PROTOKÓŁ Nr XL/09
z przebiegu XL sesji Rady Miasta Dęblin
w dniu 24 lutego 2009 roku
______________________________________________________________________________
Miejsce posiedzenia: sala konferencyjna Ratusza Miasta Dęblin.
Czas trwania sesji: godz. 900 – 1600.
Ustawowy skład Rady Miasta - 15 radnych (przy czym jeden mandat wygasł wskutek śmierci).
W sesji wzięło udział 14 radnych.
Ad. pkt 1.
Otwarcie sesji.
Sesję otworzył i obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miasta - Ryszard Karpiński,
który przywitał zebranych. Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik do protokółu.
Ad. pkt 2.
Przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miasta – Ryszard Karpiński poinformował, że do porządku sesji, który
otrzymali radni wprowadza autopoprawkę, dodając punkt 6c z projektem uchwały w sprawie
przejęcia zdań z zakresu administracji rządowej. Następnie przedstawił porządek obrad XL sesji
Rady Miasta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji.
Przedstawienie porządku obrad.
Informacja o pracach Przewodniczącego Rady i Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
Sprawozdanie z działalności KKS "Czarni" i przedstawienie planu rozwoju Klubu na 2009 r.
Zapytania, interpelacje i wnioski radnych.
Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) uchwalenia budżetu na 2009 rok;
b) ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Burmistrza Miasta Dęblin;
c) w sprawie przejęcia zdań z zakresu administracji rządowej.
7. Wolne wnioski.
8. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski.
9. Zatwierdzenie protokółów z XXXVIII i XXXIX sesji Rady Miasta.
10. Zamknięcie sesji.
Ad. pkt 3.
Informacja o pracach Przewodniczącego Rady i Burmistrza Miasta w okresie między
sesjami.
Przewodniczący Rady Miasta - Ryszard Karpiński poinformował, że w okresie między sesjami
uczestniczył:
 29 stycznia - w spotkaniu opłatkowym Oddziału Dęblińskiego Polskiego Związku Emerytów
Rencistów i Inwalidów;
 30 stycznia – w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, na którym
omawiano wnioski zgłoszone do zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta;
 10 lutego - w nadzwyczajnej sesji Rady Miasta zwołanej na wniosek Burmistrza Miasta w celu
podjęcia uchwały intencyjnej w sprawie przebudowy drogi Nr 48;
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 14 lutego - w rozstrzygnięciu plebiscytu organizowanego przez lokalną gazetę "Twój Głos" na
najlepszego sportowca i trenera roku 2008;
 17 lutego - w pracach komisji Rady nad projektem budżetu na 2009 rok;
 18 lutego - w wieczorze walentynkowym w Miejskim Domu Kultury.
Burmistrz Miasta - Stanisław Włodarczyk poinformował, że w okresie od ostatniej sesji
przygotowane zostały projekty uchwał na dzisiejszą sesję Rady Miasta, a ponadto:
• 28 stycznia – odbyło się spotkanie z kierownikiem Rejonu Dróg Krajowych w Puławach
w sprawie modernizacji drogi krajowej Nr 48. W dniu 27 stycznia został ogłoszony przetarg
dwustopniowy na realizację tego zadania. Przewiduje on składanie wstępnych ofert do 27
lutego br.
• 29 stycznia – odbył naradę z kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych w sprawie
organizacji pracy i budżetu w 2009 roku;
• 29 stycznia – uczestniczył w spotkaniu noworocznym członków Oddziału Dęblińskiego
Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów;
• 30 stycznia – uczestniczył w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej,
na którym omówiono wnioski zgłoszone do zmian w planie zagospodarowania przestrzennego
miasta. Sesja poświęcona problematyce planowania przestrzennego odbędzie się w dniu 10
marca br.;
• 5 lutego – odbył spotkanie z dyrektorem lubelskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad Januszem Wójtowiczem w zakresie realizacji modernizacji drogi
krajowej Nr 48. Wystąpił również do GDDKiA o montaż tablicy radarowej w bieżącym roku
na wjeździe do Dęblina od strony Moszczanki;
• 12 lutego – odbył spotkanie z dyrektorem Zakładu Energetycznego Puławy w sprawie umowy
na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta. Umowa zakłada wzrost stawki o 2% i
będzie obowiązywać od 1 lutego. Opłata za 1 punkt wynosić będzie 7,28 zł (miesięcznie 14.847 zł);
• 12 lutego – brał udział w naradzie rocznej w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej
w Rykach;
• 14 lutego – brał udział w spotkaniu Klubu Seniora w Miejskim Domu Kultury;
• 14 lutego – Sekretarz Miasta - Marek Basaj uczestniczył w gali sportu w Rykach, na której
zostały ogłoszone wyniki plebiscytu organizowanego przez gazetę „Twój Głos” na
najpopularniejszego sportowca roku 2008 w powiecie ryckim;
• 16 lutego – Zastępca Burmistrza - Grażyna Maziarek uczestniczyła w wystawie fotograficznej
w Klubie Uczelnianym Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych;
• 17 lutego – brał udział w posiedzeniach komisji Rady Miasta poświęconych budżetowi;
• 18 lutego – uczestniczył w spotkaniu w Warszawie z Ministrem Sportu w sprawie budowy
boisk w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012";
• 20 lutego – brał udział w posiedzeniu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej, na którym omawiano: przywrócenie funduszu socjalnego; wynajem
pomieszczeń na aptekę – Rada postanowiła zakończyć najem z końcem lutego i część
pomieszczeń zagospodarować na potrzeby SPZOZ a część ewentualnie wynająć na
komercyjnych warunkach.
