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P R O T O K Ó Ł  Nr XXXVI/08 
XXXVI sesji Rady Miasta Dęblin 

z dnia 3 grudnia 2008 r. 
 

Miejsce posiedzenia - sala konferencyjna Nr 1 Ratusza Miasta. 
 
Czas trwania sesji - godz. 915 - 1410. 
 
Ustawowy skład Rady Miasta - 15 radnych. 
 
W sesji uczestniczyło - 13 radnych. 
 
Nieobecni radni - Waldemar Chochowski, Waldemar Potyra. 
 
Ad. pkt 1. 
Otwarcie sesji. 
 
Sesję otworzył i obradom przewodniczył Pan Ryszard Karpiński - Przewodniczący Rady 
Miasta. W sesji uczestniczyło 13 radnych, na ustawowy skład Rady - 15 radnych, co stanowi 
wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.  
 
Ponadto w sesji uczestniczyli: 

• Stanisław Włodarczyk - Burmistrz Miasta, 
• GraŜyna Maziarek - Zastępca Burmistrza, 
• Marek Basaj - Sekretarz Miasta, 
• Kinga Barańska - Skarbnik Miasta, 
• Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta, 
• Dariusz Wojdat - Prezes zarządu MZGK Sp. z o.o. wraz z pracownikami, 
• Leszek Filipek - Starosta Rycki, 
• Krzysztof Uznański - Wicestarosta Rycki 
• Radni Rady Powiatu, 
• Dyrektorzy dęblińskich szkół podstawowych, 
• przewodniczący Zarządów Osiedli, 
• przedstawiciele lokalnej prasy. 

 
Listy obecności radnych, przewodniczących 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, w związku z czym 
Przewodniczący Rady Miasta przeczytał pełne brzmienie porządku obrad XXXVI sesji: 
 

1. Otwarcie sesji. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Informacja o pracach Przewodniczącego Rady i Burmistrza Miasta w okresie między 

sesjami. 
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4. Zapytania, interpelacje i wnioski radnych. 
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 

a) zatwierdzenia taryf Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  
w Dęblinie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków; 

b) wprowadzenia zmian w budŜecie Miasta Dęblin na 2008 r.; 
c) opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze miasta Dęblin; 
d) zbycia działki gruntu nr 4062/8 połoŜonej przy ul. PodchorąŜych; 
e) udzielenia bonifikaty za przekształcenie prawa uŜytkowania wieczystego  

w prawo własności; 
f) ustalenia wysokości ekwiwalentu pienięŜnego przysługującego członkom 

Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Dęblinie za udział w działaniach ratowniczych  
i szkoleniach poŜarniczych; 

g) zgłoszenia kandydatów do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Rykach. 
6. Wolne wnioski. 
7. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski. 
8. Zatwierdzenie protokołu  XXXV sesji Rady Miasta. 
9. Zamknięcie sesji. 

 
Ad. pkt 3. 
Informacja o pracach Przewodniczącego Rady i Burmistrza Miasta  
w okresie między sesjami. 
 
Przewodniczący Rady Miasta - Ryszard Karpiński - poinformował o swojej pracy między 
sesjami: 

• w dniu 22.11.2008 r. Wiceprzewodniczący Rady Miasta - Ryszard Zarówny brał 
udział w koncercie finałowym 9 Jesiennego Przeglądu Twórczości Artystycznej 
Seniorów Dęblin 2000, zorganizowanym pod patronatem Wojewódzkiego Ośrodka 
Kultury w Lublinie, Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie oraz Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Lublinie; 

• w dniu 23.11.2008 r. radny Pan Stanisław Kopacz brał udział w walnym 
zgromadzeniu sprawozdawczo - wyborczym Zarządu Koła Polskiego Związku 
Wędkarskiego w Dęblinie; 

• w dniu 26.11.2008 r. Przewodniczący Rady Miasta uczestniczył w wystawie 
dokumentującej rozwój i zagładę społeczności Ŝydowskiej w Dęblinie w latach  1837 
- 1947 pt. "Nie ma juŜ tego miasteczka". Wystawę zorganizowało Stowarzyszenie 
Inicjatyw Lokalnych IGNIS, Miejski Dom Kultury w Dęblinie oraz Towarzystwo 
Przyjaciół Dęblina. Przewodniczący podziękował organizatorom wystawy, a w 
szczególności Pani Magdalenie Iwaniec za wspaniale przygotowaną lekcję historii. 
Wystawa będzie czynna do dnia 11 grudnia 2008 r.; 

• w dniu 29.11.2008 r. Przewodniczący Rady Miasta uczestniczył w obchodach Dnia 
Seniora, zorganizowanych przez Miejski Dom Kultury i Klub Seniora w Dęblinie. 
Pan Burmistrz i Pani Zastępca Burmistrza ofiarowali Seniorom tort; 

• w dniu 2.12.2008 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki 
Przestrzennej i BudŜetu ora Komisji Gospodarki Komunalnej celem zaopiniowania 
projektów uchwał, wnoszonych pod obrady dzisiejszej sesji. 

Kończąc swoją wypowiedź Przewodniczący Rady Miasta poinformował, Ŝe skierował do 
Zarządów Osiedlowych ankietę dotyczącą potrzeb lokalowych. Ankieta ta jest ściśle 
związana z wnioskiem radnego Henryka Wiejaka, dotyczącym zabezpieczenia siedzib dla 
Zarządów Osiedlowych. 
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Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta - Stanisław Włodarczyk, który przedłoŜył 
informację o swojej pracy od ostatniej sesji, tj. od. dnia 18.11.2008 r. do dnia dzisiejszego: 
• w omawianym okresie przygotowane zostały materiały na dzisiejszą sesję Rady Miasta, 

m.in. weryfikacja wniosku o ustalenie cen wody i ścieków, 25 listopada 2008 r. 
Burmistrz wydał zarządzenie weryfikujące wniosek Miejskiego Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i przekazał projekt uchwały do Rady Miasta 

a ponadto: 

• 20 listopada 2008 r. miał miejsce wyjazd do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, na którą Burmistrz udał się wraz z Prezesem Miejskiego Zakładu 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Podczas spotkania podjęto rozmowy na temat 
moŜliwości dofinansowania z Funduszu inwestycji ekologicznych oraz w sprawie 
umorzenia części poŜyczki zaciągniętej w 2001 r. na modernizację oczyszczalni ścieków. 
Umorzenie poŜyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej jest moŜliwe tylko w 10% , po odjęciu przyznanej dotacji; 

• 21 listopada 2008 r. złoŜony został wniosek do Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych na przebudowę ul. Urbanowicza i Trapezowej wraz z łącznikiem  
do ul. Krasickiego; szacowany koszt zadania 1,3 mln zł. W piątek (5 grudnia 2008 r.)  ma 
być ogłoszona lista rankingowa na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego; 

• 21 listopada 2008 r. obchodzone było  Święto Pracownika Socjalnego; 

• 22 listopada 2008 r. odbył się finał 9 Jesiennego Przeglądu Twórczości Artystycznej 
Seniorów. Główną nagrodę (puchar Wojewody Lubelskiego) zdobył zespół "Tercja" ze 
Świdnika. Chór z MDK Dęblin "Jesienna RóŜa" zajął w swojej kategorii 3 miejsce; 

• 23 listopada 2008 r. odbyło się walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze Polskiego 
Związku Wędkarskiego – Koło Dęblin; 

• 26 listopada 2008 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Poczty oraz firmy 
WODROL w sprawie obiektu poczty w realizowanym obiekcie handlowym na Lotnisku. 
Strony porozumiały się co do zasad wynajmu lokalu. Poczta deklaruje uruchomienie 
placówki w I kwartale przyszłego roku. Odbiór techniczny obiektu planowany jest na  
10 grudnia br; 

• 26 listopada 2008 r. odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej. Poświęcone było omówieniu bieŜących spraw, w tym 
głównie kontraktowi na 2009 r. oraz wykorzystaniu dotacji miasta; 

• 26 listopada 2008 r. miała miejsce wystawa w Miejskim Domu Kultury  pod nazwą „Nie 
ma juŜ tego miasteczka” poświęcona dęblińskim śydom. Wystawę przygotowało 
stowarzyszenie IGNIS pod przewodnictwem Pani Magdaleny Iwaniec z 
dofinansowaniem środków z budŜetu miasta. Wystawa jest czynna  i  moŜna ją obejrzeć 
do dnia 10 grudnia 2008 r.; 

• 28 - 29 listopada 2008 r. Burmistrz uczestniczył w Dniu PodchorąŜego. Ponadto 
delegacja podchorąŜych gościła w Urzędzie Miasta; 

• 29 listopada 2008 r. Burmistrz brał udział w obchodach Dnia Seniora organizowanych 
przez Klub Seniora przy Miejskim Domu Kultury; 

• w wyniku przeprowadzonego w dniu 28 listopada 2008 r. przetargu sprzedane zostało 
mieszkanie przy ul. Bankowej 21a, za kwotę  22.220 zł. 
Do dnia dzisiejszego nikt nie wpłacił wadium na ogłoszony na dzień 5 grudnia 2008 r. 
przetarg na sprzedaŜ działki przy ul. PodchorąŜych. 
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Na dzień dzisiejszy został ustalony termin zawarcia aktu notarialnego przekazania Miastu 
przez Powiat Rycki nieruchomości Przystani nad Wisłą; 

• na 4 grudnia 2008 r. wyznaczony został odbiór chodnika na os. 15 Pułku Piechoty 
"Wilków". W trakcie realizacji jest budowa ścieŜki rowerowej oraz oświetlenia  
w ul. Mickiewicza. Wybudowany został odcinek chodnika w ul. 15 Pułku Piechoty 
"Wilków" od ul. Saperów do targowiska. Rozpoczęta została budowa ul. Kopernika  
oraz wstrzymano  na razie  rozpoczęcie budowy ul. Kołłątaja; 

• w trakcie wyłoŜenia do publicznego wglądu jest projekt miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego NADATKI; wyłoŜenie będzie do 19 grudnia 2008 r.  
w siedzibie Urzędu Miasta, pokój 117. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie 
ww. planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 grudnia 2008 r. w sali nr 1  
o godz. 1500; 

• Burmistrz poinformował, Ŝe było skierowane wystąpienie do Prokuratury Rejonowej  
w Rykach w sprawie sprawdzenia, czy KKS "Czarni" nie popełnił przestępstwa  
w zakresie wydatkowania dotacji z Urzędu Miasta na funkcjonowanie kortów. W dniu 
wczorajszym otrzymaliśmy postanowienie Prokuratury o odmowie wszczęcia śledztwa z 
uwagi na brak danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu 
zabronionego określonego w dyspozycji art.297 § 1 kk., tj. przedkładanie nierzetelnych 
dokumentów o istotnym znaczeniu dla uzyskania dotacji pienięŜnej. Prokuratura 
podkreśla naruszenie w tej sprawie przepisów ustawy o finansach publicznych - czyli 
niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie dotacji. 

 
Ad. pkt 4. 
Zapytania, interpelacje i wnioski radnych. 
 
Radny Stanisław Kopacz -  nawiązał do sprawy przystanku autobusowego na ul. 15 PP 
"Wilków". Po przebudowie tego przystanku i wykonaniu podstawy betonowej zdjęto z 
chodnika kostkę. Radny wnioskował o zamontowanie brakujących płyt chodnikowych w tym 
miejscu. 
 
Radny Krzysztof Karbowski - złoŜył następujące wnioski: 

• o wymianę pokrywy w studzience telefonicznej za budynkiem Komisariatu Policji w 
Dęblinie (róg ul. Okólnej i Rynek); 

• zapytał, jak są przygotowane drogi gminne do zimy?; 
• o zmianę ustawienia oświetlenia ulicznego w ten sposób, by lampy zapalały się w 

godzinach, w których ludzie idą do pracy; 
• o spowodowanie przejezdności ulicy Nadatki; 
• zapytał, czy Pan Burmistrz otrzymał odpowiedź na wniosek radnego dotyczący 

montaŜu znaku "przystanek autobusowy na Ŝądanie" przy ZamraŜalni?; 
• radny zgłosił na poprzedniej sesji wniosek o oznaczenie ciągu pieszo - rowerowego w 

ul. Warszawskiej oraz o zwolnienie jednego mieszkańca z zapłaty mandatu. Cały sens 
tego wniosku został zmieniony przez autorkę artykułu w miesięczniku "Twój głos".  
Z tego artykułu wynikało, Ŝe mieszkaniec Dęblina został niesłusznie ukarany 
mandatem w kwocie 50 zł i Ŝe tym mieszkańcem był radny K. Karbowski, który 
jechał ul. Warszawską i chciał wykorzystać funkcję radnego do tego, Ŝeby go 
Burmistrz zwolnił z zapłaty mandatu. Zdaniem radnego zasadnym byłoby uchwalenie 
regulaminu korzystania z ciągów rowerowych; 

• jutro przypada rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego - w jaki sposób Pan 
Burmistrz ma zamiar uczcić to wydarzenie? 
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Radny Henryk BroŜyna złoŜył trzy wnioski: 

• w sprawie oczyszczenia studzienek kanalizacyjnych i usunięcie śmieci przy 
krawęŜnikach; 

• usunięcie awarii lamp oświetleniowych przy przejściach dla pieszych; 
• zwrócił się do Komendanta Komisariatu Policji o częstsze kontrole rowerzystów, 

którzy jeŜdŜą rano i wieczorem bez włączonych świateł, jeŜdŜą środkiem jezdni oraz 
jeŜdŜą obok siebie. 

