PROTOKÓŁ Nr XXX/08
z przebiegu XXX sesji Rady Miasta Dęblin
w dniu 30 czerwca 2008 roku
____________________________________________________________________________
Miejsce posiedzenia: sala konferencyjna Ratusza Miasta Dęblin.
Czas trwania sesji: godz. 1000 – 1435.
Ustawowy skład Rady Miasta - 15 radnych.
W sesji wzięło udział 13 radnych.
Nieobecni radni: Ryszard Karpiński, Waldemar Potyra.
Lista obecności stanowi załącznik do protokółu.

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

Ad. pkt 2.
Przedstawienie porządku obrad.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta – Ryszard Zarówny poinformował, Ŝe do porządku sesji,
który otrzymali radni wprowadza autopoprawkę, dodając dwa projekty uchwał.
W punkcie 7g - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ryckiemu na
funkcjonowanie Zamiejscowego Stanowiska Wydziału Komunikacji w Dęblinie
oraz w punkcie 7h - w sprawie ustalenia miesięcznej odpłatności za korzystanie ze świadczeń
miejskich przedszkoli prowadzonych przez Miasto Dęblin w zakresie przekraczającym podstawę
programową wychowania przedszkolnego.
Następnie Wiceprzewodniczący przedstawił porządek obrad XXX sesji Rady Miasta:
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. Informacja Komisji Rewizyjnej o realizacji uchwał i wniosków zgłaszanych na sesjach Rady
Miasta w V kadencji.
6. Informacja na temat funkcjonowania transportu osobowego w mieście Dęblin.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) wprowadzenia zmian w budŜecie Miasta Dęblin na 2008 r.;
b) zatwierdzenia taryf Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie
dla zbiorowego odprowadzania ścieków Dęblin Stawy;
c) nabycia działek przy ul. Jagiellońskiej w Dęblinie;
d) w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów
sportowych Burmistrza Miasta Dęblin dla zawodników osiągających wysokie wyniki
sportowe we współzawodnictwie ogólnopolskim i międzynarodowym;
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e) ustalenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla
nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu
nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze;
f) opinii o utworzeniu wielkopowierzchniowego obiektu handlowego;
g) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ryckiemu na funkcjonowanie
Zamiejscowego Stanowiska Wydziału Komunikacji w Dęblinie;
h) ustalenia miesięcznej odpłatności za korzystanie ze świadczeń miejskich przedszkoli
prowadzonych przez Miasto Dęblin w zakresie przekraczającym podstawę programową
wychowania przedszkolnego.
8. Wolne wnioski.
9. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski.
10. Zatwierdzenie protokołów XXVII, XXVIII i XXIX sesji Rady Miasta.
11. Zamknięcie sesji.