• 21 lutego – uczestniczył w uroczystościach 30-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dęblina. Obchody
odbyły się w Ratuszu Miejskim. W tym samym dniu odbyło się również walne zgromadzenie
sprawozdawczo-wyborcze. Prezesem Stowarzyszenia ponownie został wybrany Pan Zbigniew
Aleksiejczuk;
• Na 26 kwietnia br. zarządzone zostały wybory uzupełniające w okręgu wyborczym Nr 1;
(kalendarz wyborczy jest dostępny na stronie internetowej miasta).
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Jesteśmy w trakcie wyłaniania wykonawcy usługi szkoleniowej w ramach projektu
„Wykorzystaj swoją szansę cz. 2”. Wpłynęły 2 oferty – wybrano ofertę firmy UNIZETO
z Lublina za kwotę 513.653 zł; drugi uczestnik złożył protest, który został odrzucony, ale
prawdopodobnie wpłynie skarga do Urzędu Zamówień Publicznych, w związku z czym
szkolenie może rozpocząć się z opóźnieniem.
Została dokonana ponowna ocena naszego wniosku na modernizację dróg na Os. WiślanaŻwica. Wniosek otrzymał 8 punktów więcej, będzie na liście rankingowej o wiele wyżej, ale
nie na miejscu, które kwalifikowałoby się do dofinansowania.

Przewodniczący Rady poinformował, że wystąpi również dyrektorka Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego, która poprosiła o udzielenie głosu.
Pani Jolanta Kutera - dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego podziękowała za
życzliwość, przychylność i pomoc, jaką otrzymuje jej placówka. Pani dyrektor podziękowała
między innymi: władzom miasta - Burmistrzowi, Zastępcy, Sekretarzowi, naczelnikowi Wydziału
Oświaty, Przewodniczącemu Rady Miasta i radnym: Waldemarowi Chochowskiemu
i Mieczysławowi Groblowi, a także prezesowi MZGK - Dariuszowi Wojdatowi, komendantowi
Komisariatu Policji, dyrektorowi i pracownikom Miejskiego Domu Kultury, dyrektorowi SPZOZ Leonowi Famulakowi, dyrektorom dęblińskich szkół i nauczycielom pomagającym w
organizowaniu zbiórek różnych artykułów na rzecz dzieci. Bardzo serdecznie podziękowała
wszystkim sponsorom oraz wszystkim, którzy wspierają i wsparli Specjalny Ośrodek.
Ad. pkt 4.
Sprawozdanie z działalności KKS "Czarni" i przedstawienie planu rozwoju Klubu na
2009 r.
Pan Marek Gorczyca - Prezes Kolejowego Klubu Sportowego "Czarni" powiedział, że Klub na
trwale wpisał się w pejzaż miasta Dęblina, ponieważ po raz pierwszy jego nazwa pojawiła się
w roku 1947, a następnie był reaktywowany w 1984. Na dzień dzisiejszy w KKS "Czarni"
funkcjonują trzy sekcje: piłki nożnej, brydża sportowego i szachowa. Klub zatrudnia pięciu
instruktorów, w tym jednego trenera drugiej klasy i ma swoją bazę przy ulicy 15 Pułku Wilków.
Klub prowadzi działalność gospodarczą w postaci obsługi targowiska (za którą otrzymuje inkaso),
obsługi kotłowni przy byłej lokomotywowni w Dęblinie, jak również tam, gdzie uda się wygrać
przetarg (Linie Kolejowe w Lublinie). Największą bolączką Klubu oprócz pieniędzy jest baza
sportowa. Za namową Klubu, Burmistrz i Rada Miasta przystąpiła do opracowania dokumentacji
budowy nowego pawilonu sportowego wraz z trybunami. W roku 2009 Klub ma na celu
zmniejszenie długu, jak również odbędą się nowe wybory do zarządu (miesiąc czerwiec),
w związku z czym "stary zarząd" nic nie planuje i nie narzuca przyszłym władzom Klubu.
Przystąpiono do dyskusji.
Radny Waldemar Chochowski - jako przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury
Fizycznej przypomniał, że w dniu 17 lutego odbyło się spotkanie władz miasta i radnych
z prezesem Klubu, na którym zaakcentowano między innymi: rozszerzenie możliwości
szkoleniowych w szczególności dla piłki nożnej, gospodarskie podejście do terenów zarządzanych
przez Klub (teren targowiska przy ul. 15 PPWilków), wykorzystanie kortów tenisowych,
współpracę między zarządem Klubu a władzami miasta i radnymi, pozyskiwanie środków
zewnętrznych. Podsumowując, radny Chochowski powiedział, że większość mieszkańców kojarzy
Klub z miastem i chcieliby żeby istniał, niezależnie od nazwy.
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Prezes Klubu - powiedział, że widzi zaniedbania na targowisku, ale przy bardzo dużym długu
Klubu, jaki zastał, czasem świadomie przeznacza środki na działalność merytoryczną Klubu a nie
na utwardzenie terenu na targowisku, tym bardziej, że docelowo działka nie jest przeznaczona pod
targowisko. W tym zakresie ma nadzieję, że kiedy będzie remont drogi krajowej, odzyskane płyty
chodnikowe utwardzą teren targowiska. Odnośnie kortów tenisowych zadeklarował, że będą
funkcjonowały do czasu wszczęcia budowy nowego obiektu sportowego, albo pod nadzorem
Klubu albo wydzierżawione. Zwrócił się z apelem do władz miasta o opracowanie planu
zagospodarowania przestrzennego działki stadionu. Jest zdania, że współpraca z władzami miasta
układa się dobrze, choć troszkę zachwiała się w momencie powstania problemu kortów
tenisowych.