 
Radny Mieczysław Skibiński - prosił o interwencję w Zarządzie Dróg Powiatowych  
w Rykach w sprawie zapadających się studzienek na ul. Spacerowej i odprowadzenia wód 
burzowych przy działkach na tej ulicy. Zwrócił się do Pana Krzysztofa Kuropatwy - 
Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym  z zapytaniem, czy wpłynęła 
odpowiedź z Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w sprawie rowu 
melioracyjnego przy ogródkach działkowych na ul. Spacerowej. 
 
Radny Waldemar Warenica - wnioskował o naprawę zniszczonego wjazdu do dwóch 
domków nauczycielskich przy drodze przeciwpoŜarowej Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2. 
 
Ad. pkt 5. 
Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie zatwierdzenia taryf Miejskiego 
Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dęblinie dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.  
 
Prowadzenie sesji w tym punkcie przejął Wiceprzewodniczący Rady Miasta - Henryk 
Wiejak. 
 
Jako pierwszy w tym punkcie porządku obrad głos zabrał Burmistrz Miasta - Stanisław 
Włodarczyk, który poinformował, Ŝe z końcem bieŜącego roku upływa waŜność dotychczas 
obowiązujących taryf na wodę i ścieki. Do tej pory były dwie uchwały. Uchwała dotycząca 
wody produkowanej przez MZGK - obowiązywała dwa lata i taryfa na Lotnisku - 
obowiązywała przez okres 1,5 roku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami MZGK, który 
dostarcza wodę i odbiera ścieki złoŜył wniosek o zatwierdzenie nowych taryf, które by 
obowiązywały w roku 2009. Przedkładany projekt uchwały zakłada utworzenie dwóch grup 
taryfowych odbiorców jeśli chodzi o wodę. Jedna grupa oznaczona symbolem PW - tam, 
gdzie woda jest produkowana przez własne ujęcia MZGK i druga grupa odbiorców, 
oznaczona we wniosku taryfowym KW - tam, gdzie woda jest kupowana od innych 
producentów, a MZGK tylko tę wodę rozprowadza i to dotyczy przede wszystkim osiedla 
Lotnisko, Trapez i os. Masów, gdzie woda jest kupowana od RZI. Jeśli chodzi  
o odprowadzanie ścieków - jest jedna grupa odbiorców. Wniosek zakłada wprowadzenie 
podziału tej opłaty na część opłaty za wodę i opłaty abonamentowej za gotowość 
przedsiębiorstwa do świadczenia usług. Przez ostatnie lata nie było tych opłat 
abonamentowych. Ceny wody zaproponowane przez MZGK przedstawiają się następująco: 

• w grupie taryfowej PW, czyli tam, gdzie jest sprzedawana woda z własnej produkcji 
proponuje się kwotę 3,15 zł/m3 netto (3,37 zł/m3 brutto). Do tej pory obowiązywała 
stawka 3,26 zł/m3 netto (3,49 zł/m3 brutto).; 

• w grupie taryfowej KW, czyli tam gdzie kupujemy wodę od innych producentów 
proponowana jest stawka netto 3,61 zł/m3 przy dotychczasowej stawce  
2,41 zł/m3. Stawka brutto wynosiłaby 3,86 zł/m3. 
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• stawka za ścieki będzie wynosiła 3,70 zł/m3  netto, czyli 3,96 zł/m3 brutto. 
Dotychczasowa stawka była 3,56 zł/m3 netto, czyli 3,81 zł/m3 brutto. Dochodzą do 
tego jeszcze opłaty abonamentowe. Taka standardowa opłata abonamentowa będzie 
wynosić 5,51 zł netto, czyli z vatem - 5,90 zł. 

Sama cena wody jest niŜsza w stosunku do poprzedniej taryfy, ale doliczając opłaty 
abonamentowe nastąpi wzrost ceny wskaźnikowej o 8,3 %, natomiast przy cenie ścieków, 
uwzględniając tę opłatę abonamentową  nastąpi wzrost o 5,3%. Wzrost ceny wody na 
Lotnisku (uwzględniając opłatę abonamentową) wyniesie ok. 54%, w związku z czym 
projekt zakłada dofinansowanie zakupu cen wody o 0,49 zł (brutto). W budŜecie trzeba 
będzie na to przeznaczyć ok. 65.000 zł. Dla wszystkich mieszkańców na terenie miasta cena 
wody będzie wynosiła 3,15 zł/m3 netto i wzrost ceny wody na jednego mieszkańca wyniesie  
ok. 30%. Została przeprowadzona szczegółowa weryfikacja wniosku MZGK i przedstawiona 
Radzie Miasta do zatwierdzenia.  
 
Następnie Pan Dariusz Wojdat - Prezes Zarządu MZGK Spółki z o.o. - zapoznał radnych 
z prezentacją multimedialną na temat propozycji taryf, który poinformował, Ŝe niniejsza 
taryfa stanowi zestawienie cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków oraz określa warunki ich stosowania obowiązujące na terenie Miasta Dęblin na 
okres 12 miesięcy, od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. Podstawa prawna 
opracowania taryfy: ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu  ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858                         
ze zmianami) zwana dalej ustawą, rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 
2006 roku w sprawie  określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf  oraz warunków 
rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 
127, ze zmianami) zwane dalej rozporządzeniem. Taryfowe ceny oraz  stawki opłat 
abonamentowych dotyczą Odbiorców Usług   w zakresie zbiorowego  zaopatrzenia w wodę i 
zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego przez Miejski Zakład Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie z  wyłączeniem odbiorców usług, do których w zakresie 
zakupu wody lub wprowadzania ścieków stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 
odbiorców usług kanalizacyjnych w zakresie ścieków dowoŜonych przy uŜyciu wozów 
asenizacyjnych. Zgodnie z art.22 ustawy, taryfa obejmuje równieŜ cenę za wodę pobraną   
 z publicznych studni i zdrojów ulicznych, wodę zuŜywaną do zasilania publicznych fontann 
i na cele przeciwpoŜarowe oraz do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych. Podstawą 
wyliczenia nowej ceny są wykonane koszty w roku obrachunkowym poprzedzającym 
wprowadzenie nowych taryf (§ 2 pkt 7 rozporządzenia zdefiniowanym jako 12 kolejnych 
miesięcy poprzedzających nie więcej niŜ o 2 miesiące, dzień złoŜenia wniosku, to jest okres 
od 1 września 2007 r. do 31 sierpnia 2008 r. Koszty, o których mowa wcześniej, 
uwzględniają takŜe  planowane zmiany warunków ekonomicznych wpływających na ich 
poziom. Ceny i stawki opłat określone w taryfie powinny być róŜnicowane dla 
poszczególnych grup odbiorców usług na podstawie udokumentowanych róŜnic kosztów 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. W związku z tym, 
zostały zróŜnicowane ceny wody, abonamenty, natomiast cena  ścieków będzie jednakowa 
dla wszystkich odbiorców usług. Zgodnie z art. 24 pkt 6 ustawy Rada Gminy moŜe podjąć 
uchwałę o dopłacie dla jednej lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług. Dopłatę 
gmina przekazuje zakładowi realizującemu zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków. Zgodnie z tym przepisem Rada Gminy moŜe poprzez dopłatę 
obniŜyć cenę wody i ścieków, co zmniejszy obciąŜenia budŜetów gospodarstw domowych z 
tytułu poboru wody i odprowadzania ścieków. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z 
o.o. w Dęblinie prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 
zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Burmistrza 
Miasta Dęblin  Nr GK 8040/Z/1/2002 z dnia 09.12.2002 r. Zgodnie z zezwoleniem przedmiot 
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działalności Zakładu stanowi: w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: ujmowanie, 
uzdatnianie i dostarczanie wody usługobiorcom, z którymi zawarto umowę, za pomocą 
urządzeń wodociągowych; w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: oczyszczanie i 
odprowadzanie ścieków dostarczonych przez usługobiorców z którymi zawarto umowy, za 
pomocą urządzeń kanalizacyjnych, a w szczególności: bieŜące i stałe dostarczanie wody do 
jej odbiorców, odbiór  ścieków od odbiorców wody oraz usuwanie i oczyszczanie ścieków, 
utrzymywanie i eksploatacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i innych urządzeń słuŜących 
zaopatrzeniu w wodę oraz usuwaniu i oczyszczaniu ścieków, dysponowanie i 
gospodarowanie zasobami wodnymi eksploatowanymi na potrzeby sieci  wodociągowej, 
zgodnie z pozwoleniami wodno-prawnymi, zakup wody od innych producentów i 
dystrybucja sieciami wodociągowymi do odbiorców, utrzymanie i eksploatacja urządzeń 
wodociągowo-kanalizacyjnych słuŜących ochronie wód przed zanieczyszczeniem, 
prowadzenie stałej i bieŜącej kontroli parametrów wód w całym procesie technologicznym w 
celu utrzymania odpowiedniej jakości wody dostarczanej odbiorcom, prowadzenie stałej i 
bieŜącej kontroli parametrów odbieranych do sieci kanalizacyjnej ścieków oraz utrzymanie 
odpowiednich parametrów ich oczyszczania, prowadzenie działalności usługowej związanej 
z eksploatacją sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, dostarczaniem wody oraz przyjmowaniem 
ścieków, w szczególności  w zakresie odbiorów technicznych przyłączy wodno-
kanalizacyjnych, wykonania podłączeń do sieci, zakładania wodomierzy, zaworów 
antyskaŜeniowych, napraw urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. Działalność 
prowadzona jest na terenie miasta Dęblin. Spółka eksploatuje dwa ujęcia wód podziemnych, 
hydrofornię wody kupowanej, dwie mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków, sieci 
kanalizacyjne z pompowniami, sieci wodociągowe. W rozliczeniach z odbiorcami usług w 
zaleŜności od ich zaklasyfikowania do odpowiednich grup taryfowych obowiązują 
zróŜnicowane ceny i stawki opłat oraz zasady ich stosowania. W Spółce przy rozliczeniach 
za dostarczoną wodę przyjęto taryfę niejednolitą, dwuczłonową, zawierającą róŜne ceny dla 
taryfowych grup odbiorców za 1 m³ wody i stałe miesięczne stawki opłat abonamentowych, 
niezaleŜne od ilości dostarczonej wody, zróŜnicowane dla róŜnych grup odbiorców usług. W 
odniesieniu do odprowadzanych ścieków przyjęto taryfę jednolitą, dwuczłonową zawierającą 
jednakową ceną dla wszystkich odbiorców za 1m³ ścieków i stałe miesięczne stawki opłat 
abonamentowych niezaleŜne od ilości dostarczonych ścieków, zróŜnicowane dla róŜnych 
grup odbiorców usług . Do cen (netto) i stawek abonamentowych (netto), zgodnie z §2 pkt. 9 
do 11 rozporządzenia  dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 
wprowadzonej odrębnymi przepisami. Taryfowa grupa odbiorców obejmuje odbiorców 
wyodrębnionych na podstawie charakterystyki zuŜycia wody lub odprowadzania ścieków, 
warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a takŜe 
na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi. Uwzględniając zróŜnicowanie 
kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz sposób korzystania z urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych, dokonano podziału odbiorców usług na następujące 
taryfowe grupy: 
 
Taryfowa grupa odbiorców usług 

zaopatrzenia w wodę 

                                                                                                

OPIS 

  

1.  

                                         

Zaopatrzenie w wodę PW 

Zaopatrzenie w wodę produkowaną we własnych 
ujęciach wody dla potrzeb: 

• gospodarstw domowych w budynkach 
mieszkalnych jedno i wielorodzinnych 

• odbiorców wody nie wymienionych w 
punkcie 1 oraz gminy,                                           
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rozliczanych na podstawie wodomierzy 
głównych, lokalowych lub ustalonego 
ryczałtu. 