Ad. pkt 3.
Informacja o pracach Przewodniczącego Rady i Burmistrza Miasta w okresie
między sesjami.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta - Ryszard Zarówny poinformował, Ŝe w związku
z urlopem Przewodniczącego Rady pełnił jego funkcję i w okresie między sesjami uczestniczył:
 14,15.06. - w obchodach Dni Dęblina;
 16.06. - prowadził nadzwyczajną sesję Rady Miasta zwołaną na wniosek Burmistrza Miasta;
 20.06 - w zakończeniu roku szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 4 oraz w Gimnazjum Nr 2.
Tego samego dnia na zaproszenie dowódcy 7. Rejonowej Bazy Materiałowej brał udział
w uroczystości obchodów 89 rocznicy powstania Jednostki Wojskowej w Stawach;
 21.06. - w 25 rocznicy powstania Klubu Seniorów w Dęblinie;
 25.06. - prowadził nadzwyczajną sesję Rady Miasta zwołaną na wniosek Burmistrza Miasta;
 26.06. - w posiedzeniu komisji Rady Miasta.
Burmistrz Miasta - Stanisław Włodarczyk poinformował, Ŝe w okresie od ostatniej sesji
zwołanej w trybie zwyczajnym, przygotowane zostały materiały na dzisiejszą sesję Rady Miasta,
a poza tym:
 28.05. - uczestniczył w zebraniu mieszkańców na osiedlu Staszica i otwarciu świetlicy
osiedlowej, przygotowanej wspólnie przez Zarząd Osiedla i radnego z tego osiedla Waldemara Chochowskiego;
 29.05. - uczestniczył w spotkaniu w sprawie modernizacji przejazdu łukowskiego.
 31.05. - Zastępca Burmistrza - GraŜyna Maziarek uczestniczyła w obchodach Dnia Drogowca
w Kazimierzu Dolnym;
 01.06. - uczestniczył w obchodach Dnia Dziecka na osiedlu śdŜary i Młynki, jak równieŜ
kibicował meczowi towarzyskiemu OSP - Dęblin Masów i PSP - Ryki;
 02.06. - uczestniczył w Dniu Dziecka organizowanym przez Miejski Dom Kultury dla dzieci
szkolnych;
 02.06. - brał udział w spotkaniu z Ministrem Rolnictwa - Markiem Sawickim w StęŜycy;
 04.06. - uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami RZI, 5. WOG-u, Jednostek
Wojskowych: Stawy i Twierdza w sprawie pozyskania niektórych nieruchomości
wojskowych, jak równieŜ odbioru ścieków i dostaw wody. Omawiano przejęcie kina
"Twierdza" oraz terenów na osiedlu Lotnisko za przedszkolem, na którym mogłoby być
umiejscowione boisko sportowe;
 06.06. - uczestniczył w przysięgach wojskowych w WSOSP i w Twierdzy;
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 07,08.06. - uczestniczył w obchodach Dnia Dziecka na osiedlu Wiślana - świca wraz
z Zastępcą - GraŜyną Maziarek, która uczestniczyła w obchodach Dnia Dziecka na osiedlu
Michalinów;
 09.06. - brał udział w spotkaniu z projektantem drogi wojewódzkiej 801 w sprawie
zaprojektowania oświetlenia przy tej drodze;
 09.06. - podpisał umowę z dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy na realizację projektu
"Klucz do sukcesu";
 10.06. - uczestniczył w jubileuszu 30 -lecia Klubu Seniora "Zorza" w StęŜycy;
 12.06. - uczestniczył w spotkaniu przez Starostwo Powiatowe w Rykach na temat strategii
powiatu ryckiego;
 12.06. - uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów Oddział w Dęblinie. Było to zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Prezesem na
kolejną kadencję został ponownie Pan Jan Prządka, a wiceprezesem, równieŜ ponownie, został
Pan Aleksander Płowaś;
 13,15.06. - brał udział w Dniach Dęblina;
 16.06. - uczestniczył w nadzwyczajnej sesji Rady Miasta;
 17.06. - podpisał akt notarialny na zbycie nieruchomości w Stawach - bloku 13 (dwie klatki);
 17.06. - uczestniczył w Zebraniu Mieszkańców osiedla Irena;
 19.06. - brał udział w spotkaniu ze Starostą w sprawie realizacji inwestycji na drogach
powiatowych w granicach miasta;
 19,20.06. - uczestniczył w zakończeniu roku szkolnego w placówkach oświatowych
prowadzonych przez miasto;
 20.06. - brał udział w obchodach 89-lecia istnienia Jednostki Wojskowej w Stawach;
 20.06. - Zastępca Burmistrza - GraŜyna Maziarek uczestniczyła w przysiędze korpusu
kapelanów WSOSP;
 21.06. - uczestniczył w uroczystych obchodach 25 rocznicy powstania Klubu Seniora przy
Miejskim Domu Kultury;
 23.06. - wspólnie z prezesem MZGK - Dariuszem Wojdatem uczestniczył w spotkaniu
organizowanym przez prezydenta Miasta Puław w sprawie organizacji systemu gospodarki
odpadami komunalnymi w regionie puławskim. W nowym projekcie planu gospodarki
odpadami województwa lubelskiego proponuje się przenieść przypisanie Dęblina z Puław do
regionu północno zachodniego (powiat rycki, łukowski i częściowo lubartowski). Problem jest
w tym, Ŝe w tym nowoprojektowanym regionie nie ma na dzień dzisiejszy Ŝadnego zakładu
utylizacji odpadów komunalnych. Urząd Marszałkowski zwrócił się o zaopiniowanie tego
projektu. Dęblin przedłoŜył negatywną opinię odnośnie przepisania do nowotworzonego
regionu, wystąpił z wnioskiem o pozostawienie w regionie puławskim i zadeklarował
Prezydentowi Miasta Puław przystąpienie do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych w Puławach;
 26.06. - w Dęblinie odbyło się w WyŜszej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych spotkanie
dotyczące organizacji wojewódzkiego zjazdu towarzystw regionalnych w Dęblinie.
W spotkaniu uczestniczył marszałek województwa, który objął patronat nad zjazdem,
przewidywanym w pierwszej połowie września;
 27.06. - brał udział w sesji Rady Powiatu w Rykach;
 w dniu dzisiejszym odbyło się Walne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Zakładu
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.. Zostało przyjęte sprawozdanie z działalności Zarządu
MZGK za rok 2007 i zostało udzielone absolutorium Zarządowi Spółki z prezesem Dariuszem
Wojdatem na czele. Przyjęte zostało sprawozdanie Rady Nadzorczej. Z powodu wygaśnięcia
kadencji w dniu dzisiejszym została powołana nowa rada nadzorcza. Rada została powołana w
składzie trzyosobowym: Andrzej Frącek, Ryszard Gruszczyński i Marek Mikusek jako
przedstawiciel załogi.
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 Trwa budowa kanalizacji w ulicy Bankowej - termin zakończenia inwestycji to 11 sierpnia br.,
niestety wystąpiły pewne trudności z budową, poniewaŜ niektóre osoby nie wyraŜają zgody na
przeprowadzenie infrastruktury kanalizacyjnej przez ich posesje, mimo tego, Ŝe na etapie
projektowania taka zgoda była.
 W ramach środków przewidzianych na remonty bieŜące przeprowadzony został przetarg na
wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku ulicy Jagiellończyka. Wygrało Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych w Puławach na kwotę 149.308,05 zł. Termin wykonania do 31 lipca.
 Został przeprowadzony przetarg na budowę oświetlenia ulicznego na ulicy Konopnickiej.
Wybrana została firma "Elektromex" z Dęblina za kwotę 66.804 zł, była to najniŜsza oferta.
 05.06. - odbył się przetarg na sprzedaŜ lokalu mieszkalnego w bloku 29 na osiedlu Wiślana.
Lokal został sprzedany za cenę 38.600 zł.
 Przeprowadzone zostały konkursy na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych, w
których wygasły kadencje dyrektorów, to jest, do Szkoły Podstawowej nr 2 - gdzie komisja
konkursowa wybrała dotychczasowego dyrektora Pana Sławomira Ojrzyńskiego i do
Miejskiego Przedszkola Nr 1, gdzie wybrana została Dorota Wójcicka. Jeśli nie będzie
zastrzeŜeń ze strony Kuratora Oświaty, osoby te zostaną powołane na stanowisko dyrektorów.
 Zostały zatwierdzone projekty organizacyjne placówek oświatowych na rok 2008/2009.
 Projekty złoŜone do Regionalnego Programu Operacyjnego uzyskały pozytywną formalną
ocenę i zostały skierowane do oceny merytorycznej.
 Przygotowywane są kolejne dokumentacje na projekty wodno-kanalizacyjne oraz prowadzone
są rozmowy z potencjalnymi inwestorami.

Ad. pkt 4.
Zapytania, interpelacje i wnioski radnych.
Radny Henryk Wiejak:
 Podziękował Burmistrzowi Miasta za realizację wniosku dotyczącego naprawy skrzyŜowania
ulic Grunwaldzkiej i 1 Maja, jak równieŜ za rozpoczęcie prac naprawy nawierzchni ulicy
osiedlowej w osiedlu Wiślana.
 Zapytał Burmistrza - jak wygląda podział obowiązków między Burmistrzem a jego Zastępcą.
 Prosił o zwrócenie uwagi na estetykę wjazdu w granice miasta Dęblina od strony StęŜycy.
Radny Krzysztof Karbowski:
 Wnioskował:
- o przeprowadzenie remontu taboretów parkowych oraz ławek usytuowanych na
skwerkach przy ulicy Niepodległości;
- o spowodowanie likwidacji praktyki wieszania ogłoszeń na drzewach w centrum miasta
przy przystankach;
- o uporządkowanie w czasie wakacji miejsc pamięci narodowej;
- o objęcie patronatem Burmistrza Miasta święta 15 Pułku Piechoty Wilków;
- o remont słupów reklamowych z herbem miasta usytuowanych na rogatkach miasta od
strony StęŜycy i Ryk;
- o odłowienie dzikich zwierząt, w szczególności lisów w osiedlach Irena, Starówka
i Staszica;
- o zamontowanie aktualnych rozkładów jazdy PKP i PKS w gablocie ogłoszeniowej
usytuowanej przy przystanku PKS w centrum miasta;
- o cięcia pielęgnacyjne Ŝywopłotu przy drodze krajowej 48 i 801 w sąsiedztwie WZI-Ŝ;
- o przygotowanie projektu o pozyskanie środków unijnych na budowę turystycznych
szlaków pieszych i ścieŜek rowerowych - jednocześnie radny ofiarował swoją pomoc do
uzgodnienia ich geograficznego przebiegu;
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-