Radny Krzysztof Karbowski - zawnioskował, aby zarząd Klubu do nowych wyborów
przygotował plan rozwoju Klubu. Jest zdania, że Klub o tak dużym dorobku, również
historycznym, powinien nadal istnieć, ale podstawową sprawą jest wyprowadzić go z długów.
Natomiast, jeśli chodzi o targowisko, jest zdania, że prezes powinien się z nim uporać. Powiedział,
że nie zostały zrealizowane przez Klub wnioski i postulaty postawione przez Radę i Burmistrza.
Dużym problemem (otwartym przez siedemnaście lat) jest targowisko, nie ma wsparcia i
przełożenia miedzy sportem szkolnym a sportem klubowym, a nawet jest antagonizm i najgorsza
sprawa - to odeszły z niego osoby, które miały duży autorytet, a nawet oddały Klubowi całe życie.
Na zakończenie powiedział, że potrzebna jest jeszcze jedna debata, która dałaby odpowiedź jak
rozwiązać problem współpracy między samorządem a Klubem.
Pan Ryszard Bąk - zastępca przewodniczącego zarządu osiedla Mierzwiączka - zauważył, że
historia Klubu jest piękna, ale są ciągłe narzekania na brak pieniędzy i dlatego chciałby wiedzieć,
czym dysponuje Klub, na co i w jakiej kwocie wydaje pieniądze. Zdaniem Pana Bąka wiedza taka
potrzebna jest przy wspomaganiu Klubu.
Radny Andrzej Banaś - jest zdania, że tytuł punktu w porządku posiedzenia nie jest zgodny
z tym, co przekazał prezes Klubu. Przekazane informacje są próbą sondażu wśród radnych
i zarządów osiedlowych, jakie mają zdanie na temat funkcjonowania Klubu - a stanowisko
wszystkich jest negatywne. Od czasu sesji, na której zostały umorzone zaległości Klubu
w wysokości powyżej 20 tys. zł nic się nie wydarzyło. Prezes zaapelował o opracowanie planu
zagospodarowania na terenie obecnego targowiska - plan taki jest opracowany i jest aktualny na
dzień dzisiejszy, oprócz elementów, które zarząd Klubu zobowiązał się dopracować, ażeby
uzyskać pozwolenie na budowę. Klub jest niezależnym stowarzyszeniem. Rada nie ma wpływu na
wybór władz ani na finanse, ale powinien bardzo dokładnie rozliczyć się z dotacji finansowych.
Jeśli chodzi o plan rozwoju na 2009 rok, zdaniem radnego, zarząd funkcjonuje cały czas i
powinien mieć plan rozwoju, między innymi zaplanować kwotę potrzebną na uzyskanie
pozwolenia na budowę. Radny zaapelował do prezesa o przyspieszenie wyborów zarządu (nie
czekanie do czerwca), ażeby nowy zarząd jak najszybciej przygotował plan, z którym
utożsamiałyby się władze miasta, Rada i mieszkańcy. Jeżeli nie dojdzie do wcześniejszych
wyborów, to po czerwcowych wyborach, zanim zarząd rozpozna się w sprawach, będzie koniec
roku.
Mieszkaniec miasta Pan Janusz Majsterek powiedział, że jest wolnym słuchaczem na sesji,
a jednocześnie żywą historią Klubu, w którym grał przez 22 lata w piłkę nożną. Obecnie, już na
emeryturze, nie może pogodzić się z tym, że Klub, Urząd Miasta i szkoły nie działają razem.
Popiera radnego Banasia w apelu o wcześniejszy wybór władz klubu, ale jego zdaniem statut jest
opracowany w ten sposób, że zarząd nie ma nic do powiedzenia, praktycznie prezes może
samodzielnie rządzić. Zauważył, że klub istnieje od 1941 roku, bo właśnie w tym roku zakładał go
jego ojciec, a nie jak powiedział prezes, od 1947. Nie jest przeciw obecnemu prezesowi, ale
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przeciw obecnemu statutowi Klubu, który powinien być jak najszybciej zmieniony, ponieważ przy
obecnych zapisach, zarząd praktycznie nie może o niczym decydować. Jest zdania, że Klub
powinien nosić już od kilku lat nazwę "miejski", pozyskiwałby wówczas więcej sponsorów.
Prezes Klubu - powiedział, że zostając prezesem dwa lata temu w maju, zastał Klub zadłużony na
160 tys., do tego w czerwcu Urząd Skarbowy upomniał się o 140 tys. zł za nieodprowadzanie
podatku VAT w latach 2002- 2005, jakby tego było mało, były prezes zażądał 40 tys. zł a ośmiu
piłkarzy po 5 tys. zł - wówczas postanowił wziąć 150 tys. zł pożyczki, na chociaż częściową spłatę
długów. Przez dwa lata zadłużenie spadło i na dzień dzisiejszy Klub ma około 150 tys. zł długu.
Jeśli chodzi o targowisko, co można zrobić z takim długiem, czy prowadzić merytoryczną
działalność czy inwestować w nawierzchnię bazaru, w którą nie było inwestowane prawie 20 lat.
Jeśli chodzi o statut - odziedziczony został po poprzedniku, ale zostanie opracowywany nowy - do
czerwca powinien zostać zarejestrowany i wybory będą odbywały się na jego bazie. Na
zakończenie prezes powiedział, że korty tenisowe stały się przyczyną nieszczęścia finansowego
Klubu, przez nich powstało zadłużenie (Klub nie brał przez siedem miesięcy inkasa z targowiska,
radni poprzedniej kadencji doprowadzili do tego, że Klub miał 40% inkasa, przez co musiał
dokładać do targowicy). Obecnie, kiedy kończy się kadencja, prezes ma nadzieję, że do zarządu
wejdą młodzi ludzie, którzy będą realizować działalność szkoleniową wśród młodzieży.