2.                                                                

                                         

Zaopatrzenie w wodę KW  

Zaopatrzenie w wodę zakupioną od innych 
producentów dla potrzeb: 

• gospodarstw domowych w budynkach 
mieszkalnych jedno i wielorodzinnych 

• odbiorców wody nie wymienionych w 
punkcie 1 oraz gminy, rozliczanych na 
podstawie wodomierzy głównych lub 
ustalonego ryczałtu. 

(oś. Lotnisko, Trapez, Masów, ul. Spacerowa, 
część ul.15 PP ”Wilków”) 

Taryfowa grupa odbiorców usług 

odprowadzania ścieków 

 

1. Odprowadzanie ścieków OŚ Wszyscy dostawcy ścieków do urządzeń 
kanalizacyjnych, rozliczani na podstawie 
wodomierzy głównych, dodatkowych, urządzeń 
pomiarowych, ryczałtów, z wyłączeniem tych 
odbiorców usług do których stosuje się przepisy 
Kodeksu Cywilnego oraz   w zakresie ścieków 
dowoŜonych przy uŜyciu samochodów 
asenizacyjnych. 

               W rozliczeniach z odbiorcami usług w zaleŜności od ich zaklasyfikowania do  
odpowiednich grup taryfowych obowiązują zróŜnicowane ceny i stawki opłat oraz zasady  
ich stosowania. Rozliczenia z odbiorcami usług za dostarczona wodę i odprowadzone ścieki,  
w  zaleŜności od ich sklasyfikowania dokonywane będą   na podstawie: ceny wyraŜonej w 
zł/m³, stawki opłaty abonamentowej niezaleŜnie od ilości dostarczanej wody-płaconej za kaŜdy 
miesiąc, bez względu na rozmiary dokonanego poboru wody (lub teŜ całkowitego jego braku) 
wyraŜonej  w zł/odbiorcę/miesiąc. Stawka ta jest tworzona na podstawie kryteriów §13 pkt 3 
rozporządzenia. Stawka opłaty abonamentowej składa się z dwóch  składników: za odczyt 
wodomierza wyraŜona w zł/odczyt/m-c (zaleŜna od ilości wodomierzy), za rozliczenie 
naleŜności za dostarczoną wodę i ścieki wyraŜona w zł/wod.gł/m-c             
Wysokość cen za dostarczoną wodę. 

Cena /zł/ Lp. Taryfowa grupa 
odbiorców 

wyszczególnienie 
netto Z VAT 

Jednostka miary 

0 1 2 3 4 5 
1. PW 3,15 3,37 zł/m³ 
2. KW 

Cena za dostarczoną 
wodę 3,61 3,86 zł/m³ 

                                                                                                                                                         

Wysokość cen za dostarczone ścieki 

Cena / zł/ Lp. Taryfowa grupa 
odbiorców 

wyszczególnienie 

  

Jednostka miary 

0 1 2 3 4 5 
1. OŚ Cena za 

odprowadzone ścieki 
3,70 3,96 zł/m³ 
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Wysokość jednostkowych stawek opłaty abonamentowej  

Stawka opłat /zł/ Lp. wyszczególnienie 
netto Z VAT 

Jednostka miary 

0 1 2 3 4 
1. Stawka opłaty abonamentowej za 

odczyt  wodomierza głównego lub 
urządzenia pomiarowego 

3,04 3,25 zł/odczyt/miesiąc 

2. Stawka opłaty abonamentowej za 
rozliczanie naleŜności za ilość 
dostarczonej wody lub ścieków  

2,47 2,64 zł/wodom.gł/miesiąc 

3. Stawka opłaty abonamentowej za 
odczyt wodomierza dodatkowego 
do podlewania ogrodu 

1,52 1,63 zł/wodomierz/miesiąc 

4. Stawka opłaty abonamentowej za 
odczyt wodomierza 
lokalowego(prognoza) 

1,02 1,09 zł/wodomierz/miesiąc 

5. Stawka opłaty abonamentowej za 
rozliczenie ryczałtowe  

2,47 2,64 zł/odbiorcę /miesiąc 

 
Sposób naliczania opłaty abonamentowej dla poszczególnych grup odbiorców. 

Stawka opłat w zł Lp. wyszczególnienie 
netto Z VAT 

Jednostka miary 

0 1 2 3 4 
I Dla odbiorców wody:    
1. rozliczających się z 1 wodom. 

głównego 
5,51 5,90 zł/wodomierz 

gł/m-c 
2. rozliczających się z 2 wodom. 

głównych 
11,02 11,79 zł/m-c 

3. Rozliczających się z 3 
wodom. głównych i dalej 
analogicznie 

16,53 17,69 zł//m-c 

II Dla odbiorców wody i 
dostawców ścieków  

   

1. rozliczających się z  1 
wodomierza głównego 

5,51 5,90 zł/wodomierz 
gł/m-c 

2. rozliczających się z 1 wodom. 
głównego i 1 podwodomierza 
do wody bezpowrotnie 
zuŜytej 

7,03 7,52 zł/m-c 

3. rozliczających się z 2 
wodom.gł i 1 podwodomierza 
do wody bezpowrotnie 
zuŜytej 
 

12,54 13,42 zł/m-c 

4. rozliczających się z 2 
wodom.głównych i dalej 
analogicznie 

11,02 11,79 zł/m-c 

III.  Dla dostawców ścieków:    
1. Rozliczających się z 

wodom.głównego  lub 
5,51 5,90 zł/wodomierz 

gł/ m-c 
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urządzenia pomiarowego 
2. rozliczających się  z  1 

wodom . gł., urządzenia 
pomiarowego i 1 
podwodomierza do wody 
bezpowrotnie zuŜytej 

7,03 7,52 zł/m-c 

IV Dla odbiorców wody i 
dostawców ścieków  z lokali  
w budynkach 
wielolokalowych (prognoza) 

   

1. rozliczających się z 1 wodom. 3,49 3,73 zł/wod./m-c 
2. rozliczających się z 2 wodom. 

i dalej analogicznie 
4,51 4,83 zł/m-c 

V Dla odbiorców wody, 
dostawców ścieków,  

   

1. rozliczających się na 
podstawie przepisów dot. 
przeciętnych norm zuŜycia 
wody ( ryczałt) 

2,47 2,64 zł/odbiorcę/m-c 

 

Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych 

Stawka opłaty w zł Lp. Rodzaj stawki 
netto Z VAT 

Jednostka 
miary 

0 1 2 3 4 
1. Stawka za przyłączenie do urządzeń 

wodociągowych lub kanalizacyjnych 
205,00 250,10 szt. 

 
W taryfie za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 roku obowiązywać będą warunki 
rozliczeń zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków oraz z Rozporządzeniem Ministra budownictwa z dnia 28.06.2006 r. w sprawie 
określania taryf, a takŜe Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
obowiązującym na terenie miasta Dęblin. Zakład zobowiązany jest do zapewnienia zdolności 
posiadanych urządzeń i przyłączy wodociągowych oraz urządzeń i przyłączy 
kanalizacyjnych, do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i o wymaganej jakości, pod 
odpowiednim ciśnieniem oraz odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny. 
Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów 
jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów oraz przepisów 
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków  na terenie m. Dęblina, zezwolenia 
na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania 
ścieków, umów z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Parametry fizykochemiczne, bakteriologiczne wody dostarczanej mieszkańcom oraz zakres i 
sposób przeprowadzania badań jakości wody i odprowadzanych do odbiornika ścieków, są 
zgodne z wielkościami określonymi odpowiednimi przepisami prawnymi, zarówno 
krajowymi, jak i obowiązującymi w Unii Europejskiej. Okresowo po wykonywanych 
pracach konserwacyjnych, modernizacyjnych, awariach, woda zgodnie z zaleceniem 
SANEPIDU musi być chlorowana z zastosowaniem dopuszczalnych normą dawek 
podchlorynu sodu. W celu zmniejszenia uciąŜliwości zapachowej wody chlorowanej 
uzyskano zezwolenie z PSSE na zastosowanie preparatu do dezynfekcji „ Jasol Solid”, który 
w połączeniu z wodą, nie zmienia jej zapachu Prowadzony jest systematyczny monitoring 
przeglądowy (wyniki udostępniane są na stronie internetowej Zakładu) i kontrolny przez 
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PSSE w Rykach oraz na zlecenie Zakładu w laboratoriach posiadających akredytację, 
zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem, w wyznaczonych punktach kontrolnych, w 
róŜnych rejonach miasta oraz na ujęciach wody. Podstawą do ustalenia zakresu, 
częstotliwości badań wody jest rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417 ze 
zmianami). Aktualnie analizy fizykochemiczne wody wykonywane są przez laboratorium 
EkoProjekt w Pszczynie, a analizy bakteriologiczne przez Eurocontrol w Dęblinie. MZGK 
Sp. z o.o. planuje wyposaŜyć własne laboratorium w sprzęt niezbędny do wykonywania 
analiz bakteriologicznych oraz fizykochemicznych, w zakresie moŜliwym do wykonania na 
posiadanym fotometrze i wykonać walidację metod prowadzonych analiz. Pozwoli to 
przyspieszyć otrzymywanie wyników analiz i zwiększyć ich częstotliwość, co wpłynie na 
bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców. Ciśnienie w sieci jest zgodne z normami i na ogół 
wystarczające. Zakłócenia występują czasami w godzinach szczytowych przy jednoczesnym 
poborze wody z hydrantów. Wodomierze są na bieŜąco kontrolowane podczas 
comiesięcznych odczytów, jak równieŜ po indywidualnych zgłoszeniach. Sukcesywnie 
wymieniane są po utracie legalizacji lub jeśli są uszkodzone lub praca ich jest 
nieprawidłowa. Do opomiarowania pozostało tylko 10 odbiorców wody, gdzie montaŜ 
wodomierza wiąŜe się z przebudową instalacji w budynku, a odbiorcy nie posiadają środków 
finansowych. W okresie od września 2007 do sierpnia 2008r. zamontowano 297 wodomierzy 
w tym: 165 szt. po upływie okresu waŜności legalizacji, 46 szt. na nowych przyłączach, 
33 szt. wymieniono uszkodzonych, 49 szt. podwodomierzy. Wystąpiło 12 awarii na 
przyłączach wodociągowych, które usunięto w ciągu 54 godzin (średnio 4,5 godziny na jedną 
awarię) oraz 11 awarii na sieciach wodociągowych, usuniętych w ciągu 95 godzin (średnio 
8,6 godziny na jedną awarię). Na sieciach kanalizacyjnych grawitacyjnych wystąpiło 50 
awarii. Łączny czas ich usuwania to 61 godzin i 20minut (średni czas usuwania awarii -1,5 
godziny).Wystąpiły 3 zalania piwnic spowodowane niedroŜnością kolektora ściekowego na 
ul. Urbanowicza. Po rozpoczęciu systematycznego czyszczenia sieci przez samochód 
specjalistyczny WUKO, ilość awarii znacznie się zmniejszyła –wystąpiło ich 12 i to głównie 
w miejscach niedostępnych dla WUKO. Na sieci kanalizacji podciśnieniowej od stycznia do 
sierpnia b.r. wystąpiło 35 awarii – średni czas ich usuwania ok. 2 godzin. Do obsługi 
odbiorców usług zorganizowane jest Biuro Obsługi Klienta, które czynne jest od wtorku do 
piątku w godzinach 7ºº-15ºº oraz w poniedziałki w godzinach 7ºº-16ºº. W czasie pracy 
udziela zainteresowanym klientom informacji dotyczących przyłączenia się do miejskiej 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Pracownicy Biura informują o dokumentach 
potrzebnych do wydania warunków technicznych przyłączenia do sieci (mapa do celów 
projektowych, wypełnienie wniosku). Ponadto wprowadzona została umowa przyłączeniowa, 
jako nieodzowna część wydawanych warunków technicznych. Klienci Spółki są równieŜ 
informowani o konieczności zawarcia takiej umowy. Informacje te moŜna równieŜ znaleźć 
na stronie internetowej Spółki i tam pobrać wniosek o przyłączenie do sieci. Warunki 
techniczne wydawane są maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych. Ponadto pracownicy 
Spółki informują o dalszych działaniach po otrzymaniu warunków technicznych, czyli: 
konieczności wykonania projektu, uzgodnieniu projektu pod względem branŜowym 
i uzyskaniu stosownych decyzji i pozwoleń. Informacje te zawarte są równieŜ w umowie 
przyłączeniowej. Klienci otrzymują równieŜ wstępne informacje dotyczące ewentualnych 
kosztów przyłączenia do sieci zgodnie z cennikiem ZWiK, zatwierdzonym Uchwałą Prezesa 
Zarządu Spółki. Otrzymują równieŜ informacje o aktualnie obowiązujących taryfach na 
zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. W dyspozytorni  ZWiK całodobowo czynny 
jest telefon, na który klienci mogą zgłaszać swoje uwagi, przekazywać informacje 
o występujących awariach, uzyskiwać niezbędne informacje od dyspozytora. NaleŜności 
przeterminowane za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki są windykowane zgodnie 
z Instrukcją windykacji naleŜności wprowadzoną Uchwałą Nr 1/V/07 Zarządu MZGK Sp. z 
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o.o. z siedzibą w Dęblinie z dnia 26.10.2007r. W roku obrachunkowym poprzedzającym 
wprowadzenie nowych taryf wysłano do dłuŜników 81 szt wezwań ostatecznych (brak 
zapłaty monitu pierwszego i drugiego) dotyczących naleŜności za dostarczaną wodę i 
odprowadzane ścieki na kwotę 21 176,58 zł w tym 960,23 zł odsetek. Z w/w wezwań 
ostatecznych zapłacono 12 065,79 zł w tym 360,23 zł odsetek. W omawianym okresie 
czternastu dłuŜnikom rozłoŜono na raty zapłatę naleŜności przeterminowanych na kwotę 
ogółem 6 996,12 zł oraz dokonano dwóch odcięć dostawy wody z powodu zadłuŜenia. 