o doprowadzenie do uŜywalności kortów tenisowych Klubu KKS "Czarni" i wznowienie
zajęć rekreacyjnych tenisa;
- o przedłoŜenie Radzie Miasta komunikatu z ostatnich zawodów młodzieŜowych i podanie
wyników do lokalnej prasy;
 Zapytał:
- co spowodowało rezygnację z montaŜu radaru na ulicy Kockiej;
- czy dęblińskie dzieci mogą korzystać z przyszkolnych obiektów sportowych do
organizowanych przez siebie zajęć rekreacyjnych.
 Poinformował radnych powiatowych, Ŝe droga Dęblin -Ryki przez Stawy ulega destrukcji
wzdłuŜ krawędzi nawierzchni.
Radny Mieczysław Skibiński:
 Zapytał - czy będzie realizacja wcześniej złoŜonych wniosków w sprawie: rowu,
skrzyŜowania, przepompowni, odstojnika, oświetlenia na ul. Kowalskiego i terenu Agencji
Mienia Wojskowego.
Radny Henryk BroŜyna:
 Wnioskował:
- o natychmiastowe oczyszczenie miasta, na przykład przy ulicy Okólnej i budynku byłego
kina "Irena";
- o przestrzeganie ruchu drogowego przy Urzędzie Miasta (brak przejścia dla pieszych);
- o uzupełnienie znaków drogowych poziomych i pionowych na ulicy Spacerowej. Radny
prosił o pisemne odpowiedzi na swoje wnioski.
Radny Adam Cenkiel:
 Wnioskował o sprawdzenie, w jaki sposób mają uregulowany wywóz śmieci sklepy
znajdujące się w Dęblinie. Zdaniem radnego niektóre sklepy palą śmieci, powodując
zagroŜenie poŜarowe.

Ad. pkt 5.
Informacja Komisji Rewizyjnej o realizacji uchwał i wniosków zgłaszanych na
sesjach Rady Miasta w V kadencji.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Andrzej Gajda przedstawił informację Komisji
Rewizyjnej, która stwierdziła, Ŝe w okresie od 26 lipca 2007 r. do 16 czerwca 2008 Rada Miasta
podjęła 99 uchwał, z których większość została zrealizowana, część jest w trakcie realizacji.
Komisja nie stwierdziła niezrealizowanych uchwał.
Analizując odpowiedzi udzielane na wnioski składane w okresie od 30 sierpnia 2007 r. do
16 czerwca 2008, Komisja stwierdziła, Ŝe do Biura Rady Miasta wpłynęło 100 wniosków.
Na 77 z nich udzielono odpowiedzi na piśmie, natomiast na 18 odpowiedź została udzielona na
sesji Rady, przy czym 3 wnioski były rozpatrywane przy konstruowaniu projektu budŜetu na
2008 rok. Stwierdzono równieŜ, Ŝe 2 wnioski pozostały bez odpowiedzi.
Obydwa zostały złoŜone przez radnego Waldemara Chochowskiego: jeden w dniu
23.10.2007 r. i dotyczył wystąpienia do Zarządu Dróg Powiatowych o zamontowanie na słupie
oświetleniowym lampy przy ulicy Towarowej obok ogrodzenia Zespołu Szkół
Ogólnokształcących, natomiast drugi złoŜony w dniu 19.05.2008 r. dotyczył wykonania remontu
przejazdu kolejowego na ulicy Staszica od strony wjazdu z ulicy Towarowej.
Komisja nie dopatrzyła się nieprawidłowości w terminie przekazywania wniosków do
adresata oraz stwierdza, zachowane są terminy udzielania odpowiedzi.
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Na zakończenie Przewodniczący Komisji wnioskował o przyjęcie przez Radę przedłoŜonej
informacji.
Radny Waldemar Chochowski poinformował, Ŝe na wniosek w sprawie zamontowania lampy
oświetleniowej otrzymał odpowiedź o wystąpieniu w tej sprawie i nie wnosi zastrzeŜeń,
natomiast oczekuje na odpowiedź na wniosek dotyczy remontu przejazdu kolejowego.
Burmistrz Miasta poinformował, Ŝe przejazd kolejowy na ulicy Staszica znajduje się w obrębie
projektowanej ewentualnej zmiany przebiegu drogi 801 i w obecnej chwili miasto nie będzie
podejmować działań związanych z poprawą stanu tego przejazdu, poniewaŜ wraz ze
skrzyŜowaniem będzie przebudowywany, przy realizacji modernizacji drogi wojewódzkiej 801.
Przystąpiono do głosowania przyjęcia informacji.
W głosowaniu brało udział 13 radnych. „Za” przyjęciem informacji Komisji Rewizyjnej było 13
głosów (jednogłośnie).

