomoc społeczna na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.
Przesunięto środki pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków
budŜetu, nie powodujące zmniejszenia i zwiększenia budŜetu miasta.
Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta - Stanisław Włodarczyk, który wypowiedział się
na temat rozszerzenia zadania drogowego, które było planowane na drogach powiatowych
i zwiększenia wartości tego zadania z 300.000 zł do 1.200.000 zł z dofinansowaniem
rezerwy celowej Ministerstwa Infrastruktury. W związku z tym zadaniem zachodzi
konieczność zwiększenia równieŜ udziału własnego miasta. Wartość tej inwestycji
wyniesie 1.200.000 zł. Połowa dofinansowania z budŜetu państwa - 600.000 zł, udział
samorządu - 600.000 zł. Z tego 100.000 zł stanowi dofinansowanie kładki i 500.000 zł
do podziału między dwa samorządy. Informacja ta nawiązuje do projektu uchwały, która
będzie przedmiotem dyskusji w następnym punkcie porządku obrad. Burmistrz wniósł
autoporawkę do projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie Miasta Dęblin na 2008 r.,
polegającą na zwiększeniu dochodów o kwotę 150.000 zł, czyli do łącznej kwoty
35.779.707 zł. Zwiększenia środków w poszczególnych rozdziałach wynosiłyby:
100.000 zł - dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami za wynajem lokali
gminnych, 15.000 zł - dochody z najmu i dzierŜawy i 5.000 zł dochody z najmu
i dzierŜawy w Urzędzie Miasta i 30.000 zł w podatku od środków transportowych oraz
zwiększeniu wydatków budŜetu o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na drogi publiczne
powiatowe. Łączna dotacja do dróg powiatowych wynosiłaby 375.000 zł. Wydatki budŜetu
po tych zmianach zamknęłyby się w kwocie 36.464.339 zł.
Komisja Gospodarki Przestrzennej i BudŜetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierali:
Radny Andrzej Banaś - skierował pytania do Pani Skarbnik. Zapytał, jaki jest zakres
zadania - Opracowanie koncepcji budowy kanalizacji deszczowej - kwota 30.000 zł
oraz zwrócił się o rozszyfrowanie punktu 4 z uzasadnienia do projektu uchwały.
Skarbnik Miasta - Kinga Barańska - udzielając odpowiedzi na powyŜsze zapytania
odpowiedziała, Ŝe punkt 4 uzasadnienia dotyczy pisma Szkoły Podstawowej Nr 2 i kwoty
7.140 zł. 100.000 zł dotyczy przeniesienia z paragrafu usług pozostałych do paragrafu usługi modernizacyjne w rozdziale oświata, jeŜeli chodzi o remonty, a reszta - 5.000 zł to
jest przesunięcie w gospodarce mieszkaniowej z inwestycji na środki bieŜące.
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Burmistrz Miasta - odnośnie kanalizacji deszczowej powiedział, Ŝe to pytanie powinno
paść przy uchwalaniu budŜetu, bo uchwała nic nie zmienia w tym zakresie. To pytanie nie
powinno być skierowane do Pani Skarbnik, tylko do mnie, bądź do Naczelnika Wydziału,
zajmującego się inwestycjami.
Radny Krzysztof Karbowski - zapytał, czy dokumentacja na budowę oświetlenia
drogowego w ul. Balonna - będzie dotyczyła tego odcinka do cmentarza?
Burmistrz Miasta - odpowiedział radnemu, Ŝeby zapoznał się z budŜetem miasta, bo tam
wszystko jest zapisane oraz dodał, Ŝe dokumentacja jest na całą ulicę Balonna.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą. Jednogłośnie (14 głosami "za") Rada podjęła
uchwałę Nr XXIV/159/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Miasta Dęblin
na 2008 r. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. pkt 10 i.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zabezpieczenia środków
finansowych niezbędnych do zapewnienia realizacji zadań związanych
z modernizacją dróg powiatowych na terenie miasta Dęblin.