W okresie obowiązywania dotychczasowej taryfy Spółka z własnych środków 
zakupiła specjalistyczny sprzęt tj. koparko- ładowarkę JCB 3CX o wartości netto  235 348 zł, 
minikoparkę JCB o wartości  netto 93 393 zł, samochód specjalistyczny WUKO SCK-12 do 
czyszczenia sieci kanalizacyjnych o wartości netto  468 000 zł, stopę wibracyjną HONDA o 
wartości 6 386 zł. Dzięki temu znacznie skrócił się czas usuwania awarii wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Po wprowadzeniu systematycznego profilaktycznego czyszczenia kanałów 
na poszczególnych osiedlach, awarie w postaci zatorów w kanałach naleŜą do rzadkości. W 
celu poprawy bezpieczeństwa ujęć wody zamontowany został monitoring dozorowy z 
przekazem do dyspozytorni (wartość netto 36 773 zł).  
Wykonany został monitoring GPRS umoŜliwiający przekazywanie danych z obiektów do 
dyspozytorni na ekrany synoptyczne, zamontowano wodomierze z głowicami do odczytu 
danych, wymieniono pompy głębinowe na energooszczędne wraz z orurowaniem ze stali 
kwasoodpornej. Na UW ”Wiślana” w celu wyeliminowania duŜych wahań ciśnienia, 
zastąpiono hydrofory oraz wyeksploatowane pompy II stopnia energooszczędnym zestawem 
hydroforowym, wymieniono pompę płuczną, wykonano orurowanie ze stali nierdzewnej, 
nową szafę sterowniczą ze sterownikiem , przetwornicą częstotliwości prędkości obrotowej 
silników pomp. W celu poprawy uzdatniania wody w zakresie usuwania Ŝelaza i manganu, 
wymieniono 2 mieszacze wodno-powietrzne(aeratory), 2 spręŜarki oraz  dysze i złoŜa 
piaskowo-kwarcowe w odŜelaziaczach. Wartość tych prac wyniosła 230 140 zł. Prace 
modernizacyjne będą kontynuowane w 2009r. w miarę uzyskania środków finansowych. 
Planuje się opracować dokumentację techniczną i wykonać studnię awaryjną. 
Na UW ”Jagiellońska” wykonano odwiert studni awaryjnej IIIA dla zabezpieczenia ciągłości 
dostaw wody. Przeprowadzono próbne pompowania wody z obydwu studni, w celu 
określenia zasobów wodnych ujęcia. Dotychczas wartość wykonanych prac 
modernizacyjnych na tym ujęciu wyniosła  222 131 zł. Obecnie w opracowaniu jest projekt 
techniczny obudowy studni IIIA (28 000 zł) oraz wykonywana jest renowacja zbiornika 
wyrównawczego wody uzdatnionej V=1000 m³ metodą KERASAL - wartość wraz z 
projektem 151 882 zł, co zabezpieczy potrzeby mieszkańców w wodę pitną, a takŜe 
umoŜliwi renowację obecnie uŜytkowanego zbiornika. Wykonano modernizację sieci 
wodociągowej w ul. Piłsudskiego (10 724 zł) oraz modernizację sieci kanalizacyjnej w ul. 
Rogowskiego (86 3355 zł). Dokończono modernizacje pompowni P11, stacji trafo i 
agregatorowni. Pompownie P1 i P3 wyposaŜono w biofiltry, w celu ograniczenia 
uciąŜliwości zapachowej (5 800 zł) w pompowni P1 wymieniono pompę (17 500 zł). W 
zakresie poprawy efektywności oczyszczania ścieków opracowano dokumentację na 
modernizację osadników wstępnych (15 000 zł). Prowadzone będą działania w celu 
pozyskania środków finansowych na realizację tego zadania, a takŜe na zakup urządzenia do 
kompostowania osadów ściekowych - kompostera wieŜowego. W związku z 
wypowiedzeniem umowy na sprzedaŜ wody z ujęć jednostek wojskowych dla potrzeb 
wodociągów miejskich, opracowano projekt techniczny magistrali wodociągowej zasilającej 
te rejony miasta, gdzie woda jest kupowana, studium wykonalności i wystąpiono 
o dofinansowanie z funduszy unijnych. Dotychczas na ten cel wydatkowano środki 
finansowe w wysokości 64 061 zł . Realizacja tego zadania ma duŜe znaczenie nie tylko dla 
poprawy jakości wody, ale równieŜ dla obniŜenia kosztów eksploatacji, ujednolicenia cen 
wody dla wszystkich odbiorców, umoŜliwienia równieŜ podłączenia dodatkowych 
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odbiorców . Taryfowe ceny, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy obowiązują przez okres 1 roku, 
nie wcześniej jednak, niŜ po upływie 7 dni od daty ich ogłoszenia. Nowe taryfy opracowane  
zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U.z 2006 r. Nr 123, poz.858 ze zmianami) oraz 
Rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie określania taryf oraz warunków  rozliczeń 
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków podlegają 
zatwierdzeniu w trybie określonym przepisami art. 24 ustawy. Przedstawiona taryfa 
uwzględnia konieczność zapewnienia zwrotu ponoszonych, uzasadnionych kosztów 
działalności obejmującej dostawę wody  oraz odprowadzanie ścieków, przy zastosowaniu 
alokacji kosztów, co pozwoli na uniknięcie subsydiowania skrośnego, czyli pokrywania 
kosztów dotyczących jednego rodzaju prowadzonej działalności lub jednej z grup taryfowych 
odbiorców usług przychodami pochodzącymi z innego rodzaju prowadzonej działalności lub 
innych taryfowych grup odbiorców. Pozwoli takŜe przy zachowaniu zasady optymalizacji 
kosztów na realizację zadań eksploatacyjnych i modernizacyjnych w odniesieniu do 
poszczególnych rodzajów działalności wpływając tym samym na poprawę jakości usług. 
Stąd teŜ ustalono dwie grupy odbiorców wody: wody produkowanej  we własnych ujęciach 
wody i wody zakupowanej od innych producentów. Zastosowana we wniosku metoda 
alokacji kosztów powoduje bezpośrednie obciąŜenie odbiorców usług tylko kosztami 
związanymi z powstaniem usługi, z której korzystają. Zastosowana taryfa jest 
wieloczłonowa. Struktura taryfowa w Spółce polega na wprowadzeniu  oprócz istniejącej 
opłaty zmiennej – co miesięcznych opłat abonamentowych. Zgodnie z zaleceniami 
standardów regulacji ekonomicznych, dostępności usług oraz metodologii ustalania opłat w 
sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym, taryfy wieloczłonowe w większym stopniu spełniają 
postulaty powyŜszych standardów niŜ taryfy jednoczłonowe. Decydują o tym równieŜ 
względy ekonomiczne- zastosowanie opłat abonamentowych zapewni większą stabilność 
funkcjonowania Spółki. Spółka musi ponosić koszty stałe bez względu na to , czy dany 
odbiorca pobiera wodę i odprowadza ścieki , czy teŜ nie. Pokryciu części kosztów stałych 
słuŜy  opłata abonamentowa. Na ustaloną opłatę abonamentową składają się koszty rozliczeń  
naleŜności oraz koszy związane z odczytami wodomierzy głównych, podwodomierzy, 
urządzeń pomiarowych. Ze względu na występujące róŜne okresy rozliczeń opłata 
abonamentowa ustalona jest na 1  odbiorcę usług na miesiąc z uwzględnieniem ilości 
wodomierzy głównych słuŜących do rozliczeń. Ułatwi to prowadzenie rozliczeń. Przy 
wprowadzeniu  nowej  taryfy  zakłada  się  równieŜ: poprawę warunków zdrowotnych 
ludności poprzez zapewnienie dostaw wody o dobrej jakości oraz skuteczne 
unieszkodliwienie ścieków wprowadzanych do wód, osadów ściekowych; zatrzymanie 
postępującej dekapitalizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych; łatwość obliczania 
opłat i sprawdzania przez odbiorców usług wysokości opłat i cen ich dotyczących. 

W 2009 roku będzie kontynuowana  sukcesywna realizacja zadań ujętych 
w „Wieloletnim planie modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 
na lata 2007-2009” ze środków pochodzących z odpisów amortyzacyjnych oraz 
przewidywanego niewielkiego zysku: dla urządzeń wodociągowych PW 93 883 zł, dla 
urządzeń wodociągowych KW  7 066 zł, dla urządzeń kanalizacyjnych  331 023 zł, a takŜe 
prowadzone będą starania o pozyskanie dodatkowych środków finansowych w postaci 
dotacji lub poŜyczek długoterminowych, sprzedaŜy zbędnego mienia, ze zleceń 
zewnętrznych. 