Ad. pkt 6.
Informacja na temat funkcjonowania transportu osobowego w mieście Dęblin.
Sekretarz Miasta - Marek Basaj poinformował, Ŝe radni otrzymali informację (stanowi
załącznik), która miała na celu przedstawienie przepisów prawa na postawie, których podmioty
mogą ubiegać się o wydanie zezwolenia na przewóz osób. Na terenie Dęblina usługi w zakresie
regularnego przewozu osób świadczy 14 podmiotów. 11 przedsiębiorców posiada licencję na
wykonywanie transportu drogowego taksówką. Organami uprawnionym do kontroli
prawidłowości świadczonych usług przewozowych zgodnie z posiadanymi zezwoleniami są
między innymi, funkcjonariusze policji, inspektorzy Inspektoratu Transportu Drogowego,
inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy oraz upowaŜnieni pracownicy organu wydającego
zezwolenie. W wyniku przeprowadzonych kontroli i stwierdzenia nieprawidłowości organ
udzielający zezwolenia wzywa przedsiębiorcę do usunięcia stwierdzonych uchybień
w wyznaczonym terminie, a w przypadku niezastosowania się do wezwania cofa zezwolenie.
W razie cofnięcia zezwolenia wniosek o ponowne wydanie zezwolenia nie moŜe być
rozpatrzony wcześniej niŜ po upływie 3 lat od dnia, w którym decyzja o cofnięciu stała się
ostateczna.
Przystąpiono do dyskusji.
Radny Henryk Wiejak - powiedział, Ŝe cieszy fakt, Ŝe wszyscy przewoźnicy jeŜdŜą na trasie
dworzec PKP-Lotnisko, ale mieszkańcy innych osiedli (Stawy, Mierzwiączka, śdŜary) równieŜ
chcieliby jeździć "nyskami" do centrum miasta i dworca PKP, dlatego teŜ wnioskuje o podjęcie
działań w celu uruchomienia takich linii.
Radny uwaŜa równieŜ, Ŝe w przyszłości naleŜy się zastanowić, czy istnieje moŜliwość
uruchomienia w Dęblinie komunikacji miejskiej.
Radny Henryk BroŜyna - zapytał ile było kontroli "busów" ze strony Urzędu Miasta.
Radny Krzysztof Karbowski - zaproponował podjęcie rozmów z Puławami w celu
uruchomienia kursów przez Bobrowniki, Dęblin, Gołąb do Puław. Radny wnioskował o podjęcie
rozmów z dęblińskimi przewoźnikami w celu uruchomienia wczesnorannych kursów w sobotę
i niedzielę. ZauwaŜył równieŜ, Ŝe nie zawsze są zsynchronizowane kursy "busów" i pociągów ze
stacji Dęblin.
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Radny Ryszard Zarówny - zapytał, jaki przepis zwalnia przewoźników z posiadania kas
fiskalnych; - czy nowe umowy zawierane obecnie z przewoźnikami są tak skonstruowane, Ŝe są
dla pasaŜerów, czy dla przewoźników. Radny jest zdania, Ŝe przewoźnicy pracują od godziny 500
do 16-1800, poniewaŜ koncesje podpisane wcześniej nie zmuszają do pracy zmianowej.
Radny Henryk Wiejak - poinformował, Ŝe kiedyś wnioskował o przystosowanie dworca
w Zajezierzu do zatrzymywania się pociągów dalekobieŜnych jadących z Lublina do Szczecina,
Poznania, i inn. a mieszkańcy Dęblina mogliby dojeŜdŜać do Zajezierza "nyskami". Obecnie
wnioskuje o podjęcie tego tematu.
Radny Tadeusz Oryl powiedział, Ŝe niektórych radnych cechuje wielka niewiedza na temat
działalności gospodarczej transportu osobowego, poniewaŜ ktoś, kto prowadzi działalność
chciałby zarobić, a nie dokładać. Dęblin jest miastem tak usytuowanym, Ŝe na niektórych liniach
bardzo duŜo osób przemieszcza się, a na innych, od przypadku do przypadku. "Nyska" moŜe
pojechać na przykład na ulicę Kocką, ale będzie długo czekać na jedną lub dwie osoby. Radny
jest zdania, Ŝe jeśli na jakiejś linii będzie za duŜo przewoźników, to sami między sobą umówią
się, co do trasy kursów.
Radny Ryszard Zarówny powiedział, Ŝe miasto musiało zrezygnować z komunikacji
autobusowej po wprowadzeniu prywatnych przewoźników a społeczeństwo naszego miasta
chciałoby, aŜeby transport funkcjonował od godziny 500 do 2200.
Radny Tadeusz Oryl podał wniosek o przerwanie dyskusji, poniewaŜ, jak twierdzi, nie ma
obecnie moŜliwości zmuszenia przewoźników, Ŝeby jeździli o godzinach i na trasach, na których
nie chcą.
Sekretarz Miasta - odpowiedział na pytanie radnego Wiejaka, dlaczego przewoźnicy jeŜdŜą
tylko na niektórych trasach - otóŜ głównym argumentem przedsiębiorcy jest argument
ekonomiczny, nikt nie będzie dokładał do działalności, którą prowadzi, a ze strony organu
wydającego zezwolenie nie moŜna narzucić danej linii i rozkładu jazdy. To przedsiębiorca
przedkłada Burmistrzowi proponowany rozkład jazdy, który jest analizowany i dodawany jako
załącznik do zezwolenia. Jeśli chodzi o uruchomienie komunikacji miejskiej, wiąŜe się to
z dodatkowymi kosztami, w tej chwili nikt nie moŜe określić, jakie to mogą być koszty.
Dla radnego BroŜyny - ile było kontroli - w ubiegłym roku była złoŜona jedna skarga do
Urzędu Miasta, natomiast były przeprowadzone dwie kontrole i wynikało z nich, Ŝe przewoźnik
wykonuje usługi według rozkładu jazdy. Natomiast wpływają do Urzędu anonimy, na które nie
będzie odpowiedzi. Kontrole przeprowadzane są równieŜ przez policję, ale tych wyników Urząd
Miasta nie posiada, brak jest równieŜ materiałów świadczących ile kontroli zostało
przeprowadzonych przez Inspekcję Ruchu Drogowego.
Dla radnego Karbowskiego - podjęcie rozmów z Puławami - w tym przypadku
naleŜałoby podjąć rozmowy z PKS Puławy, ale tu równieŜ będzie wchodzić w grę opłacalność
przewozów. Uruchomienie wczesnorannych kursów - tu teŜ będzie decydować opłacalność
kursów.
Brak koordynacji kursów PKS i PKP - tu będzie problem, poniewaŜ obecne PKP, to wiele
spółek, które między sobą dopracowują rozkłady jazdy aŜeby zabezpieczyć przejazdy dla jak
największej ilości osób, natomiast PKS jest konkurencją i porozumienie będzie bardzo trudne.
Dla radnego Zarównego - kasy fiskalne - Urząd Miasta nie ma moŜliwości sprawdzania
i kontrolowania przewoźników pod tym kątem, o tym decydują przepisy Urzędu Skarbowego.
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Czas pracy - przewoźnicy podlegają kodeksowi pracy i nie mogą jeździć więcej, niŜ na to
pozwalają przepisy. Do tych przepisów dostosowują równieŜ rozkład jazdy.
Dla radnego Wiejaka - dojazdy do dworca w Zajezierzu - przewoźnicy aŜeby wyjeŜdŜać
poza granice miasta na terenie jednego powiatu, muszą występować o zezwolenie do Starosty,
poza granice powiatu na terenie jednego województwa, do Marszałka Województwa, natomiast
działając na terenie dwóch województw, do Marszałka Województwa właściwego dla siedziby z informacji do tej pory uzyskanych wiemy, Ŝe nasi przewoźnicy rezygnowali z takich starań.
Burmistrz Miasta - problem komunikacji w naszym mieście jest, od kiedy zaczęli jeździć
prywatni przewoźnicy, ale to mieszkańcy wsiadali w "busy" a nie w autobusy PKS, które
świadczyły regularne kusy, niestety rachunek ekonomiczny spowodował to, Ŝe PKS wycofał się
z kursów. Było kilka spotkań z przewoźnikami, trochę sytuacja uporządkowała się, ale problem
nadal jest w tym, Ŝe to są firmy jednoosobowe zakładane przewaŜnie przez emerytów, dla
których jest to dodatkowe źródło utrzymania. Urząd będzie się starał skoordynować rozkład
jazdy, ale nie moŜna postawić pracownika, który by cały czas kontrolował bez Ŝadnej oficjalnej
skargi, gdyŜ do tej pory ich nie było.
Zostało zadane pytanie, czy istnieje moŜliwość zorganizowania komunikacji miejskiej oczywiście, Ŝe istnieje, ale w budŜecie miasta trzeba zabezpieczyć setki tysięcy złotych na ten
cel a sytuacja moŜe być jak z autobusami PKS, czyli konkurencyjne jazdy przewoźników. Jeśli
chodzi o ulicę Kocką, jeŜdŜą na niej autobusy przelotowe, z których mogą mieszkańcy
korzystać, natomiast problem jest z innymi ulicami i w tym kierunku idą rozmowy.
Odnośnie podróŜy pociągiem do Szczecina i Poznania, to obecnie jest pociąg z Dęblina,
natomiast, jeśli chodzi o pociągi do Wrocławia i Krakowa, jest moŜliwość dojechania do Puław
bądź Pionek.
Przystąpiono do głosowania przyjęcia informacji.
W głosowaniu brało udział 13 radnych. „Za” przyjęciem informacji było 13 głosów
(jednogłośnie).