Pan Dariusz Wojdat - prezes MZGK, powiedział, że przez pewien czas był członkiem zarządu
Klubu i ma wiedzę na temat wcześniejszej jego działalności, obecnie obserwuje jego poczynania
i jest zdania, że tego typu kluby nie będą mogły samodzielnie bez pomocy miasta funkcjonować.
Członkowie Klubu "Czarnych" powinni zadać sobie pytanie, gdzie chcą być. Jest również
przekonany, że sam Klub nie upora się ze spłatą zadłużenia. Przyszłością będzie klub miejski pod
egidą Rady Miasta i Burmistrza.
Burmistrz jest zdania, że taka dyskusja powinna odbyć się w ubiegłym roku na sesji poświęconej
kulturze i sportowi. Ażeby współpraca między miastem a Klubem układała się na "zdrowych"
zasadach powinno odbyć się walne zgromadzenia, uporządkowanie statutu i podjęcie decyzji przez
władze Klubu, jak powinien funkcjonować i czy stać go będzie na utrzymanie obiektu stadionu czy wzorem innych miast - miasto ma przejąć finansowanie obiektów sportowych, czy Klub
powinien prowadzić targowisko. Ale trzeba jasno powiedzieć, że Miasta na dzień dzisiejszy nie
stać na ekstra pieniądze dla Klubu, poza tym, co otrzymuje, to jest: zwiększenie inkasa, zwolnienie
z podatku i dotacja. W obecnym roku odbędzie się również sesja poświęcona sportowi i trzeba na
niej ustalić kierunek współpracy, bo Klubowi nie możemy narzucić niczego, bo jest to
stowarzyszenie samodzielne niepodlegające władzom miasta. Jeśli chodzi o targowisko, na dzień
dzisiejszy jest dzierżawione przez Klub i to on ponosi odpowiedzialność za obiekt. Jeśli chodzi o
przeznaczenie terenu na stadion, to nie ma innego przeznaczenia - miasto w ubiegłym roku wydało
50 tys. zł na dokumentację techniczną i trzeba znaleźć dodatkowe środki na jej dokończenie, aby w
przyszłości na jej bazie można było realizować inwestycję. Natomiast inną kwestią jest brak
finansów w najbliższych latach na budowę samodzielnego obiektu sportowego i pozyskiwanie
środków na ten cel - jest pole do współpracy. Na zakończenie Burmistrz zaapelował o szybkie
uregulowanie spraw organizacyjnych w Klubie i zawnioskował o przygotowanie do
październikowej sesji koncepcji funkcjonowania Klubu na odcinku współpracy z miastem.
Radny Oryl jest zdania, że Klub wpadł w spiralę niepowodzeń finansowych, ale miasto, mimo, że
ma w swoim zadaniu realizację sportu, nie powinno dofinansowywać w dalszym ciągu Klubu.
Zdaniem radnego realizacja sportu powinna przebiegać pod szyldem Urzędu Miasta.
Ogłoszono przerwę o obradach sesji.
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Ad. pkt 5.
Zapytania, interpelacje i wnioski radnych.
Radny Henryk Wiejak:
 poinformował, że na sali znajdują się druki, na których można przekazać 1% odpisu
podatkowego na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.
Radny Krzysztof Karbowski:
 poinformował, że w dniu 26 lutego odbędzie się posiedzenie na temat szkód wyrządzonych
przez dziki na osiedlu Żdżary, a ponieważ nie otrzymał zaproszenia, prosi o informację, co
zostało ustalone;
 ciąg komunikacyjny od ulicy Warszawskiej do głównej bramy WSOSP ma dwóch właścicieli,
a ponieważ na terenie wojskowym droga ma charakter drogi zakładowej, to według radnego
powinno być na niej ograniczenie do 30 km/godz. i w związku z tym, wnioskuje o postawienie
znaków "na granicy" i "za zjazdem w prawo do Wojskowych Zakładów Lotniczych";
 zapytał, czy będzie zmiana wcześniej ustalonej lokalizacji tablicy radarowej na osiedlu Żdżary
i czy "zaległy" fotoradar będzie montowany przed inwestycją modernizacji drogi krajowej czy
w ramach tej inwestycji;
 wnioskował o pilne przygotowanie kalendarzy imprez turystyczno-krajoznawczych;
 wnioskował o utwardzenie miejsca, na którym znajduje się kabina sanitarna toi-toi;
 zapytał - czy Burmistrz potwierdza, że przed modernizacją drogi nie będą wykonywane cięcia
pielęgnacyjne drzew;
 wnioskował, aby zlikwidować zastoinę wodną i naprawić chodnik przy ulicy Towarowej;
 mieszkańcy z okolic centralnej ciepłowni przy ulicy Składowej skarżą się na dużą emisję
pyłów kominowych - w związku z tym radny postulował o wystąpienie do zarządcy o ich
zmniejszenie;
 wnioskował o wystąpienie do dyrektorów szkół z apelem, aby przyjeżdżająca do Dęblina
młodzież szkolna uszanowała odnowioną elewację budynku dworca PKP;
 brak jest połączenia autobusowego i busowego między Puławami a Dęblinem w dni
weekendowe, w związku z tym radny wnioskował o uruchomienie takiej komunikacji
z jednoczesnym uruchomieniem komunikacji dyżurnej w mieście;
 wnioskował o skorygowanie przyszłej budowy ścieżki rowerowej w drodze krajowej 48
z przyszłą trasą rowerowego szlaku bursztynowego.
Przewodniczący Rady poinformował, że na posiedzenie przybył Starosta Rycki - Leszek
Filipek.