Przy ustalaniu taryfy na okres jej obowiązywania podstawę ustalania stanowiły dane 
ewidencji księgowej. Z uwagi na to, Ŝe taryfa dotyczy okresu 01.01.2009 r.-31.12.2009 r., 
rok obrachunkowy obejmuje koszty od września 2007 roku do sierpnia 2008 roku. Wartość 
niezbędnych przychodów została ustalona  w oparciu o koszty oszacowane na rok 
obowiązywania taryfy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 
czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz 
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warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
(Dz. U. Nr 127, poz. 886 ze zmianami) przy uwzględnieniu wskaźników 
makroekonomicznych: średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 
konsumpcyjnych – 2,9 %, średnioroczny wskaźnik przyrostu produkcji sprzedanej przemysłu 
- 2,5 %, przewidywane roczne opłaty  za korzystanie ze środowiska ustalono na podstawie 
wykonania za rok obrachunkowy  oraz spodziewanych  ilości mediów i wyników analiz 
fizykochemicznych i przyjęto dla wody 32 100 zł, a dla ścieków w wysokości 13100 zł, 
wskaźnik wzrostu energii elektrycznej -15 %, wskaźnik wzrostu energii elektrycznej dla 
wody zakupowanej przyjęto 2,9 %, wskaźnik  wzrostu  wynagrodzeń 2,9 %, przy  
uwzględnieniu  redukcji  zatrudnienia, koszty  poniesione w okresie rozrachunkowym  
alokowano odpowiednio na wodę zakupowaną, wodę produkowaną, ścieki, opłaty 
abonamentowe, zgodnie z prowadzoną ewidencją księgową, a nie proporcjonalnie do 
wielkości usług, poniewaŜ świadczone usługi nie są jednego rodzaju. Sposób takiego 
rozliczenia zapobiega subsydiowaniu  skrośnemu: na podstawie ilości sprzedanych usług w 
okresie obrachunkowym oszacowano ilości wody i ścieków przyjęte do załoŜeń na 2009 rok, 
w tym: woda sprzedana z własnych ujęć wody 364 000 m³, woda sprzedana zakupiona od 
innych producentów 131 000 m³, ścieki  637 000 m³, w tym 180 000  z pompowni P7, 
10 700 dodatkowo z terenu os. Lotnisko, gdzie o taką ilość przyjęto zwiększenie sprzedaŜy 
wody, 14 300  z kanalizacji podciśnieniowej, 429 500  z pozostałej kanalizacji miejskiej. 
Ilości sprzedanych usług w roku obrachunkowym kształtowały się następująco: woda 
sprzedana z własnych ujęć 363 243 m³, woda sprzedana zakupiona od innych producentów 
120 304m³. Ilość wody wyprodukowanej i zakupionej wyniosła 583 374 m³, a sprzedaŜ 
ogółem 483 547 m³, stąd straty wyniosły 17,1 %; ścieki sprzedane 645 659 m³. Napływ 
ścieków do oczyszczalni wynosił 753 997 m³ (łącznie ze ściekami dowoŜonymi wozami 
asenizacyjnymi i dostarczanymi z Gm. StęŜyca), sprzedaŜ - 689 467 m³, stąd straty 8,6 % , 
na które składają się wody infiltracyjne , przedostające się do kanalizacji ścieki opadowe, 
błędy wskazań urządzeń pomiarowych, kradzieŜe. 
Planowana ilość ścieków jest mniejsza  niŜ w okresie obrachunkowym ,poniewaŜ została  
oszacowana na podstawie sprzedaŜy w roku 2008. W listopadzie 2007 r. uległ uszkodzeniu 
przepływomierz  zliczający ścieki dostarczane do przepompowni P7 z jednostek wojskowych 
z terenu lotniska. Do momentu naprawy przepływomierza liczono średnią ilość ścieków z 
sześciu miesięcy, kiedy funkcjonował prawidłowo. W b.r. napływ  ścieków z tego rejonu jest 
znacznie mniejszy. Naliczona średnia wynosiła 18 442 m³/m-c, a obecnie napływ ścieków 
wynosi śr. 14 200m³/m-c. Mniejsza ilość ścieków wiąŜe się równieŜ z oszczędnością wody 
przez odbiorców. Taryfa nie obejmuje ścieków dostarczanych z terenu Gm. StęŜyca, 
poniewaŜ  działalność  ta  podlega przepisom Kodeksu  Cywilnego. W  2009  roku planuje 
się przyjąć z terenu Gminy StęŜyca 18400 m³ ścieków. Proporcjonalnie do tej ilości zostały 
wydzielone koszty oczyszczania ścieków z Gminy StęŜyca w oczyszczalni w  Dęblinie 
w wysokości 55 868 zł. Zarówno ilość  ścieków, jak i produkcja wody jest uzaleŜniona 
dodatkowo od zjawisk naturalnych, takich jak wielkość opadów i ich rozłoŜenia w ciągu roku 
oraz poziomu wód gruntowych i poziomu wody w Wiśle. Przyjęto oszacowane koszty na 
rozliczanie i odczyty wodomierzy odbiorców wody i ścieków korzystających z lokali w 
budynkach wielolokalowych, z którymi ewentualnie zostaną zawarte umowy na podstawie 
art.6 ust.6 ustawy. Do tej pory nie była prowadzona tego typu działalność, a na przyszły rok 
zgłoszony został taki wniosek. JeŜeli wszyscy najemcy zgłoszonych budynków  podpiszą 
stosowne umowy, to usługa taka zostanie wprowadzona w 2009 roku. Koszty i przychody z 
tej działalności nie są ujęte w niniejszej taryfie. Przyjęto zysk w wysokości 0,5 % od  
planowanych przychodów ze sprzedaŜy wody produkowanej i oczyszczania ścieków. Od 
przychodów ze sprzedaŜy wody  zakupowanej   nie przewidywano zysku.  Amortyzację 
przyjęto w wysokości na koniec okresu obrachunkowego z uwzględnieniem zadań 
przewidzianych do zakończenia w b.r. Okres amortyzacji jest wydłuŜony dla potrzeb taryfy i 
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przyjęty w wysokości ok. 30-50 % amortyzacji. Koszty pośrednie przyjęte do obliczeń taryfy 
dotyczą tylko działalności podstawowej. 
Zgodnie z obowiązującą Uchwałą nr 9/V/2008 Zarządu MZGK Sp. z o.o. z dnia 29.01.2008r. 
w sprawie rozksięgowania kosztów zarządu i kosztów wydziałowych na poszczególne 
działalności Spółki na Zakład Wodociągów i Kanalizacji przypisuje się 75,5 % kosztów 
Zarządu Spółki. Tak ustaloną kwotę kosztów w ramach ZWiK dzieli się wg następującego 
klucza podziałowego: koszty zarządu w wysokości 6 % przychodów ze zleceń zewnętrznych 
w danym miesiącu dopisywane są do kosztów zleceń zewnętrznych, pozostałe koszty 
zarządu rozlicza się wg struktury osiągniętych w danym miesiącu przychodów ze sprzedaŜy 
na poszczególne działalności ZWiK. W okresie od 01.09.2007r. do 31.08.2008r. (12 
kolejnych miesięcy poprzedzających nie więcej niŜ o 2 miesiące dzień złoŜenia wniosku) 
struktura kosztów zarządu przypadających na ZWiK kształtowała się następująco: 53,74 % 
odprowadzanie ścieków, 35,83 % dostarczanie wody, 10,43 % pozostałe działalności  
zlewnia,  oczyszczalnia   Stawy,  ścieki  StęŜyca, zlecenia zewnętrzne). Koszty wydziałowe 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji dzieli się według następującego klucza podziałowego: 
koszty wydziałowe w wysokości 4% przychodów ze zleceń zewnętrznych dopisywane są do 
kosztów zleceń zewnętrznych, pozostałe koszty wydziałowe rozlicza się wg struktury 
osiągniętych w danym miesiącu przychodów ze sprzedaŜy na poszczególnych 
działalnościach ZWiK. 
W okresie od 01.09.2007r. do 31.08.2008r. struktura kosztów wydziałowych ZWiK 
ukształtowała się następująco: 53,83 % odprowadzanie ścieków, 36,22 % dostarczanie wody 
9,95 % pozostałe działalności ( zlewnia, oczyszczalnia Stawy, ścieki StęŜyca, zlecenia 
zewnętrzne); zadania uwzględnione w „Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2007-2009” są realizowane w miarę moŜliwości ze 
środków amortyzacji, planowanego niewielkiego zysku oraz środków pozyskanych 
z funduszy ochrony środowiska i poŜyczek długoterminowych. Program modernizacji 
z zastosowaniem nowych technologii ma na celu podwyŜszenie jakości świadczonych usług, 
prowadząc do zwiększenia poziomu zadowolenia odbiorców usług wodociągowo-
kanalizacyjnych oraz ochronę środowiska naturalnego, wynikającą z konieczności 
dostosowania polskiego ustawodawstwa do przepisów europejskich o ochronie środowiska. 
NaleŜy zaznaczyć, Ŝe przez okres dwóch lat ceny utrzymywane były na tym samym 
poziomie, pomimo podwyŜek cen energii elektrycznej (śr ok. 22,7%), gazu (śr. ok.19,5%), 
energii cieplnej, materiałów niezbędnych do eksploatacji, płac, rozszerzony został zakres 
działalności o sieci podciśnieniowe oraz wodociągi na oś. Lotnisko, co przyniosło Spółce 
straty. W roku obrachunkowym zakupiono następujące ilości wody od Jednostek 
Wojskowych: 53 777 m ³  po 1,76 zł/m³  =  94 647,52 zł, 301 m³ po 1,70 zł/m³  =  511,70 zł, 
96 708 m³ po 1,96 zł/m³  = 189 547,68 zł, 698 m³ po 1,90 zł/m³ =  1 326,20 zł. Razem: 151 
484 m³ o wartości  286 033,10 zł     

Spółka opracowała przedstawioną taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków przy zachowaniu naleŜytej staranności zmierzającej do 
ochrony interesów odbiorców usług i optymalizacji kosztów niezbędnych do zapewnienia 
ciągłości świadczenia usług. Biorąc pod uwagę powyŜsze Zarząd Miejskiego Zakładu 
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Dęblinie wnioskuje o zatwierdzenie taryfy za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. W celu ujednolicenia cen 
wody dla gospodarstw domowych Rada Miasta, zgodnie z art. 24 pkt.6 ustawy moŜe podjąć 
uchwałę o dopłacie dla odbiorców z grupy taryfowej KW, gdzie cena wody jest wyŜsza od 
produkowanej na własnych ujęciach o 46 gr netto. 
 
W tym miejscu Przewodniczący Rady Miasta - Ryszard Karpiński powitał przybyłych na 
sesję - Pana Leszka Filipka - Starostę Ryckiego oraz Pana Krzysztofa Uznańskiego - 
Wicestarostę Ryckiego. 
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Burmistrz Miasta - Stanisław Włodarczyk - poinformował w tym miejscu, Ŝe przed chwilą 
nastąpiło podpisanie aktu notarialnego, zgodnie z którym obiekt przystani nad Wisłą jest 
własnością miasta Dęblin, pod warunkiem nieodpłatnego udostępnienia budynku warsztatów 
szkolnych na potrzeby oświatowe. 
 
Następnie głos zabrał Pan Leszek Filipek - Starosta Rycki - powiedział, Ŝe cieszy się, Ŝe 
przystań nad Wisłą naleŜy do Dęblina, który będzie bardzo dobrym gospodarzem tego 
obiektu. Pan Starosta odpowiedział na zapytania i interpelacje, zadawane przez radnych. 
Radny Henryk BroŜyna złoŜył wniosek o oczyszczenie studzienek kanalizacyjnych  
i usunięcie śmieci przy krawęŜnikach. Jest to temat poruszany kilkakrotnie. Te uwagi zostaną 
przekazane do zarządu Dróg Powiatowych. Starosta poinformował, jakie ostatnio Zarząd 
Powiatu podjął decyzje. Podjęto decyzję, Ŝe przekazana zostanie część środków - kwota jest 
na razie bliŜej nieznana - na dokończenie pewnych "niedoróbek". Te niedoróbki powstały z 
tego, Ŝe nie wszystko da się dopilnować. ZDP nie moŜe sobie poradzić z usuwaniem tych 
drobnych poprawek lub wyegzekwowanie tych poprawek od wykonawców, którzy dają na to 
gwarancję. 
 
Prowadzenie sesji przejął Wiceprzewodniczący Rady Miasta - Ryszard Zarówny. 
 
Przedmiotowy projekt uchwały był przedmiotem obrad dwóch Komisji Rady Miasta - 
Komisji Gospodarki Przestrzennej i BudŜetu oraz Komisji Gospodarki Komunalnej, które 
pozytywnie zaopiniowały zaproponowane taryfy. 
 
Przystąpiono do dyskusji, w której kolejno głos zabierali: 
 
Radny Mieczysław Skibiński - zabrał głos w imieniu mieszkańców os. Lotnisko. 
Powiedział,  Ŝe woda w Dęblinie jest z dwóch wodociągów - z wodociągu miejskiego i 
wodociągu wojskowego. Jeśli chodzi o wodociąg miejski cena 1 m3  wody jest obniŜona, 
zapytał - dlaczego woda, która była tańsza na os. Lotnisko - brutto 2,58 zł/m3 wzrasta do 
ceny 3,87 zł/m3 z dopłatą przez Urząd Miasta kwocie 64.000 zł. W poprzednim roku radny 
zabierał głos na temat podwyŜki wody z wodociągu miejskiego i był zdania, Ŝeby cenę wody 
obniŜyć. Ta cena, która będzie obowiązywać w roku 2009 powinna obowiązywać jako realna 
cena w roku 2008. Mówi się, Ŝe wszyscy będą płacić jednakową cenę, jednak mieszkańcy 
osiedla Lotnisko nie będą płacić jednakowej ceny, tylko będą płacić 3,87 zł/m3, bo 
mieszkańcy całego Dęblina z budŜetu miasta dopłacą 64.000 zł. Za tę samą wodę z ujęcia 
wojskowego, która jest dostarczana do os. Trapez, os. Masów, ul. Spacerowej i części os. 
PodchorąŜych - na Lotnisku płacono 2,58 zł, a te osiedla wymienione płaciły 3,54 zł/m3 
brutto. W związku z przedstawionymi argumentami, radny wnioskował, aby Burmistrz 
Miasta ponownie przeanalizował wniosek Prezesa MZGK. 
 
Radny Henryk BroŜyna - powiedział, Ŝe cena wody kupowanej z Lotniska nie została 
podniesiona. Cena brutto tej wody wynosi 3,86 zł/m3. Wynika z tego, Ŝe woda nie zdroŜała, 
natomiast koszty sprzedaŜy tej wody wzrastają prawie o 200%. Z czego wynikają tak 
wysokie koszty?  Mieszkańcy są wręcz oburzeni. 
 