Ad. pkt 7a
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Miasta Dęblin na 2008 r.
Skarbnik Miasta - Kinga Barańska przedstawiła projekt uchwały informując, Ŝe
w projekcie wprowadzono zmiany zmniejszające i zwiększające budŜet na podstawie: umowy
z Ministrem Sportu i Turystyki, decyzji budŜetowej Wojewody Lubelskiego oraz innych
wewnętrznych decyzji i potrzeb. Proponuje się zwiększyć dochody budŜetu o kwotę 59 350 zł
do kwoty 35 925 049 zł, zmniejszyć wydatki kwotę 209 702 zł oraz zwiększyć wydatki budŜetu
o kwotę 269 052 zł do kwoty 36 924 466 zł.
Projekt uchwały z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokółu.
Burmistrz Miasta wprowadził autopoprawkę do projektu uchwały dokonując przeniesienia
środków w wydatkach budŜetu w kwocie 26.000 zł, w tym:
- zwiększył o kwotę 11.000 zł w dziale – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
rozdział – Oświetlenie ulic, placów i dróg - na wykonanie dokumentacji technicznej na
oświetlenie drogowe w nowo projektowanym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 801 do kwoty
61.000 zł,
- zwiększył o kwotę 15.000 zł w dziale – Administracja publiczna, w rozdział – Urzędy Miast z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Ryckiemu na funkcjonowanie
Wydziału Komunikacji w Dęblinie,
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zmniejszył o kwotę 11.000 zł w dziale – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
rozdział – Oczyszczanie miast - do kwoty 138.383 zł, (było zmniejszenie o 20.000 zł, teraz
proponuje się o 31.000 zł),
zmniejszył o kwotę 15.000 zł w dziale – Administracja publiczna, rozdział – Urzędy Miast wydatki bieŜące rzeczowe (było zwiększenie o 51.000 zł, teraz proponuje się o 36.000 zł).

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie.
Komisja Gospodarki Przestrzennej i BudŜetu - opinia pozytywna.
Komisja Gospodarki Komunalnej - opinia pozytywna.
Wobec braku dyskusji, przystąpiono do głosowania projektu uchwały.
W głosowaniu brało udział 13 radnych. „Za” projektem uchwały było 13 głosów (jednogłośnie).
Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr XXX/189/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie
Miasta Dęblin na 2008 r. Uchwała stanowi załącznik do protokółu.

Ad. pkt 7b
Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf Miejskiego Zakładu Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie dla zbiorowego odprowadzania ścieków
Dęblin Stawy.
Burmistrz Miasta - Stanisław Włodarczyk przedstawił projekt uchwały i poinformował, Ŝe
zgodnie z obowiązującymi przepisami Rada Miasta zatwierdza taryfy, między innymi, na ścieki.
Z dniem 31 lipca wygasa dotychczasowa taryfa na ścieki przyjęta przez Radę dla osiedla Stawy
i Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej wystąpił o zatwierdzenie nowej, która będzie
obowiązywać od 1 sierpnia 2008 r. do 31 lipca 2009 r. Proponowana przez MZGK cena to 5,05
zł/m3 - netto, cena brutto 5,40 zł. Wzrost do poprzedniego roku o około 13%. Wniosek został
zweryfikowany przez Urząd Miasta, nie dopatrzono się nieścisłości i jest przedłoŜony Radzie
Miasta.
Dariusz Wojdat - prezes Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
poinformował, Ŝe taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla os. Stawy jest taryfą
jednolitą (wyróŜnia jedną grupę odbiorców) i jednoczłonową, poniewaŜ nie zawiera opłaty
abonamentowej.
Oczyszczalnia ścieków w Stawach jest eksploatowana na podstawie umowy zawartej
z Gminą Miasto Dęblin. Zgodnie z postanowieniami umowy w niezbędnych kosztach nie ujęto
amortyzacji oraz podatku od nieruchomości, energii elektrycznej oraz wody technologicznej,
które to koszty pokrywa Miasto. ZałoŜono obowiązywanie postanowień umowy do końca okresu
obowiązywania taryfy, czyli do dnia 31.07.2009 r. W taryfie nie uwzględniano zysku Spółki
oraz Ŝadnych nakładów modernizacyjnych. Mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków
w os. Stawy wybudowana w latach sześćdziesiątych, przekazana przez WAM Oddział
Regionalny Lublin w grudniu 2006 r. jest w bardzo złym stanie technicznym. Jej modernizacja
jest nieopłacalna. Po wykonaniu pompowni ścieków i kolektora tłocznego, łączącego sieć
kanalizacyjną w os. Stawy z siecią kanalizacyjną w ul. Stawskiej, odprowadzającej ścieki do
miejskiej oczyszczalni, planuje się oczyszczalnię w Stawach wyłączyć z eksploatacji.
Przewodniczący Komisji przedstawili opinie.
Komisja Gospodarki Przestrzennej i BudŜetu - opinia pozytywna.
Komisja Gospodarki Komunalnej - opinia pozytywna.
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W dyskusji głos zabrał radny Henryk Wiejak, który powiedział, Ŝe takim projektem uchwały
nie będą zachwyceni mieszkańcy Staw, chociaŜ zdaje sobie sprawę, Ŝe wzrosła energia i koszty
zuŜycia.
Burmistrz Miasta powiedział, Ŝe radnym jest się nie tylko dla przyjemnych rzeczy, ale czasami
trzeba wziąć na siebie odpowiedzialność i konsekwencje trudnych wyborów. KaŜda podwyŜka
jest trudną decyzją, ale niestety pewnych decyzji nie moŜna uniknąć.
Wobec braku dyskusji, przystąpiono do głosowania projektu uchwały.
W głosowaniu brało udział 13 radnych. „Za” projektem uchwały było 13 głosów (jednogłośnie).
Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr XXX/189/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie
Miasta Dęblin na 2008 r. Uchwała stanowi załącznik do protokółu.