Radny Henryk Brożyna:
 Zapytał:
- jaka jest możliwość wydzierżawienia miejsca parkingowego na parkingach w osiedlu
Lotnisko i jaka byłaby cena dzierżawy;
- jaki jest stan prawny działki za przedszkolem koło tzw. "dziupli".
Radny Waldemar Warenica:
 Wnioskował:
- o wymianę wiaty przystankowej na osiedlu Wiślana;
- o przegląd tablic ogłoszeniowych w mieście.
Radny Mieczysław Skibiński:
 Zadał pytanie Staroście: czy Starostwo planuje prace nad odprowadzeniem wód opadowych
z ulicy Spacerowej na wysokości działek (inwestycja miała być wykonana w ubiegłym roku);
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 Wnioskował do Komendanta Policji o zwrócenie uwagi na parkowanie samochodów na
zakazach na osiedlu Lotnisko.
Radny Waldemar Chochowski:
 Wnioskował do Starosty o remont ulicy Towarowej (usunięcie zastoin i remont chodnika) oraz
o wycięcie topoli wzdłuż ulicy i usunięcie karp po ściętych drzewach (odrastają i niszczą
chodnik).
Radny Krzysztof Karbowski:
 Prosił Starostę o przekazanie informacji na temat realizacji projektu pt. "Promocja markowego
produktu turystycznego Lubelszczyzny. Kajakiem po Bystrzycy i Wieprzu" Zdaniem radnego
Dęblin leży nad Wieprzem i powinien brać udział w projekcie.
Starosta Powiatu Ryckiego - Leszek Filipek - odpowiadał na pytania:
 usunięcie drzew przy ulicy Towarowej - część drzew została usunięta, pozostały te, które były
bardzo trudne do usunięcia, ale i te zostaną usunięte;
 poprawa ulicy Towarowej - z tym będzie problem, ponieważ jest to droga powiatowa, ale nie
teren, ponieważ grunt jest Kolei;
 odwodnienie ulicy Spacerowej - jest to inwestycja powiatowa, ale szczegółowej informacji na
jej temat będzie mógł udzielić po rozmowie z dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych;
 program "Kajakiem po Bystrzycy i Wieprzu" - jest to program pilotażowy, do którego powiat
rycki został zaproszony. Wiodącym w tym programie jest powiat lubelski. Po pozyskaniu
środków, realizacja na terenie powiatu ryckiego zostanie scedowana na Dęblin
a szczegółowsze informacje będą przekazane sukcesywnie, po spotkaniach w tym temacie.
Następnie Starosta poinformował, że na 99% będzie wykonywana inwestycja
kompleksowej przebudowy infrastruktury drogowej od drogi krajowej nr 17 do drogi krajowej nr
48 w miastach Ryki i Dęblin z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego.
Dofinansowanie będzie w 80% wartości zadania. W Rykach będzie to ulica Przemysłowa (koło
Horteksu) przez Julin do osiedla Karasiówki, natomiast w Dęblinie zadanie obejmuje ulicę
Konopnickiej do wiaduktu oraz ulicę Lipową. Wartość zadania to łącznie 6 mln 200 tys. zł.
Inwestycja została zaakceptowana przez pozostałe powiaty województwa lubelskiego, ale w latach
2009-2013 w powiecie ryckim nie będą realizowane inne inwestycje ze środków RPO, ponieważ
pula środków na powiat rycki zostanie wykorzystana i nie będą składane wnioski w tym czasie z
racji niepisanej umowy między powiatami województwa lubelskiego o podziale środków.
Radny Krzysztof Karbowski zapytał czy powiat przewiduje włączenie się w realizację inwestycji
kanalizacji w ulicy Staromiejskiej, planowanej w przyszłym roku.
Starosta w odpowiedzi poinformował, że na dzień dzisiejszy nie przewiduje, ale decyzja będzie
również zależała od Rady Miasta, ponieważ inwestycje odbywające się na drogach powiatowych
są współfinansowane z poszczególnymi gminami.
Radny Waldemar Chochowski poinformował, że ścieżka rowerowa przy ulicy Spacerowej na
nasypie wzdłuż Ogródków Działkowych rozchodzi się i dlatego prosi o jej poprawę, jeżeli jest
jeszcze na gwarancji.
Starosta odpowiedział, że prawdopodobnie ścieżka jest jeszcze na gwarancji, ponieważ gwarancja
obejmuje trzy lata, a na naprawy pewnie dłużej.
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Burmistrz podziękował za informacje i poprosił o potwierdzenie wcześniejszych deklaracji
odnośnie remontu chodnika przy ulicy Grunwaldzkiej.
Starosta odpowiedział, że pieniędzy na tą inwestycję obecnie nie ma w budżecie powiatu, ale
prawdopodobnie pojawią się około miesiąca czerwca. Na zakończenie Starosta prosił o ostrożność
przy podejmowaniu decyzji odnośnie inwestycji na gruntach powiatowych, ponieważ powiat ma
ograniczone środki, około 2-3 mln rocznie.
Ad. pkt 6a.
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2008 r.
Burmistrz Miasta - Stanisław Włodarczyk powiedział - że uchwała budżetowa (stanowi
załącznik do protokółu), przyjmowana corocznie przez Radę Miasta jest najważniejszym
dokumentem na dany rok. Określa źródła pozyskiwania dochodów i kierunki wydatkowania
środków.
Jeśli chodzi o wydatkowanie to w niektórych przypadkach, chodzi o inwestycje, skutki są również
na kolejne lata.
Projekt budżetu został przeze mnie zatwierdzony w dniu 14 listopada 2008 r. i niezwłocznie
przekazany Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Projekt budżetu został dokładnie
omówiony i przeanalizowany na posiedzeniach Komisji Rady.