Radny Waldemar Warenica - powiedział, Ŝe jest szefem Wspólnoty na Wiślanej i zrobił 
symulację, ile po tych podwyŜkach mieszkańcy wspólnoty więcej zapłacą. Abonament 
zapłacą w wysokości 5,51 zł plus ok. 300m3 wody, co daje 40 zł na miesiąc dla wszystkich 
mieszkańców. 
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Radny Ryszard Zarówny - do tej pory cena za 1m3 wody pobierana z ujęcia wojskowego 
była niŜsza, bo taka była cena tej wody i tak powinno pozostać do chwili podłączenia osiedla 
Lotnisko do miejskiej magistrali wodociągowej. Cena wody z ujęcia wojskowego powinna 
wzrosnąć tylko o wskaźnik cen mediów. Wychodzi na to, Ŝe mieszkańcy osiedla lotnisko za 
spoŜywanie wody gorszej jakości mają być ukarani wyŜszą jej ceną. Radny zaznaczył, Ŝe 
termin zatwierdzenia taryf przez Radę Miasta upływa z dniem 5 grudnia  
2008 r. i zdaniem radnego, wniosek ten wpłynął do Rady za późno o tyle, Ŝe juŜ nie moŜna z 
tym nic zrobić. Istnieje duŜe prawdopodobieństwo, Ŝe zaproponowane przez Burmistrza 
taryfy zostaną zatwierdzone, co jest podyktowane pozytywna opinią dwóch Komisji Rady - 
Komisji Gospodarki Komunalnej oraz Komisji Gospodarki Przestrzennej i BudŜetu. Będzie 
to ze szkodą dla mieszkańców osiedla Lotnisko. Radny jest zdziwiony, Ŝe Komisja właściwa 
ds. budŜetu wyraziła zgodę na wydatkowanie kwoty 64.000 zł z budŜetu miasta na dopłatę do 
wody dla mieszkańców os. Lotnisko. Za tę kwotę powstałby w mieście niejeden chodnik lub 
moŜna by było rozbudować siedzibę OSP Masów. Radny oznajmił, Ŝe będzie głosował 
przeciw uchwale i przypomniał, Ŝe juŜ za dwa lata będą kolejne wybory samorządowe. 
 
Przewodniczący Zarządu Osiedla "Michalinów" - Sławomir Świątkowski - zadał pytanie 
Burmistrzowi, czy przy podwyŜce za ścieki wzięto pod uwagę osiedle kolejowe, poniewaŜ 
wszystko wskazuje na to, Ŝe mieszkańcy tego osiedla podwójnie zapłacą za ścieki? 
Przepompownia ścieków policzy sobie za przepompowanie metra ścieków droŜej, a oprócz 
tego mieszkańcy zapłacą za przekazanie tych ścieków do Przepompowni. Czy wzięto to pod 
uwagę? Drugie pytanie do Burmistrza - jak postępują prace przy odzyskaniu tej 
przepompowni ? 
 
Radny Mieczysław Skibiński - chciał zwrócić uwagę, Ŝe w momencie, kiedy będzie 
ponownie rozpatrywany taki wniosek w przyszłym roku i Pan Burmistrz powie, Ŝe tych 
64.000 zł nie przeznaczy na dopłatę do wody dla mieszkańców Lotniska tylko na waŜniejsze 
cele inwestycyjne, to ci mieszkańcy zapłacą za 1 m3  wody 4 zł (bez 14 groszy). 
 
Radny Henryk BroŜyna - powiedział, Ŝe jeŜeli miasto chce inwestować w MZGK, to 
naleŜy to zrobić oficjalnie a nie pod postacią podwyŜki cen za wodę w os. Lotnisko. Nie 
moŜe być takiej sytuacji, Ŝe koszty własne są prawie takie same jak koszty wytworzenia 
wody. Radny będzie głosował przeciw uchwale. 
 
Następnie głos zabrał Pan Dariusz Wojdat - Prezes MZGK. Wyjaśnił  radnemu BroŜynie, 
Ŝe nie jest to Ŝadna dotacja tylko róŜnica na pokrycie strat. Woda na Lotnisku cały czas była 
dotowana - i tak np. w miesiącu październiku - 1.014.000 zł. Czy to znaczy, Ŝe pozostali 
mieszkańcy mają do tego dopłacać? Gdyby Burmistrz nie przejął 1,5 roku temu sieci na 
Lotnisku, to te sieci naleŜały by do kogoś innego i ta dzisiejsza dyskusja zmierzała by w 
innym kierunku. W 2004 r., kiedy Pan BroŜyna był radnym, mimo usilnych próśb nie zostały 
przejęte sieci i przepompownia ścieków na Michalinowie. Kolej chciała, Ŝeby MZGK stanął 
do przetargu. Przejmując to wszystko MZGK nie wiedziało, jakie będą koszty - jak będzie z 
wodą, jakie będą jej straty. JuŜ po dwóch miesiącach było widać, Ŝe na tym są straty. Przez 
18 miesięcy Przedsiębiorstwo do tego dopłacało. Przejmując te sieci od RZI cena wody 
wynosiła 1,70 zł/m3. Po 6 miesiącach RZI podniosło ceny. My cen nie mogliśmy podnieść, 
bo byliśmy związani taryfami. My sobie zdajemy sprawę, Ŝe w tym momencie ta grupa 
odbiorców zapłaci najwięcej. Prawie 700.000 zł przedsiębiorstwo przeznaczyło na to, Ŝeby 
woda poszła na Lotnisko, bez Ŝadnych dotacji. Firma stara się te koszty ograniczać poprzez  
ograniczenie wydatków na utrzymanie personelu, poprzez likwidację etatów i zmniejszanie 
zatrudnienia. Dzisiaj stała się taka rzecz, Ŝe znikła jedna studnia na os. Lotnisku, zapadła się 
w ziemię i teraz trzeba ponieść koszt w granicach 60.000 zł, Ŝeby to zrobić. Dokładnie koszty 



_________________________________________________________ 
Protokół Nr XXXVI sesji Rady Miasta Dęblin z dnia 3 grudnia 2008 r. 

18 

na os. Lotnisko wyglądają następująco: amortyzacja - 7.000 zł, wynagrodzenie z narzutami - 
26.000 zł, materiały - 2.000 zł, energia - 6.000 zł, podatki i inne opłaty - 10.000 zł, tzw. 
usługi obce - 16.000 zł, koszt zakupionej wody - 294.000 zł. JeŜeli Rada Miasta przyjmie 
dopłaty, to mieszkańcy osiedla Lotnisko będą płacili za wodę tyle, ile kaŜdy mieszkaniec w 
tym mieście - 3,15 zł/m3 netto. Te podwyŜki na pewno pozwolą zupełnie inaczej rozłoŜyć 
koszty w przyszłości. Nie tylko Lotnisko jest na terenie miasta. Michalinów jest w stanie 
zatrwaŜającym - na długości 30 m jest dziurka przy dziurce na rurze o średnicy 2 cm. 
Wszystko droŜeje, nie mniej jednak koszty wody nie są tak wysokie, jak np. ceny energii 
elektrycznej.  
 
Radny Tadeusz Oryl - na pewno nikt by nie chciał podwyŜek i nikt nie kocha tych co 
podnoszą ceny, ale ciekawe co by było, gdyby taki monopolista jak Zakład Energetyczny 
pytał się o opinię Rady - czy zgadza się na podwyŜkę energii elektrycznej, czy nie? My nie 
odpowiadamy za cenę wody, my tylko wydajemy opinię. Radny nie rozumie co to znaczy 
woda dobra, woda zła? JeŜeli woda mieści się w dopuszczalnych parametrach - uchodzi za 
dobrą, jeŜeli się nie mieści - nie jest dopuszczana do uŜycia. Radny uwaŜa, Ŝe nie powinno 
być dopłaty ze strony budŜetu miasta do wody na Lotnisku. NaleŜy tę kwotę rozbić na 
poszczególne rodziny i nie będzie to stanowiło duŜego wydatku. Co do wyborów - Burmistrz 
wyborów się nie boi. Czasami trzeba podjąć decyzje niepopularne. Radny będzie głosował za 
uchwałą. 
 
Radny Waldemar Warenica - nie moŜe zrozumieć zarzutu, Ŝe Komisja Gospodarki 
Przestrzennej i BudŜetu wyraziła zgodę na dopłatę z budŜetu miasta kwoty 64.000 zł do 
wody dla mieszkańców os. Lotnisko.  
 
Radny Andrzej Banaś - jest zdania, Ŝe w Ŝadnym roku nie powinno się utrzymywać cen na 
tym samym poziomie. Biorąc pod uwagę inne miejscowości ta cena wody jest dość wysoka, 
ale mieszkańców budownictwa wielorodzinnego te podwyŜki dotykają w nieduŜym stopniu. 
Opłata abonamentowa dotknie przede wszystkim osoby nie najlepiej sytuowane i takie, które 
zuŜywają mało wody. Zapytał, czy po ponownej analizie nie moŜna było by zejść z opłaty 
abonamentowej - np. do 4 zł netto i czy taki wniosek jest realny? 
 
Pan Dariusz Wojdat - Prezes MZGK ustosunkował się do wniosku radnego A. Banasia. 
Poinformował, Ŝe opłaty abonamentowe składają się z dwóch części - opłat za odczyty i za 
tzw. rozliczenia. Zmniejszenie tych opłat skutkowałoby natychmiastowym zwolnieniem 
dwóch osób, co jest nierealne, poniewaŜ zakład nie jest przygotowany na inny system 
odczytu wodomierzy. Nie mniej jednak inny system rozliczania odczytu wodomierzy jest 
rozwaŜany. 
 
Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta - Stanisław Włodarczyk. Podstawowe pytanie, 
które wypłynęło z tej dyskusji jest takie - czy chce się odpowiadać za całe miasto, czy nie 
chce się odpowiadać za całe miasto? Gdybyśmy nie chcieli odpowiadać za całe miasto mieli 
byśmy mniej problemów, bo nie stalibyśmy przed dylematem ceny wody na Lotnisku. 
Powinniśmy jako miasto odpowiadać za wszystkie sprawy związane z szeroko pojętą 
gospodarką komunalną. Będzie moŜna racjonalnie gospodarować, jeŜeli miasto będzie 
gospodarzem wszystkich  miejskich urządzeń i sieci. Cena ścieków z uwagi na fakt, Ŝe sieć 
w całości naleŜy do miasta jest porównywalna z innymi miastami, natomiast jeśli chodzi o 
wodę wygląda to zupełnie inaczej. Podstawowa przyczyna tego stanu rzeczy jest taka, Ŝe nie 
całe miasto jest zaopatrywane w wodę z ujęcia miejskiego. Nie mniej jednak musimy do tego 
doprowadzić poprzez podwyŜkę cen wody i odpowiednie inwestycje. Padły uwagi, Ŝe za 
gorszą jakość wody na Lotnisku płaci odbiorca więcej niŜ z ujęcia miejskiego za lepszą 



_________________________________________________________ 
Protokół Nr XXXVI sesji Rady Miasta Dęblin z dnia 3 grudnia 2008 r. 

19 

jakość wody. Trzeba tu podkreślić, Ŝe na jakość wody miasto nie ma najmniejszego wpływu. 
Nie na wszystkie sprawy naleŜy patrzeć przez pryzmat wyborów. Wybory niezmiennie są co 
cztery lata, ale ekonomia odgrywa w tym przypadku większą rolę. W sprawowanie pewnych 
funkcji wkalkulowane jest ryzyko tzw. niepopularnych decyzji, jednak od czasu do czasu 
trzeba "narazić się mieszkańcom". W tym roku widoczne są konsekwencje finansowe decyzji 
sprzed półtora roku, dotyczącej przejęcia sieci wodociągowej w os. Lotnisko. Mimo to w 
perspektywie kilku lat ta decyzja będzie skutkowała pozytywnymi efektami dla całego 
miasta. Sprawa dopłaty - jest to spora kwota i na pewno ideałem byłaby jednakowa cena dla 
całego miasta, nie mniej jednak nie jest to taki wielki problem dla budŜetu miasta. Co do 
wniosku o ponowną analizę tych taryf. Wniosek był wnikliwie analizowany i weryfikowany, 
wobec czego Burmistrz nie widzi moŜliwości zmniejszenia tych taryf, gdyŜ są to ceny realne. 
Gdyby była moŜliwość obniŜenia tych cen, zostały by obniŜone. Burmistrz zaopiniował ten 
wniosek negatywnie i potrzymał swój projekt uchwały. Dodał, Ŝe Rada nie ma moŜliwości 
zmieniania przedłoŜonych  i zweryfikowanych taryf. MoŜe je zaakceptować bądź nie. 
 