Ad. pkt 7c
Uchwała w sprawie nabycia działek przy ul. Jagiellońskiej w Dęblinie.
Burmistrz Miasta przedstawił projekt uchwały i poinformował, Ŝe zgodnie
z zagospodarowaniem przestrzennym miasta, działki wymienione w projekcie uchwały
przeznaczone są pod nową drogę osiedlową oraz zabudowę mieszkaniową. Realizacja planu da
równieŜ moŜliwość dozbrojenia nowych działek od strony ulicy Jagiellońskiej. Projekt uchwały
stanowi załącznik do protokółu.
Przewodniczący Komisji przedstawili opinie.
Komisja Gospodarki Przestrzennej i BudŜetu - opinia pozytywna.
Komisja Gospodarki Komunalnej - opinia pozytywna.
Wobec braku dyskusji, przystąpiono do głosowania projektu uchwały.
W głosowaniu brało udział 13 radnych. „Za” projektem uchwały było 13 głosów (jednogłośnie).
Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr XXX/191/2008 w sprawie nabycia działek przy ul.
Jagiellońskiej w Dęblinie. Uchwała stanowi załącznik do protokółu.

Ad. pkt 7d
Uchwała w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania
stypendiów sportowych Burmistrza Miasta Dęblin dla zawodników
osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie ogólnopolskim
i międzynarodowym.
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu - Czesław Matysek poinformował, Ŝe
przedłoŜony projekt uchwały w regulaminie określa tryb i zasady przyznawania, wstrzymywania
i cofania stypendiów sportowych dla czynnych zawodników, którzy osiągają wysokie wyniki
w sportowym współzawodnictwie na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym.
Jednocześnie Naczelnik podał autopoprawkę do przedłoŜonego radnym regulaminu, likwidując
zapis w § 1 pkt 3 "posiada stałe zameldowanie". Projekt uchwały stanowi załącznik do
protokółu.
Przewodniczący Komisji przedstawili opinie.
Komisja Gospodarki Przestrzennej i BudŜetu - opinia pozytywna.
Komisja Gospodarki Komunalnej - opinia pozytywna.
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Przystąpiono do dyskusji.
Radny Henryk BroŜyna podał wniosek, aby wymienione w § 3 pkt 5 kwoty stypendiów
wypośrodkować na jedną kwotę dla wszystkich zawodników.
Naczelnik wyjaśnił, Ŝe przygotowanie do zawodów w grupie "juniorów" moŜe odbywać się
w miejscowych klubach, natomiast w grupie dorosłych, gdzie występy mają miejsce poza
granicami miasta i nawet kraju, wymagane jest korzystanie z bardziej specjalistycznego sprzętu
i stąd jest róŜnica.
Burmistrz Miasta dodał, Ŝe obecny rok jest rokiem sondaŜowym, a korekta przyznawania
stypendiów jest moŜliwa, dlatego obecnie podtrzymuje swoje stanowisko.
Radny Krzysztof Karbowski podał wniosek, aby w druku wniosku o przyznanie stypendium
w tabeli III 1. była dodana rubryka "wyniki".
Burmistrz wniósł o odrzucenie wniosku radnego Karbowskiego i podtrzymał zapis w projekcie
uchwały.
Radny Henryk BroŜyna wycofał swój wniosek.
Radny Tadeusz Oryl podał wniosek o zamknięcie dyskusji.
Dyskusja została zamknięta.
Radny Andrzej Banaś podał wniosek o przerwę.
Ogłoszono 10 minut przerwy.
Przystąpiono do głosowania zapisu punktu III 1. druku wniosku w wersji przedstawionej przez
Burmistrza Miasta.
W głosowaniu brało udział 12 radnych. „Za” rozwiązaniem Burmistrza było 11 głosów, przy
1 głosie wstrzymującym się. Wersja Burmistrza uzyskała akceptację.
Przystąpiono do głosowania projektu uchwały.
W głosowaniu brało udział 12 radnych. „Za” projektem uchwały było 12 głosów.
Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr XXX/192/2008 w sprawie zasad i trybu przyznawania,
wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych Burmistrza Miasta Dęblin dla
zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie ogólnopolskim
i międzynarodowym. Uchwała stanowi załącznik do protokółu.

Ad. pkt 7e
Uchwała w sprawie ustalenia Regulaminu określającego tryb i kryteria
przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród dla
nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze.
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu - Czesław Matysek poinformował, Ŝe
przyjęcie nowego regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli
ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze wynika
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z potrzeby dostosowania wymagań, od których uzaleŜnione jest występowanie z wnioskiem
o nagrodę do rozwiązań przyjętych w nowym regulaminie wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto.
Następnie Naczelnik poinformował, Ŝe w projekcie regulaminu została wprowadzona
autopoprawka i usunięty zapis w § 6 pkt 4 dotyczący proporcjonalności nagród w stosunku do
wielkości szkoły.
Przewodniczący Komisji przedstawili opinie.
Komisja Gospodarki Przestrzennej i BudŜetu - opinia pozytywna.
Komisja Gospodarki Komunalnej - opinia pozytywna.
Przystąpiono do dyskusji.
Radny Krzysztof Karbowski wnioskował o wykreślenie w § 1 projektu uchwały zapisu
"wychowawcze".
Radny Henryk Wiejak był przeciwny wykreśleniu słowa "wychowawcze".
Przystąpiono do głosowania zapisu § 1 w wersji przedstawionej przez Burmistrza Miasta. "Za"
zapisem było 13 głosów, jednogłośnie. Wersja Burmistrza Miasta uzyskała akceptację.
Przystąpiono do głosowania projektu uchwały.
W głosowaniu brało udział 13 radnych. „Za” projektem uchwały było 12 głosów, przy
1 wstrzymującym się.
Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr XXX/193/2008 w sprawie ustalenia Regulaminu
określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu
nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze. Uchwała stanowi załącznik do protokółu.