Przewodniczący RM - Ryszard Karpiński - zwrócił się do Rady o rozpatrzenie dwóch
projektów uchwał w tej sprawie. Pierwszy projekt był dostarczony radnym wraz
z materiałami na dzisiejszą sesję, a drugi w dniu dzisiejszym.
Burmistrz Miasta - wnioskował o wycofanie projektu uchwały w sprawie zabezpieczenia
środków finansowych niezbędnych do zapewnienia realizacji zadań związanych
z modernizacją dróg powiatowych na terenie miasta Dęblin, a w jego miejsce
zaproponował wprowadzenia projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Ryckiemu na realizację zadania pn. "Budowa kładki i modernizacja ulic
Spacerowej, Składowej i Krasickiego w Dęblinie". Burmistrz przedstawił projekt uchwały,
który stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Wprowadził do przedstawionego
projektu uchwały następujące autopoprawki: w § 1 po słowach "z przeznaczeniem na"
dodać słowa "dofinansowanie realizacji". Słowa "w którego zakres wejdą" skreśla się
a w ich miejsce wprowadza słowa "w zakresie". W punkcie 3 § 1 w miejsce słowa
"odcinkami" wprowadza się słowo "odcinkiem".
Projekt uchwały był przedstawiony przy omawianiu uchwały w sprawie zmian w budŜecie
miasta na 2008 r.
Radny Krzysztof Karbowski - jeŜeli Pan Burmistrz wycofał projekt wcześniej
przedłoŜonej uchwały, on stał się bezprzedmiotowy, a Rada Miasta przyjęła go do
porządku obrad sesji, to teraz Rada powinna drugi projekt uchwały wprowadzić do
porządku obrad.
Burmistrz Miasta - zmienił tytuł projektu uchwały na tytuł zaproponowany w projekcie
przedłoŜonym radnym w dniu dzisiejszym, czyli tytuł uchwały nie będzie brzmiał: "w
sprawie zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do zapewnienia realizacji
zadań związanych z modernizacją dróg powiatowych na terenie miasta Dęblin", tylko
brzmienie tytułu będzie następujące: "w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
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Ryckiemu na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Budowa kładki i modernizacja ulic
Spacerowej, Składowej i Krasickiego w Dęblinie". Zmianie ulega równieŜ brzmienie § 1
oraz dodaje się § 2, natomiast § 2 i § 3 otrzymują wyŜszą numerację.
Przedmiotowy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję
Gospodarki Przestrzennej i BudŜetu oraz Komisję Gospodarki Komunalnej.
Radny Henryk BroŜyna - zwrócił uwagę na rozbieŜność zapisu w tytule projektu uchwały
z zapisem zakresu zadania zamieszczonym w § 1. W tytule uchwały nie została
zamieszczona ul. Konopnickiej.
Burmistrz Miasta - wyjaśnił, Ŝe w budŜecie powiatu ryckiego nazwa tego zadania brzmi:
"Budowa kładki i modernizacja ulic Spacerowej, Składowej i Krasickiego w Dęblinie" i nie
moŜna tej nazwy zmienić.
Radny Krzysztof Karbowski - zwrócił się o zlikwidowanie skrótu "pn.", poniewaŜ
takiego skrótu nie ma w języku polskim.
Burmistrz Miasta - przyjął uwagę radnego jako autopoprawkę do projektu uchwały.
Przystąpiono do głosowania. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Jednogłośnie
(14 głosami "za") Rada podjęła uchwałę Nr XXIV/160/2008 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Ryckiemu na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą
"Budowa kładki i modernizacja ulic Spacerowej, Składowej i Krasickiego w Dęblinie".
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. pkt 11.
Wolne wnioski.
Radny Stanisław Kopacz - wnioskował o naprawę lub montaŜ nowej tablicy
ogłoszeniowej w os. 15 Pułku Piechoty "Wilków".
Radny Waldemar Potyra - zgłosił wniosek o jak najszybsze zamontowanie tablicy
ogłoszeniowej w ul. Bobrowskiej. Ponadto radny poinformował Przewodniczących
Zarządów Osiedli o podziale środków finansowych na funkcjonowanie zarządów osiedli.