Po zamknięciu dyskusji przystąpiono do głosowania wniosku zgłoszonego przez radnego 
Mieczysława Skibińskiego, aby wniosek Pana Prezesa MZGK Pan Burmistrz przeanalizował 
ponownie w trybie pilnym. 
"Za" wnioskiem głosowało 2 radnych, przy 7 głosach przeciwnych i 2 głosach 
wstrzymujących się. Wniosek nie uzyskał akceptacji Rady. 
 
9 głosami "za", przy 3 głosach przeciwnych Rada podjęła uchwałę Nr XXXVI/223/2008  
w sprawie zatwierdzenia taryf Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  
w Dęblinie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Prowadzenie sesji przejął Przewodniczący rady Miasta - Ryszard Karpiński. 
 
Ad. pkt 5b. 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian  
w budŜecie Miasta Dęblin na 2008 r. 
 
Projekt uchwały wraz z autopoprawką,  stanowiący załącznik do protokołu, przedstawiła 
Pani Kinga Barańska - Skarbnik Miasta. Poinformowała, Ŝe w projekcie uchwały 
wprowadzono zmiany zmniejszające i zwiększające budŜet na podstawie pisma Ministra 
Finansów Nr ST5/482/26g/BKU/08 z dnia 7 listopada 2008 r. oraz wewnętrznych decyzji i 
potrzeb. Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5/482/26g/BKU/08 z dnia  
7 listopada 2008 r., zwiększono budŜet po stronie dochodów i wydatków o kwotę  
60 000 zł w dziale – RóŜne rozliczenia, w rozdziale – Część oświatowa subwencji ogólnej 
dla j.s.t. (dochody) oraz w dziale - Oświata i wychowanie (wydatki). Jest to dofinansowanie 
wyposaŜenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowybudowanych obiektów szkół i 
placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku 
modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne,  
z przeznaczeniem dla poszczególnych placówek oświatowych: ZS Nr 3 – 13 250 zł, ZSO –  
13 000 zł, SOSW – 12 850 zł, ZS Nr 4 – 13 000 zł, SP Nr 6 – 7 900 zł. Z inicjatywy 
Burmistrza Miasta Dęblin proponuje się dokonanie zmian po stronie wydatków 
budŜetowych, polegających na przeniesieniu środków po stronie wydatków budŜetowych 
między działami,  rozdziałami i paragrafami nie powodujące zmniejszenia i zwiększenia 
budŜetu Miasta. 
Autoporawką do projektu uchwały proponuje się wprowadzenie następujących zmian: 
zmniejszyć dochody i wydatki budŜetu o kwotę 20 000 zł do kwoty 36 495 550 zł 
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(dochody) i do kwoty 37 511 424 zł (wydatki), w tym: na podstawie decyzji budŜetowej 
Wojewody Lubelskiego Nr 81 z dnia 26 listopada 2008 r. zmniejszyć budŜet po stronie 
dochodów i wydatków o kwotę 20 000 zł w dziale - Pomoc społeczna, w rozdziale - 
Pozostała działalność do kwoty 197 000 zł. Są to środki przeznaczone na dofinansowanie 
realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania”; Zwiększyć 
dochody i wydatki budŜetu o kwotę 21 582 zł do kwoty 36 517 132 zł (dochody) i do 
kwoty 37 533 006 zł (wydatki) zł, w tym: na podstawie pisma Ministra Finansów Nr 
ST5/4822/30g/BKU/08 z dnia 21 listopada 2008 r., zwiększyć budŜet po stronie dochodów i 
wydatków o kwotę 21 582 zł w dziale – RóŜne rozliczenia, w rozdziale – Część oświatowa 
subwencji ogólnej dla j.s.t. do kwoty 10 569 880 zł /dochody/ oraz w dziale – Oświata i 
wychowanie, w rozdziale – Pozostała działalność /wydatki/. Jest to dofinansowanie kosztów 
związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty 
Nauczyciela, a takŜe nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty 
Nauczyciela. Z inicjatywy Burmistrza Miasta Dęblin proponuje się dokonanie następujących 
zmian po stronie dochodów i wydatków budŜetowych: przesunąć środki po stronie 
dochodów budŜetowych w kwocie 7 000 zł w dziale – Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej, w rozdziale – Wojewódzkie urzędy pracy, między paragrafami; dokonać 
przeniesienia środków po stronie wydatków budŜetowych między działami w ramach 
posiadanych środków, na podstawie następujących pism placówek oświatowych: w SOSW – 
301/JK/27/2008 w kwocie 4 061 zł, w SP Nr 2 – SP071/96/2008 w kwocie 15 400 zł, w ZS 
Nr 4 – z dnia 28.11.2008 r. w kwocie 11 890 zł. Zmniejszyć środki po stronie wydatków 
budŜetowych w dziale – Transport i łączność, w rozdziale – Drogi publiczne gminne o kwotę  
50 000 zł, zad. inwestycyjne – Modernizacja infrastruktury drogowej os. Wiślana-świca do 
kwoty 250 000 zł z powodu poniesienia mniejszych kosztów z tego tytułu, w dziale – 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa, w rozdziale – Ochotnicze straŜe 
poŜarne o kwotę 20 000 zł, zad. inwestycyjne – Rozbudowa i modernizacja OSP Masów do 
kwoty 17 500 zł ze względu na zawieszenie budowy w związku z koniecznością zmiany 
dokumentacji technicznej, w dziale – Oświata i wychowanie o kwotę 28 954 zł, w 
rozdziałach: Szkoły podstawowe o kwotę 7 372 zł, na podstawie pisma z SP Nr 2 – 
SP/071/98/2008 (środki na odprawę emerytalną z powodu przesunięcia terminu odejścia). 
Pozostała działalność o kwotę 21 582 zł (odprawy emerytalne). Zwiększyć środki po stronie 
wydatków budŜetowych: w dziale – Obsługa długu publicznego, w rozdziale – Obsługa 
papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek j.s.t. o kwotę 48 954 zł, ze względu na wzrost 
kosztów oprocentowania kredytów w ostatnim okresie, w dziale – Oświata i wychowanie o 
kwotę 25 000  zł z przeznaczeniem na wydatki bieŜące dla placówek oświatowych: P Nr 1 - 
5 000 zł, P Nr 3 – 20 000 zł, w dziale – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w 
rozdziale – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 25 000 zł do kwoty 520 000 zł 
z przeznaczeniem na wydatki bieŜące (m.in. zakup węgla). 
 
Komisja Gospodarki Przestrzennej i BudŜetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Z uwagi na brak chętnych do zabrania głosu w dyskusji przystąpiono do głosowania 
uchwały. W głosowaniu wzięło udział 9 radnych. Jednogłośnie (9 głosami "za") Rada 
podjęła uchwałę Nr XXXVI/224/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Miasta 
Dęblin na 2008 r. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. pkt 5c. 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego 
dróg gminnych na obszarze miasta Dęblin. 
 
Projekt uchwały, stanowiący załącznik do protokołu, przedstawiła Pani Alicja 
Zwierzchowska - Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym 
UM. Poinformowała, Ŝe niniejszy projekt uchwały został przedstawiony w związku z 
koniecznością urealnienia obowiązujących na terenie Miasta Dęblin stawek opłat za zajęcie 
pasa drogowego. Opłaty nie były zmieniane od 2004 r. Wysokość naliczanych opłat jest tak 
niska, Ŝe niejednokrotnie nie pokrywa kosztów administracyjnych. Jednocześnie  projekt 
uchwały zakłada zwolnienie z  opłat za zajęcie pasa drogowego wszystkich inwestycji 
realizowanych przy udziale Miasta Dęblin, poniewaŜ Burmistrz Miasta bezpośrednio 
zarządza drogami gminnymi, a zarówno dochody jak i wydatki  za zajęcie pasa drogowego  
dla  przedmiotowych inwestycji są dochodami i wydatkami budŜetu Miasta Dęblin. 
 
Komisje: Gospodarki Komunalnej oraz Gospodarki Przestrzennej i BudŜetu pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Z uwagi na brak chętnych do zabrania głosu w dyskusji przystąpiono do głosowania 
uchwały. W głosowaniu wzięło udział 8 radnych. Jednogłośnie (8 głosami "za") Rada 
podjęła uchwałę Nr XXXVI/225/2008 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za 
zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Miasta Dęblin. uchwała stanowi 
załącznik do protokołu. 
 
W tym miejscu Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach z uwagi na opuszczenie 
sali obrad przez 5 radnych, bez zgody Przewodniczącego. 
 
Po przerwie obrady wznowiono. Przewodniczący Rady zaapelował do radnych o dyscyplinę. 
 
Ad. pkt 5d. 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zbycia działki gruntu nr 4062/8 
połoŜonej przy ul. PodchorąŜych. 

Projekt uchwały, stanowiący załącznik do protokołu, przedstawił Pan Krzysztof 
Kuropatwa - Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym UM. 
Poinformował, Ŝe teren pomiędzy blokami nr 4 i nr 6 przy ul. PodchorąŜych, zabudowany 
między innymi komórkami i garaŜami stanowił własność Skarbu Państwa MON.  
W późniejszym okresie czasu, ww. grunt przekazany został na rzecz Skarbu Państwa 
reprezentowanego przez Wojskową Agencję Mieszkaniową oraz na rzecz Miasta Dęblin. 
Podczas prowadzonych czynności geodezyjnych okazało się, Ŝe część gruntu Miasta Dęblin 
zabudowana jest garaŜem naleŜącym do WAM. W związku z powyŜszym zasadne jest 
przekazanie działki gruntu nr 4062/8 pod istniejącym garaŜem na rzecz Skarbu Państwa 
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej celem uregulowania prawa własności z obecnym 
uŜytkownikiem garaŜu. Podstawą prawną darowizny nieruchomości między jednostkami jest 
art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia l997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2004 Nr 
261, poz. 2603 ze zmianami) Z uwagi na powyŜsze, wniosek o wyraŜenie zgody na 
przekazanie działki nr 4062/8 w formie darowizny jest zasadny. 
 
Komisje: Gospodarki Komunalnej oraz Gospodarki Przestrzennej i BudŜetu pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały. 
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Z uwagi na brak chętnych do zabrania głosu w dyskusji przystąpiono do głosowania 
uchwały. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych. Jednogłośnie (11 głosami "za") Rada 
podjęła uchwałę Nr XXXVI/226/2008 w sprawie zbycia działki gruntu nr 4062/8 połoŜonej 
przy ul. PodchorąŜych. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. pkt 5e. 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenie bonifikaty za 
przekształcenie prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności. 
 
Projekt uchwały, stanowiący załącznik do protokołu, przedstawił Pan Krzysztof 
Kuropatwa - Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym UM. 
Poinformował, Ŝe uchwała dotyczy działki nr ewidencyjnym 1354 o pow. 0,0468 ha 
połoŜonej  w Dęblinie przy ul. Długosza 23. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona 
jest przez Sąd Rejonowy w Rykach Księga wieczysta. Prawo uŜytkowania wieczystego 
ustanowione zostało na mocy umowy notarialnej. Właściciele działki złoŜyli wniosek o 
przekształcenie prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności przedmiotowej działki 
dołączając do wniosku operat szacowania nieruchomości. Zgodnie z operatem szacowania 
ustalona została kwota za przekształcenie prawa uŜytkowania wieczystego w prawo 
własności  w wysokości 3456 zł. Wnioskodawca wnosi jednocześnie o udzielenie bonifikaty 
za przekształcenie prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności  w wysokości 50%.  
 
Komisje: Gospodarki Komunalnej oraz Gospodarki Przestrzennej i BudŜetu pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Z uwagi na brak chętnych do zabrania głosu w dyskusji przystąpiono do głosowania 
uchwały. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych. Jednogłośnie (11 głosami "za") Rada 
podjęła uchwałę Nr XXXVI/227/2008 w sprawie udzielenia bonifikaty za przekształcenie 
prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności. uchwała stanowi załącznik do 
protokołu. 
 
Ad. pkt 5f. 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości 
ekwiwalentu pienięŜnego przysługującego członkom Ochotniczej StraŜy 
PoŜarnej w Dęblinie za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach 
poŜarniczych. 
 