Ad. pkt 7f
Uchwała w sprawie opinii o utworzeniu wielkopowierzchniowego obiektu
handlowego.
Burmistrz Miasta przedstawił projekt uchwały i poinformował, Ŝe firma WODROL
INWESTYCJE Sp. z o.o. z Lublina, która nabyła od Miasta działkę przy ul. Kowalskiego w celu
budowy obiektu handlowego wystąpiła z wnioskiem o wydanie zezwolenia. W związku z tym,
Ŝe maksymalna powierzchnia sprzedaŜy przekracza 400 m2 do wydania zezwolenia niezbędna
jest opinia Rady Miasta dotycząca wpływu nowopowstałego obiektu handlowego na
infrastrukturę, układ komunikacyjny, rynek pracy, istniejącą sieć handlową oraz ochronę
środowiska.
Burmistrz
zawnioskował
do
Rady
o
pozytywne
zaopiniowanie
utworzenie
wielkopowierzchniowego obiektu handlowego na terenie osiedla Lotnisko. Projekt uchwały
z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokółu.
Przewodniczący Komisji przedstawili opinie.
Komisja Gospodarki Przestrzennej i BudŜetu - opinia pozytywna.
Komisja Gospodarki Komunalnej - opinia pozytywna.
Wobec braku dyskusji, przystąpiono do głosowania projektu uchwały.
W głosowaniu brało udział 13 radnych. „Za” projektem uchwały było 13 głosów.
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Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr XXX/194/2008 w sprawie opinii o utworzeniu
wielkopowierzchniowego obiektu handlowego. Uchwała stanowi załącznik do protokółu.

Ad. pkt 7g.
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ryckiemu na
funkcjonowanie Zamiejscowego Stanowiska Wydziału Komunikacji
w Dęblinie.
Burmistrz Miasta przedstawił projekt uchwały i poinformował, Ŝe w celu kontynuacji
funkcjonowania Zamiejscowego Wydziału Komunikacji w Dęblinie, Miasto deklaruje udzielenie
pomocy finansowej na to zadanie w kwocie 15.000 zł. Środki finansowe na to zadanie
zabezpieczone są w budŜecie Miasta na 2008 rok.
Przewodniczący Komisji przedstawili opinie.
Komisja Gospodarki Przestrzennej i BudŜetu - opinia pozytywna.
Komisja Gospodarki Komunalnej - opinia pozytywna.
Wobec braku dyskusji, przystąpiono do głosowania projektu uchwały.
W głosowaniu brało udział 13 radnych. „Za” projektem uchwały było 13 głosów.
Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr XXX/195/2008 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Ryckiemu na funkcjonowanie Zamiejscowego Stanowiska Wydziału
Komunikacji w Dęblinie. Uchwała stanowi załącznik do protokółu.

Ad. pkt 7h.
Uchwała w sprawie ustalenia miesięcznej odpłatności za korzystanie ze
świadczeń miejskich przedszkoli prowadzonych przez Miasto Dęblin
w zakresie przekraczającym podstawę programową wychowania
przedszkolnego.
Burmistrz Miasta przedstawił projekt uchwały i poinformował, Ŝe uchwała zostaje ponownie
przedstawiona Radzie do rozpatrzenia, poniewaŜ Organ Nadzoru Wojewody Lubelskiego
zakwestionował uchwałę podjętą w dniu 27 maja 2008 r. ze względów formalnych, stojąc na
stanowisku, Ŝe nie wykazano, za co pobierane są opłaty, chociaŜ poprzednie uchwały podjęte
w 2005 roku nie były z tego powodu uchylone.
Obecny projekt uchwały nie zmienia kwot, natomiast w § 1 ust. 1 został wprowadzony zapis
"Miesięczna odpłatność rodziców (opiekunów prawnych) za świadczenia przedszkola,
w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego
obejmuje zajęcia opiekuńczo – wychowawcze i dydaktyczne dla dzieci przebywających
w przedszkolu powyŜej 5 godzin dziennie."
Przewodniczący Komisji przedstawili opinie.
Komisja Gospodarki Przestrzennej i BudŜetu - opinia pozytywna.
Komisja Gospodarki Komunalnej - opinia pozytywna.
Wobec braku dyskusji, przystąpiono do głosowania projektu uchwały.
W głosowaniu brało udział 13 radnych. „Za” projektem uchwały było 13 głosów.
Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr XXX/1965/2008 w sprawie ustalenia miesięcznej
odpłatności za korzystanie ze świadczeń miejskich przedszkoli prowadzonych przez Miasto
Dęblin w zakresie przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego.
Uchwała stanowi załącznik do protokółu.
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Ad. pkt 8.
Wolne wnioski.
Radny Henryk BroŜyna wnioskował, aŜeby procedura głosowania na sesji była
przeprowadzana zgodnie ze Statutem Rady Miasta, a więc za kaŜdym razem powinno paść
pytanie "kto jest przeciw, a kto się wstrzymał", chociaŜ "za" głosowali wszyscy obecni na sali
radni.
Radny Krzysztof Karbowski wnioskował, aby w ramach zadań modernizacyjnych drogi
krajowej i wojewódzkiej na odcinku ulicy 15 Pułku Piechoty Wilków od ulicy Towarowej
wzdłuŜ działki Liceum Ogólnokształcącego (boisko) został wybudowany ekran akustyczny,
który zabezpieczyłby przez hałasem i spalinami szkołę i osiedle Staszica.