Podział ten przedstawia się następująco:
1. Lotnisko
3.577,00 zł
2. Wiślana
3.074,00 zł
3. Mierzwiączka
1.874,00 zł
4. 15 PP „Wilków”
1.687,00 zł
5. Staszica
1.401,00 zł
6. Michalinów
1.165,00 zł
7. Jagiellońskie
1.013,00 zł
8. Wiślana-świca
855,00 zł
9. śdŜary
763,00 zł
10. Irena
759,00 zł
11. Starówka
750,00 zł
12. Rycice
630,00 zł
13. Masów
618,00 zł
14. Pułaskiego
458,00 zł
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15. PodchorąŜych
16. Stawy
17. Młynki

458,00 zł
458,00 zł
458,00 zł

Radny Andrzej Banaś - wnioskował o zorganizowanie cyklicznych zawodów
latawcowych w mieście Dęblin, w I etapie zawodów rodzinnych o zasięgu powiatowym,
w II etapie zawodów profesjonalnych - na etapie wojewódzkim i centralnym.
Zaproponował, Ŝeby te zawody zorganizować przy współudziale WSOSP - np. na terenie
trawiastej powierzchni Lotniska lub na terenie Wspólnoty Gruntowej Mierzwiączka.
Radny Krzysztof Karbowski - zgłosił wniosek o usunięcie "betonowych taboretów" po
zdewastowanych ławkach w centrum miasta.

Ad. pkt 12.
Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski.
Burmistrz Miasta - Stanisław Włodarczyk - udzielił odpowiedzi na zapytania,
interpelacje i wnioski.
Wnioski radnego Wiejaka:
• dot. wycięcia krzewów przy drodze osiedlowej przy garaŜach. Będzie to wykonane.
• usunięcie lip przy ul. Lipowej - jest juŜ przygotowany wniosek do zarządcy drogi
o wycięcie tych lip. Jutro ten wniosek zostanie wysłany;
• wniosek dotyczący nadania nazwy ulicy Nauczycieli Tajnego Nauczania. Będę
pamiętał o tym. Ostateczna decyzja w sprawie nazewnictwa ulic naleŜy do Rady
Miasta i Komisja Samorządu i Porządku Publicznego mogłaby się tym tematem
zająć;
• wniosek dot. opublikowania materiałów z konferencji naukowej z okazji 50-lecia
nadania praw miejskich Dęblinowi. Publikacja z tych obchodów jest dostępna.
Została równieŜ przekazana do bibliotek. 50-lecie miasta było w 2004 r. W tej
chwili jest rok 2008 i takie rzeczy powinny być robione na bieŜąco;
• wniosek dotyczący punktu prasowego na peronie dworca PKP. PKP uzaleŜnia
swoją zgodę od zgody Konserwatora Zabytków w tej sprawie. Jedna z właścicielek
miała wystąpić do Konserwatora Zabytków o pozytywną opinię w tym zakresie. Ja
deklarowałem pomoc, Ŝe jeśli będzie trzeba pojechać i rozmawiać to pojadę. Nie
mam dalszego odzewu, Ŝe jest taka interwencja konieczna.
Wnioski radnego Chochowskiego:
• wniosek dotyczący sfrezowania muld przy krawęŜnikach ul. Warszawskiej. Tam
nie ma takich muld do frezowania na dzień dzisiejszy. Poczekajmy na modernizację
tej drogi;
• wniosek dotyczący wycinki topoli na ul. Saperów. NaleŜy ustalić kto jest zarządcą
tego terenu i jeśli ta topola zagraŜa bezpieczeństwu, będą podjęte działania
w kierunku jej usunięcia.
Wnioski radnego Potyry:
• wniosek dot. uprzątnięcia terenu za "Adrią". Na terenie miasta jest więcej takich
terenów, które wymagają sprzątnięcia i jeśli są to tereny naleŜące do miasta, na
pewno zostaną uprzątnięte. Prace porządkowe zostaną podjęte w kwietniu.