Projekt uchwały, stanowiący załącznik do protokołu, przedstawił Pan Michał Dziubka - 
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Społecznych UM, który poinformował, Ŝe 
ustawą z dnia 25 września 2008r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpoŜarowej oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r., Nr 163, poz.1015) zmieniono treść art. 28, ust. 1 
i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpoŜarowej. Zgodnie z obowiązującym 
brzmieniem art. 28 ust. 1 wysokość ekwiwalentu pienięŜnego przysługującego członkom 
Ochotniczej StraŜy PoŜarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu poŜarniczym 
organizowanym przez Państwową StraŜ PoŜarną lub gminę ustala rada gminy w drodze 
uchwały. Nowelizacja ustawy dotyczy głównie sprecyzowania przepisów określających 
zasady wypłacania i wysokości ekwiwalentu. Członkowi ochotniczej straŜy poŜarnej 
uczestniczącemu w działaniu ratowniczym lub szkoleniu naleŜy się z budŜetu gminy 
ekwiwalent pienięŜny. Ma to wynagrodzić członkom OSP straty finansowe spowodowane 
nieobecnością w pracy zawodowej w związku z udziałem w akcji bądź szkoleniu. Przed 
nowelizacją gmina mogła wypłacać członkom OSP taki ekwiwalent, ale nie musiała. Teraz 
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został na nią nałoŜony taki obowiązek. Zgodnie zaś z ust. 2 ustawy ekwiwalent nie moŜe 
przekroczyć 1/175 przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa GUS i jest 
wypłacany z budŜetu gminy (wysokość wypłacanego przez Miasto Dęblin ekwiwalentu do 
chwili obecnej wynosiła zgodnie z ustawą równo 1/175). Środki na realizację tego zadania 
zostały zabezpieczone w rozdziale 75412 § 3030 budŜetu na rok 2008. 
 
Komisje: Gospodarki Komunalnej oraz Gospodarki Przestrzennej i BudŜetu pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Z uwagi na brak chętnych do zabrania głosu w dyskusji przystąpiono do głosowania 
uchwały. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych. Jednogłośnie (11 głosami "za") Rada 
podjęła uchwałę Nr XXXVI/228/208 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu 
pienięŜnego przysługującego członkom Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Dęblinie za udział w 
działaniach ratowniczych i szkoleniach poŜarniczych. Uchwała stanowi załącznik do 
protokołu. 
 
Ad. pkt 5g. 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgłoszenia kandydatów do 
Powiatowej Rady Zatrudnienia w Rykach. 
 
Projekt uchwały, stanowiący załącznik do protokołu, przedstawił Burmistrz Miasta - 
Stanisław Włodarczyk. Poinformował, Ŝe Starosta Rycki przysłał pismo informujące, Ŝe z 
dniem 10 grudnia 2008 r. upływa kadencja Powiatowej Rady Zatrudnienia w Rykach. 
Zwrócił się z prośbą o wytypowanie dwóch osób do nowopoływanej Rady Zatrudnienia. Ze 
swej strony Burmistrz zaproponował do składu Rady - Sekretarza Miasta - Marka Basaja. 
 
Radny Mieczysław Grobel - zaproponował do składu PRZ radnego Tadeusza Oryla. 
 
Radny Tadeusz Oryl wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
"Za" kandydaturą radnego Tadeusza Oryla głosowało 10 radnych, 1 radny wstrzymał się od 
głosu. 
 
Z uwagi na brak chętnych do zabrania głosu w dyskusji przystąpiono do głosowania 
uchwały. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. Jednogłośnie (12 głosami "za") Rada 
podjęła uchwałę Nr XXXVI/229/208 w sprawie zgłoszenia kandydatów do Powiatowej 
Rady Zatrudnienia w Rykach. Uchwałą powołano Marka Basaja - Sekretarza Miasta Dęblin 
oraz Tadeusza Oryla - radnego Rady Miasta do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w 
Rykach. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. pkt 6. 
Wolne wnioski. 
 
Wolne wnioski zgłaszali: 
 
Przewodniczący Zarządu Osiedla "Michalinów" - Sławomir Świątkowski - wnioskował 
o postawienie znaku "zakazu zatrzymywania się i postoju" na ul. Kwiatowej i ul. Okrzei. Są 
to ulice bardzo wąskie i cięŜko tam przejechać oraz prosił o zwrócenie uwagi właścicielowi 
firmy "Poltor" o uporządkowanie wjazdu do tej firmy (tam jest duŜa zastoina wodna i 
mnóstwo błota). 
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Radny Krzysztof Karbowski - wnioskował o wygrabienie liści w ciągu ulicy Spacerowej, 
Balonna i Szpitalnej (po lewej stronie). Ponadto radny zabrał głos w sprawie 
nieprawidłowego parkowania pojazdów przy Pomniku "Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej 
Szkoły Orląt" (np. na ciągu pieszym). 
 
Burmistrz Miasta - Stanisław Włodarczyk - poinformował, Ŝe zwrócili się do Burmistrza i 
Rady Miasta ponownie Państwo Wojewódzcy i Pan Twarowski w sprawie utrzymania 
kiosków handlowych na peronie Dworca PKP. PKP wszczęło postępowanie w celu usunięcia 
tych kiosków. Pan Twarowski ma juŜ wyrok sądu nakazujący usunięcie tego kiosku. Sprawa 
Państwa Wojewódzkich jest w toku. Te dwa podmioty gospodarcze zwróciły się o pomoc. 
Burmistrz odczytał treść pisma oraz opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 
przedmiotowej sprawie. Burmistrz zapytał Radę, czy naleŜy wspierać stanowisko 
wymienionych podmiotów gospodarczych? 
 
Rada przegłosowała stanowisko (jednogłośnie - 11 głosami "za"), aby Burmistrz podjął 
działania za pozostawieniem (choćby tymczasowo) kiosków handlowych na peronie I 
dworca PKP.  
 
Ad. pkt 7. 
Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski radnych. 
 
Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski udzielił Burmistrz Miasta - Stanisław 
Włodarczyk. 
 

• odpowiedź na wniosek radnego Stanisława Kopacza w sprawie przystanku 
autobusowego na ul. 15 PP "Wilków" . W przerwie sesji był tam Sekretarz Miasta. 
Rozmawialiśmy z wykonawcą - firmą "Poltor". Wykonawca zadeklarował, Ŝe 
zostanie to poprawione; 

• odpowiedź na wniosek radnego Krzysztofa Karbowskiego w sprawie wymiany 
pokrywy telefonicznej za budynkiem Komisariatu Policji . Rzeczywiście tej pokrywy 
nie ma. Zgłosimy to do Telekomunikacji; 

• odpowiedź na wniosek radnego Krzysztofa Karbowskiego dotyczący przygotowania 
dróg gminnych do zimy. Drogi gminne utrzymuje Miejski Zakład Gospodarki 
Komunalnej na zasadzie zlecenia przetargowego. Drogi krajowe (ul. Kocka, ul. 
Niepodległości, ul. Warszawska i 15 PP "Wilków") są w zarządzie Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i na mocy wygranego przetargu utrzymuje te 
drogi Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji z Markuszowa (utrzymanie dotyczy 
zarówno jezdni jak i chodników, przy czym generalnie utrzymanie chodników naleŜy 
do właściciela przyległej posesji). Ta firma nie jest przygotowana co do odśnieŜania 
chodników, w związku z czym interwencyjnie wykonywał to MZGK. MZGK miał 
być podwykonawcą tej firmy na odśnieŜanie chodników, ale wraz z odstąpieniem 
zimy ta kwestia nie została dopracowana. Drogi wojewódzkie - jezdnie utrzymuje 
Poltor - Sp. z o.o. z Dęblina, a chodniki - MZGK w Dęblinie. Drogi powiatowe są  
w gestii MZGK w Dęblinie; 

• odpowiedź na wniosek radnego K. Karbowskiego w sprawie zmiany ustawienia 
godzin włączania i wyłączania oświetlenia ulicznego. To wiąŜe się z kosztami. W 
dniach, które są wyjątkowo pochmurne moŜe być ciemno, ale takie dni zdarzają się 
sporadycznie; 

• odpowiedź na wniosek radnego K. Karbowskiego w sprawie regulaminu ciągów 
rowerowych. Burmistrz nie bardzo widzi moŜliwość uchwalenia takiego regulaminu, 
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zwłaszcza na drogach, których właścicielem nie jest miasto. Regulują to odrębne 
przepisy dotyczące poruszania się po drogach. Problem będzie rozwiązany przy 
modernizacji drogi krajowej, kiedy powstanie odrębny ciąg rowerowy; 

• odpowiedź na wniosek radnego K. Karbowskiego w sprawie spowodowania 
przejezdności ul. Nadatki. Ta droga była w miejscu działki prywatnej i właściciel 
mógł sobie swoją działkę zagospodarować tak jak chciał. Jesteśmy na etapie 
uchwalania m.p.z.p. Nadatki i moŜna zgłaszać uwagi do tego terenu; 

• odpowiedź na wniosek radnego K. Karbowskiego w sprawie znaku "przystanek 
autobusowy na Ŝądanie" przy ZamraŜalni. JeŜeli nie jest to zrealizowane, postaramy 
się to zmienić; 

• odpowiedź na wniosek radnego K. Karbowskiego w sprawie uczczenia rocznicy 
urodzin Marszałka. Nie przewidywana jest Ŝadna odrębna uroczystość. Władze 
miasta będą brały udział w uroczystościach Święta 15 PP "Wilków; 

• odpowiedź na wniosek radnego Henryka BroŜyny w sprawie oczyszczenia studzienek 
kanalizacyjnych i jezdni. Jest to problem występujący jesienią, w najbliŜszym czasie 
będzie przeprowadzone czyszczenie studzienek kanalizacyjnych; 

• odpowiedź na wniosek radnego Henryka BroŜyny w sprawie usunięcia awarii lamp 
oświetleniowych. Zostanie to sprawdzone. MoŜe wystarczy umyć te klosze; 

• odpowiedź na wniosek radnego Waldemara Warenicy w sprawie wjazdu do domków 
nauczycielskich przy ZSZ Nr 2. Ten wjazd jest w złym stanie, natomiast nie zostało 
stwierdzone, Ŝe te zniszczenia spowodował sprzęt, który tam wjeŜdŜał. Być moŜe 
będzie to naprawione tłuczniem; 

• odpowiedź na wniosek Pana Sławomira Świątkowskiego dot. zakazu parkowania na 
ul. Kwiatowej i Okrzei. NaleŜy sprawdzić jak to wygląda w projekcie organizacji 
ruchu; 

• odpowiedź na wniosek Pana Sławomira Świątkowskiego dot. wyjazdu z Poltoru. 
Zwrócimy uwagę właścicielowi; 

• odpowiedź na wniosek radnego K. Karbowskiego w sprawie wygrabienia liści na  
ul. Spacerowej, Balonna, Szpitalna. Na swoich terenach staraliśmy się te liście 
wygrabić. Na dzień dzisiejszy nie ma pracowników interwencyjnych a zlecenie firmie 
zewnętrznej wiąŜe się z kosztami; 

• odpowiedź na wniosek radnego K. Karbowskiego w sprawie parkowania przy 
wjeździe na Lotnisko . Wojsko organizuje zasady parkowania na tym terenie. Tam 
jest robiony remont nawierzchni. 

 
Pan Krzysztof Kuropatwa - Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym  
odczytał pismo Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie w 
sprawie odprowadzania wody z Pracowniczych Ogródków Działkowych na ul. Spacerowej. 
Przedmiotowy rów nie jest urządzeniem melioracji wodnych podstawowych, a WZMiUW 
nie posiada środków na jego utrzymanie. Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnej 
naleŜy do właściciela nieruchomości, na których się one znajdują i którym bezpośrednio 
słuŜą. Ogródki działkowe są na terenie Skarbu Państwa. W Starostwie Powiatowym znalazł 
się wpis, Ŝe uŜytkownikiem jest Miasto Dęblin, ale nie ma na to Ŝadnych formalnych 
dokumentów. 
 
Radny Mieczysław Skibiński - powiedział, Ŝe tym rowem są odprowadzane wody burzowe, 
więc kto ma to robić. Częściowo do tego rowu przedostają się ścieki. 
 
Pan Krzysztof Kuropatwa - Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym - 
równolegle z Pana zapytaniem jest złoŜony wniosek Pracowniczych Ogródków Działkowych 
"Orlik" w celu powołania Komisji, której celem będzie ustalenia na miejscu, co tam 
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faktycznie spływa i czyją to jest własnością. Nadmienił, Ŝe w tym roku miasto nie posiada 
środków w budŜecie w ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej na tego typu prace. 
 
Ad. pkt 8. 
Zatwierdzenie protokołu XXXV sesji. 
 
Protokół XXXV sesji Rady Miasta przyjęto jednogłośnie (11 głosami "za"). 
 
Ad. pkt 9. 
Zamknięcie sesji. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący RM - Ryszard Karpiński 
zamknął XXXVI sesję Rady Miasta. 
 
 
 
Protokołowała 
 
Katarzyna Rybicka 