W stosunku do projektu przyjętego w dniu 14 listopada 2008 r. wprowadzona zostały
autopoprawki:
1. Pierwsza w dniu 10 lutego wynikająca z:
• analizy wykonania budżetu miasta za 2008 r. zarówno po stronie dochodowej jak i
wydatkowej,
• analizy możliwości realizacji inwestycji w mieście przez inne podmioty i konieczność
skorelowania z tym inwestycji miejskich (głównie dotyczy to zamierzeń GDDKiA w
zakresie remontu drogi krajowej Nr 48);
• zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 337.686 zł.
Autopoprawka ta zakładała wzrost planu dochodów o kwotę 503.376 zł, a planu wydatków o
1.303.376 zł, w tym nakładów inwestycyjnych o 1.273.000 zł. Założono zatem wzrost
deficytu budżetowego o kwotę 800.000 zł i pokrycie go pożyczką lub kredytem.
2. Druga z dnia 16 lutego wynikająca z:
• konieczności zabezpieczenia środków na dopłatę do ceny sprzedaży wody zakupowanej z
ujęcia na Lotnisku w kwocie 60.000 zł (zmniejszona rezerwa ogólna);
• włączenia do projektu budżetu dotacji ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie
działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej – 41.100 zł;
• włączenia do Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska dotacji z Funduszu
Wojewódzkiego w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na usuwanie azbestu z pokryć
dachowych.
Po tych zmianach projekt przedstawia się następująco:
•
•
•
•

Plan dochodów – 37.576.307 zł (wykonanie w 2008 r. – 35.609.252 zł);
Plan wydatków – 39.441.007 zł ( w 2008 r. – 36.037.985 zł;)
Wydatki inwestycyjne – 4.323.220 zł, tj.11,0% ogółu wydatków (w 2008 r. - 3.363.322
zł;)
Różnica między dochodami i wydatkami w wysokości 1.864.700 zł zostanie pokryta
kredytami. Przedstawia się to następująco:
− Wolne środki z 2008 r. – 1.015.000 zł
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− Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2009 r. – 3.800.000 zł
− Spłata rat kredytów pobranych wcześniej – 2.950.300 zł.
PLAN DOCHODÓW
• Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (dotacja z funduszy unijnych na
projekty szkoleniowe) – 600.550 zł (1,6% ogółu dochodów)
• Transport i łączność – 1.000 zł
• Gospodarka mieszkaniowa – 1.476.100 zł (3,9%)
− Sprzedaż nieruchomości – 800.000 zł
− Zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości – 115.000 zł
− Najem i dzierżawa – 472.000 zł
− Wpływy z cmentarza komunalnego – 85.600 zł
• Administracja publiczna – 235.948 zł (0,6%), głównie dotacja celowa (163.948 zł) oraz
dochody z najmu i usług
• Urzędy naczelnych organów władzy (dotacja na rejestr wyborców) – 2.900 zł
• Bezpieczeństwo publiczne i obrona narodowa (dotacja na obronę cywilną) – 1.800 zł
• Dochody od osób prawnych i osób fizycznych (dochody podatkowe) – 18.648.240 zł
(49,6%), w tym:
− Karta podatkowa – 61.000 zł
− Podatek od nieruchomości od osób prawnych – 6.445.011 zł
− Podatek rolny od osób prawnych – 1.714 zł
− Podatek od środków transportowych osób prawnych – 161.251 zł
− Podatek leśny od osób prawnych – 19.507 zł, od fizycznych zwolnienie
− Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 999.557 zł
− Podatek rolny od osób fizycznych – 90.487 zł
− Podatek od spadków i darowizn – 80.000 zł
− Oplata targowa – 215.000 zł
− Podatek od czynności cywilnoprawnych – 366.000 zł
− Opłata skarbowa – 50.000 zł
− Koszty upomnień – 9.200 zł
− Odsetki – 47.800 zł
− Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 200.000 zł
− Opłaty za zajęcie pasa drogowego i za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej –
55.000 zł
− Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 9.463.821 zł (wykonanie za
2008r. - 10.154.635 zł, czyli mniej o 690 tys. zł) oraz od osób prawnych 180.000 zł
• Subwencja oświatowa – 11.589.699 zł (30,9%)
• Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach – 50.000 zł (0,1%)
• Pomoc społeczna – 4.680.480 zł (12,5%), w tym:
− Dotacje celowe – 4.665.000 zł w tym 3.957.000 na zadania zlecone i 708.000 zł na
zadania własne
− Dochody własne – 15.480 zł
• Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 283.465 zł (0,8%), w tym:
− Dotacja na dofinansowanie programów społecznych dofinansowanych z funduszy
unijnych (Mały krok duży efekt oraz Klucz do pracy) – 242.365 zł
− Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Rykach na dofinansowanie działalności WTZ –
41.100 zł.
• Gospodarka komunalna – 6.000 zł.
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•

Podsumowanie:
− Dochody własne – 20.268.945 zł (53,9%)
− Subwencja oświatowa – 11.589.699 zł (30,9%)
− Dotacje celowe z budżetu państwa – 4.833.648 zł (12,9%)
− Dotacje celowe z budżetu powiatu – 41.100 zł (0,1%)
− Dotacje na projekty unijne – 842.915 zł (2,2%)

PLAN WYDATKÓW
Podstawowym celem planu wydatków, oprócz oczywiście zabezpieczenia sfery działalności
bieżącej, było wygenerowanie środków na inwestycje, w szczególności na:
• zabezpieczenie udziału własnego w projektach unijnych z nowego okresu programowania
2008 – 2013; na dzień dzisiejszy nie są jeszcze ogłoszone konkursy na zadania
inwestycyjne, nie można więc określić ostatecznie kształtu wydatków inwestycyjnych,
zależeć do będzie w dużej mierze od tego czy i ewentualnie jakie projekty zgłoszone przez
nas dostaną dofinansowanie i kiedy zapadną decyzje
• zabezpieczenie udziału własnego w programach rządowych (Narodowy Program
Przebudowy Dróg oraz Moje Boisko-Orlik 2012);
• ponadto już po przygotowaniu projektu zaszła konieczność znalezienia środków na
wykonanie inwestycji, przy okazji modernizacji drogi krajowej Nr 48.