Częściowo, te najbardziej newralgiczne miejsca w mieście, zostały posprzątane
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przed świętami. Wszędzie tam, gdzie są punkty handlowe o duŜym natęŜeniu jest
bałagan. To samo dotyczy "Irenki";
• wniosek dotyczący kontroli umów na śmieci. Kontrole w tym zakresie będą
kontynuowane. RównieŜ będą przeprowadzone kontrole podmiotów gospodarczych
(nawiązanie do wniosku radnego Skibińskiego).
Wnioski radnego Skibińskiego:
• wniosek dot. wysłania pism do WAM i AMW z prośbą o uporządkowanie
naleŜących do nich terenów. Pisma takie zostaną wystosowane;
• wniosek dot. wypływu ścieków do rowu. Komisyjnie zostanie zbadana ta sprawa.
Musi ten problem zostać wyjaśniony;
• wniosek dotyczący przeglądu znaków drogowych. Średnio co dwa tygodnie taki
przegląd jest robiony. Pracownicy jeŜdŜą i poprawiają te znaki, ale zostają one
ponownie dewastowane. Na drogach gminnych sytuacja ta jest w miarę opanowana.
Wnioski radnego BroŜyny:
• wniosek dotyczący uporządkowania drogi za cmentarzem Balonna. Ktoś pozwolił
na wywoŜenie w to miejsce gruzu, ale myślę, Ŝe zrobimy tam porządek
w najbliŜszym czasie;
• wniosek dot. wyznaczenia znaków dla niepełnosprawnych. Jeśli chodzi o "Lidla" to wystąpimy, bo tam jest parking, natomiast "Biedronka" nie ma swojego
parkingu. Na pewno zostaną uporządkowane sprawy wyznaczenia miejsc dla
niepełnosprawnych przy Urzędzie Miasta.
Wnioski radnego Karbowskiego:
• wniosek dotyczący zdejmowania kostki na wiadukcie. Sprawa zostanie przekazana
zarządcy drogi;
• wniosek dotyczący naprawy herbów na planach miasta. W miarę moŜliwości
zostanie to poprawione;
• wniosek dotyczący naprawienia chodnika przy ul. Bankowej. Tam samochody nie
powinny stawać. Ten chodnik wymaga całkowitej wymiany i po wykonaniu
kanalizacji remont ulicy Bankowej oraz ciągu pieszego zostanie dokończony;
• wniosek dot. remontów cząstkowych dróg (ul. Jagiellończyka). Naprawy cząstkowe
będą robione generalnie. Jest zakupiona masa na zimno. JuŜ w tym roku robiliśmy
uzupełnienia dziur w jezdniach;
• wniosek dotyczący zmiany przebiegu chodnika przy "Lidlu". Ktoś opracowywał
projekt zagospodarowania tego terenu. Miasto nie jest od tego, Ŝeby zwracać uwagę
właścicielowi prywatnej posesji, jak ma przebiegać chodnik;
• wniosek dot. uporządkowania miejsc pamięci narodowej. Miejsca pamięci
narodowej są przyporządkowane kaŜdej szkole i kaŜda szkoła miejsca te pielęgnuje.
W ubiegłym roku na cmentarzu Balonna został zrobiony generalny porządek,
zostały wycięte wszystkie chaszcze i w tej chwili miejsce to będzie łatwiej
utrzymać w czystości.
Radny Henryk Wiejak - zabrał głos w sprawie wniosku dotyczącego publikacji
materiałów z sesji popularnonaukowej z okazji 50-lecia nadania praw miejskich Dęblinowi.
9 profesorów tym tematem się zajmowało. Materiał był nagrywany i jest to materiał bardzo
cenny.
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Ad. pkt 13.
Zatwierdzenie protokołu XXIII sesji Rady Miasta.
Protokół XXIII sesji przyjęto jednogłośnie (14 głosami "za").

Ad. pkt 14.
Zamknięcie sesji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Miasta - Ryszard
Karpiński zamknął XXIV sesję, dziękując wszystkim za udział w obradach.
Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządziła:
Katarzyna Rybicka
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