Ad. pkt 9.
Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski.
Burmistrz Miasta - Stanisław Włodarczyk odpowiadał na zadane pytania i wnioski:
 Dla radnego Henryka Wiejaka:
- Podział obowiązków pomiędzy burmistrzem a jego zastępcą - zgodnie z regulaminem
organizacyjnym Urzędu Miasta, Zastępcy Burmistrza Pani GraŜynie Maziarek podlegają
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych
z wyjątkiem części dotyczącej tajemnicy państwowej i ochrony informacji niejawnych.
- Estetyka wjazdu w granice miasta od strony ulicy StęŜyckiej - estetyka poprawia się z roku
na rok i jest duŜo lepsza niŜ dwa, trzy lata temu, ale jeśli chodzi o prywatne działki, brak jest
moŜliwości zmuszenia właścicieli do wykoszenia pola lub uprzątnięcia działki.
 Dla radnego Krzysztofa Karbowskiego:
- Remont taboretów parkowych i ławek w centrum miasta - przed rewitalizacją centrum miasta
nie będą prowadzone większe prace remontowe, a taborety i ławki bardzo zniszczone, po
przeglądzie zostaną usunięte.
- Remont słupów na rogatkach miasta - słupy dewastowane będą naprawiane, ale generalnego
remontu nie będzie. W najbliŜszym czasie trzeba będzie pomyśleć o ich wymianie, bo mają
juŜ swoje lata (około 10).
- Ogłoszenia na drzewach - nie powinny być stosowane takie praktyki i pracownicy Wydziału
otrzymali polecenie wszczęcia procedury zgodnej z przepisami w tym zakresie.
- Porządkowanie na bieŜąco miejsc pamięci narodowej - wniosek pojawia się na kaŜdej sesji
i odpowiedź jest, Ŝe porządkowanie odbywa się w miarę moŜliwości, jak równieŜ kaŜdej
placówce oświatowej zostało przypisane pod opiekę miejsce pamięci narodowej.
- Objęcie patronatem święta 15 Pułku Piechoty Wilków - jest to juŜ tradycją i pewnie będzie
tak w tym roku.
- Aktualizacja rozkładów jazdy w gablocie przy przystanku - jeśli nie są aktualne, będą
zaktualizowane.
- Cięcia pielęgnacyjne drzew przy drodze krajowej i wojewódzkiej - w duŜej mierze cięcia
pielęgnacyjne były wykonane przez zarządców drogi, ale niektóre drzewa są przewidziane do
wycięcia i były juŜ rozmowy na ten temat z kierownikiem Rejonu Dróg Krajowych
w Puławach.
- Przygotowanie projektów unijnych na szlaki piesze i rowerowe - szlaki wymienione
w strategii miasta na rok 2008-2015 będą realizowane, na dzień dzisiejszy nie ma moŜliwości
realizacji dodatkowych projektów nie ujętych w strategii.
- Prowadzenie kortu tenisowego - były rozmowy z prezesem KKS "Czarni" na temat
ogrodzenia i doprowadzenia kortów do porządku. Ogrodzenie zostało postawione, ale korty
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nie zostały doprowadzone do porządku. W najbliŜszym czasie zostanie zorganizowane
spotkanie Zarządu Klubu KKS "Czarni" z udziałem Burmistrza i Komisji Oświaty w sprawie
funkcjonowania obiektów klubowych na terenie miasta.
Wyniki i komunikat z zawodów młodzieŜowych - wyniki były spisywane i będą dostępne na
stronie internetowej Urzędu Miasta.
Co spowodowało rezygnację z montaŜu fotoradaru - rezygnacji naszej nie było, tylko
przyszła decyzja z Komendy Wojewódzkiej, Ŝe radarów nie będzie. Czekamy na kolejne
pieniądze na ten cel i decyzje.
Wykorzystanie obiektów szkolnych - będzie spotkanie w najbliŜszym czasie z dyrektorami
placówek szkolnych w tej sprawie.
Dla radnego Mieczysława Skibińskiego:
Sprawa kładki na ulicy Spacerowej - przetarg jest rozstrzygnięty z zakończeniem do końca
października, natomiast przetarg w sprawie skrzyŜowania - jeden został uniewaŜniony
a zobaczymy, co będzie z drugim, poniewaŜ zakres robót się zwiększył.
Dla radnego Henryka BroŜyny:
Przejście dla pieszych przy Urzędzie Miasta - znak i przejście dla pieszych zostanie
w najbliŜszym czasie wykonane.
Przestrzeganie ruchu drogowego przed Urzędem Miasta - Burmistrz jest zdania, Ŝe powinno
odbyć się spotkanie z Komendantem Policji i Komisją Samorządu w tej i innych sprawach.
Dla radnego Adama Cenkla:
Sprawdzenie sklepów pod kątem umów na wywóz nieczystości - były juŜ takie kontrole
części sklepów i te placówki miały umowy, ale proces sprawdzania będzie kontynuowany.
Dla radnego Krzysztofa Karbowskiego
Ekran akustyczny - wniosek na dzień dzisiejszy pozostanie "martwym" wnioskiem, poniewaŜ
nie przewiduje się w obrębie drogi 801 ekranu akustycznego. Ekrany akustyczne buduje się
po przeprowadzeniu badań. To nie jest tak, Ŝe moŜna sobie zaŜyczyć ekran i projektant go
zaprojektuje. W naszym mieście miejscem, gdzie jest najbardziej potrzebny, jest podjazd
wiaduktu od strony ulicy Warszawskiej. Były tam robione badania i natęŜenie dźwięku nie
przekracza dopuszczalnych norm.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym - Krzysztof Kuropatwa
odpowiadał na zapytania i wnioski:
 Dla radnego Krzysztofa Karbowskiego:
- wyłapywanie dzikich zwierząt w mieście - dzikie zwierzęta są pod ochroną (nawet dziko
Ŝyjące koty) i miasto nie ma Ŝadnych formalnych moŜliwości odłowu, podlegają prawu
łowieckiemu.
 Dla radnego Skibińskiego:
- Oświetlenie na ulicy Kowalskiego nie jest przyjęte na majątek miasta, mamy podpisaną
umowę na konserwację oświetlenia ulicznego z zakładem energetycznym na urządzenia,
które są naszą własnością, w innych przypadkach zakład nie chce konserwować urządzeń,
które są w złym stanie technicznym. Miasto będzie musiało wystąpić o przekazanie na
własność tego oświetlenia z dokumentacją. Jeśli chodzi o sprawę rowu, to naleŜy wydać
pieniądze i przeprowadzić monitoring nie naszej, w tym przypadku nieczynnej sieci na
terenie parku, która jest własnością wojska. Wstępne rozmowy w tym temacie juŜ były.
Radny Mieczysław Skibiński powiedział, Ŝe teren naleŜący do Agencji Mienia Wojskowego
(za przedszkolem) od dwóch lat jest nie sprzątany i nie koszony, natomiast, jeśli chodzi
o oświetlenie, Urząd Miasta odpowiada za bezpieczeństwo na drodze, która jest przyjęta i trzeba
zrobić wszystko, Ŝeby to oświetlenie było. Jeśli chodzi o przepompownię ścieków - złoŜony
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został wniosek o sprawdzenie czy jest zamontowany filtr, jeśli tak, to naleŜy wymieniać wkłady
i czyścić odstojnik, bo zapach unoszący się czasami jest gorszy jak na oczyszczalni.

Ad. pkt 10.
Zatwierdzenie protokołów XXVII, XXVIII i XXIX sesji Rady Miasta.
PoniewaŜ nie wpłynęły do protokółów uwagi ani wnioski, przystąpiono do głosowania
zatwierdzenia protokółów z XXVII, XXVIII i XXIX sesji Rady Miasta.
W głosowaniu brało udział 12 radnych.
„Za” przyjęciem protokółu z XXVII sesji było 12 radnych. Nie było głosów przeciwnych ani
wstrzymujących się. Rada Miasta przyjęła protokół z XXVII sesji.
„Za” przyjęciem protokółu z XXVIII sesji było 11 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się.
Nie było głosów przeciwnych. Rada Miasta przyjęła protokół z XXVIII sesji.
„Za” przyjęciem protokółu z XXIX sesji było 11 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się. Nie
było głosów przeciwnych. Rada Miasta przyjęła protokół z XXIX sesji.

Ad. pkt 11.
Zamknięcie sesji.
Po wyczerpaniu porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Miasta – Ryszard Zarówny
zamknął obrady XXX sesji Rady Miasta.
Na tym protokół zakończono.

Protokółowała:
Regina Rodzik
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