Chcę tu podkreślić, że projekt wydatków inwestycyjnych nie jest sztucznie pompowany przez
założenie już dzisiaj środków unijnych, czy dotacji rządowych. Są tu pokazane tylko środki własne
i po ewentualnych decyzjach co do dofinansowania naszych projektów zostaną wprowadzone
stosowne korekty.
Wydatki według działów
• Rolnictwo i łowiectwo – 1.800 zł – środki na Izby rolnicze, jest to 2% od podatku rolnego.
• Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości – 600.550 zł (1,5%). Są to
środki z dotacji unijnej na projekty szkoleniowe: Wykorzystaj swoją szansę (cz.II) –
465.750 zł; Komputerowy ekspert – 134.800 zł
• Dopłata do ceny wody zakupowanej z ujęcia na Lotnisku – 60.000 zł (0,2%)
• Transport – 2.297.274 zł (5,8%), w tym 350.000 zł bieżące i 1.947.274 zł inwestycyjne, z
tego 171.000 zł jako pomoc finansowa dla zarządców dróg: wojewódzkich 71.000 zł
i powiatowych – 100.000 zł.
• Turystyka – 15.000 zł (0,04%)
• Gospodarka mieszkaniowa – 1.250.000 zł (3,2%), w tym wykup nieruchomości –
200.000 zł, utrzymanie cmentarzy – 137.500 zł, utrzymanie targowisk – 30.000 zł, odłów
bezpańskich psów – 15.000 zł; koszty utrzymania lokali gminnych – 867.500 zł, z tego
50.000 zł kwota zaplanowana na zwrot kaucji mieszkaniowych i może być ona za mała, bo
masowo napływają wnioski o zwrot kaucji.
• Działalność usługowa – 142.000 zł (0,4%) – plany zagospodarowania przestrzennego (w
toku Nadatki i Kurnotka, Komisja Urbanistyczna pozytywnie zaopiniowała przystąpienie
do zmian w planie Żwica, Michalinów oraz Centrum; opracowania geodezyjne, operaty
szacunkowe).
• Administracja publiczna – 4.641.848 zł (11,8%), w tym zadania własne - 4.475.000 zł i
zadania zlecone – 166.848 zł:
− Urząd Miasta – 4.286.848 zł, z tego 3.491.100 zł koszty osobowe i 795.748 zł
rzeczówka (łącznie zadania własne i zlecone)
− Rada Miasta – 215.000 zł
− Promocja miasta – 110.000 zł
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•
•
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− Inne – 30.000 zł w tym zarządy osiedlowe – 25.000 zł
Bezpieczeństwo publiczne i obrona narodowa – 94.800 zł (0,2%), w tym dofinansowanie
Policji - 13.000 zł; utrzymanie OSP – 50.000 zł (zadania bieżące), 30.000 zł rezerwa
kryzysowa i 1.800 zł szkolenia z zakresu obronności i OC;
Koszty ściągania dochodów - 140.000 zł (0,4%) – koszty komornicze, inkaso należności
podatkowych, w tym ok. 120.000 zł dla KKS „Czarni”
Obsługa długu (odsetki + poręczenie SPZOZ) – 850.000 zł (2,1%)
Rezerwa ogólna – 240.000 zł (0,6%)
Oświata i wychowanie – 18.632.249 zł (47,3%)
− z tego 11.589.699 zł subwencja i 7.042.550 zł z dochodów własnych
− Projektując budżet na Oświatę próbowaliśmy pogodzić dwie sprawy – zabezpieczenie
podwyższonych wynagrodzeń, w szczególności ten wzrost będzie znaczący dla
nauczycieli a z drugiej strony racjonalizowanie wydatków na utrzymanie
poszczególnych placówek oświatowych, w tym znalezienie środków na remonty
obiektów. Zakładamy, że w 2009 r. będą konieczne dalsze działania w tym zakresie –
racjonalizacja zatrudnienia, organizacji placówek (optymalne oddziały, łączenie
kuchni i świetlic w Zespołach, być może zmiana statusu niektórych placówek).
− Na poszczególne rozdziały w Oświacie podział jest następujący:
∗ Szkoły podstawowe – 6.495.619 zł
∗ Szkoły podstawowe specjalne – 572.020 zł
∗ Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 339.996 zł
∗ Przedszkola – 2.555.031 zł
∗ Gimnazja – 3.401.751 zł
∗
Gimnazja specjalne – 555.335 zł
∗ Licea ogólnokształcące – 2.235.817 zł
∗ Świetlice szkolne – 789.704 zł
∗ SOSW – 1.134.688 zł
∗ Dokształcanie nauczycieli – 88.000 zł
∗ Dowożenie uczniów – 15.000 zł (Stawy, uczniowie niepełnosprawni)
∗ Pozostała działalność - 449.288 zł, w tym kwota ok. 300.000 zł zarezerwowana
jest na przedsięwzięcia remontowe i modernizacyjne w szkołach i placówkach
oświatowych.
− Ze wstępnych rozliczeń wynika, że poszczególne placówki oświatowe na terenie
miasta otrzymałyby kwoty:
∗ ZSO – 4.801.758 zł (25,8% wydatków oświatowych);
∗ SOSW – 2.319.750 zł (12,5%);
∗ SP Nr 2 – 1.751.415 zł ( 9,4%);
∗ ZS Nr 3 – 2.942.571 zł (15,8 %);
∗ ZS Nr 4 – 3.907.662 zł ( 21,0%);
∗ SP Nr 6 – 678.158 zł (3,6 %);
Ponadto szkoły będą dysponować środkami z dochodów własnych 896.936 zł.
∗ PM Nr 1 – 956.061 zł (5,1%); łącznie z wpływami własnymi dysponować będzie
kwotą 1.233.890 zł.
∗ PM Nr 3 – 793.411 zł (4,3%); łącznie z wpływami własnymi dysponować będzie
kwotą 1.035.154 zł.
∗ Urząd Miasta – 481.463 zł ( 2,6%), w tym 301.000 zł przewidziane jest na prace
remontowe w placówkach oświatowych.
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Ochrona zdrowia – 215.000 zł (0,5%) – w tym program alkoholowy – 195.000 zł,
zapobieganie narkomanii – 5.000 zł, dotacja na sprzęt dla SPZOZ – 5.000 zł,
dofinansowanie programów profilaktycznych – 10.000 zł.
Pomoc społeczna – 5.809.500 zł (14,7%), w tym zadania własne – 1.852.500 zł, zadania
zlecone – 3.957.000 zł, z tego:
− Domy pomocy społecznej – 120.000 zł
− Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na
ubezpieczenia – 3.596.000 zł
− Ubezpieczenia zdrowotne – 30.000 zł
− Zasiłki i pomoc w naturze – 756.000 zł
− Utrzymanie OPS – 782.500 zł, w tym 148.511 zł to koszt świadczenia usług
opiekuńczych
− Usługi opiekuńcze specjalistyczne – 6.000 zł
− Dodatki mieszkaniowe – 330.000 zł
− Dożywianie – 189.000 zł
Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – 298.340 zł (0,8%), w tym:
- dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej – 48.100 zł, w tym 41.100 zł z dotacji
powiatu (10% kosztów);
- realizacja projektu Klucz do pracy przez Urząd Miasta – 175.240 zł;
- realizacja projektu Mały krok – duży efekt przez OPS – 75.000 zł.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.660.646 zł (6,8%), w tym bieżące –
961.000 zł, inwestycyjne – 1.699.646 zł, w tym:
− Oczyszczanie miasta – 110.000 zł
− Utrzymanie zieleni – 90.000 zł
− Oświetlenie ulic – 1.030.000 zł w tym 310.000 zł inwestycyjne i 720.000 zł bieżące
− Pozostała działalność – 1.430.646 zł, w tym 1.389.646 zł inwestycje i 41.000 zł bieżące
(kabiny sanitarne, zdroje uliczne, opłaty za urządzenia w pasie drogowym,
oczyszczalnia w Stawach)
Kultura – 972.000 zł (2,5%) w tym MDK – 550.000 zł, MBP – 417.000 zł i 5.000 zł na
sporządzenie gminnego programu opieki nad zabytkami. W środkach na instytucje kultury
są przewidziane (w wyniku autopoprawki) środki na remont kotłowni w MDK i założenie
ogrzewania w MBP przy ul. Bankowej.
Kultura fizyczna i sport – 520.000 zł (1,3%), z tego 140.000 zł bieżące i 380.000 zł
inwestycyjne. Bieżące – 50.000 zł na konkurs ofert, 55.000 zł na organizację zajęć
sportowych, 10.200 zł na stypendia sportowe, 24.800 zł na doposażenie placów zabaw.

WYDATKI INWESTYCYJNE – 4.323.220 zł (11,0% ogółu wydatków)
Podstawą do kształtowania wydatków inwestycyjnych była przyjęta przez Radę Miasta
Strategia Rozwoju Lokalnego Miasta Dęblin. Zadania zaplanowane w projekcie budżetu są
umieszczone w Strategii. Na dzień dzisiejszy są to jak wcześniej powiedziałem wyłącznie środki
własne zaplanowane na inwestycje w 2009 r. Ewentualne środki zewnętrzne zostaną wprowadzone
do budżetu po zawarciu stosownych umów. Mamy informacje, że plan wydatków inwestycyjnych
ulegnie zwiększeniu o kwotę ok. 1.316.000 zł (666.000 zł na dofinansowanie budowy zespołu
boisk w ramach programu Orlik 2012 oraz 650.000 zł w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych. Uwzględniając te kwoty nakłady na inwestycje wzrosłyby do kwoty
ok. 5.639.000 zł (14,3%).
Mam nadzieje, że nie będą to ostatnie informacje o dofinansowaniu naszych projektów.
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TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ– kwota 1 947 274 zł, w tym:
Drogi publiczne wojewódzkie - kwota 71.000 zł
• Modernizacja i budowa chodnika w ul. Stężyckiej) - 71.000 zł. Jest to udzielenie pomocy
finansowej województwu lubelskiemu. Budowa chodnika o długości ok. 75 m oraz
modernizacja o długości ok. 160 m wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo kosztorysowej.
Drogi publiczne powiatowe - kwota 100.000 zł
• Kompleksowa przebudowa infrastruktury drogowej od drogi krajowej nr 17 do drogi
krajowej nr 48 w miastach Ryki i Dęblin – 50 000 zł. Jest to zadanie realizowane przez
powiat rycki, z udziałem środków UE. Planowana realizacja w latach 2009-2010. W ramach
zadania przewiduje się przebudowę w Dęblinie ul. Lipowej i ul. Konopnickiej. Łączny koszt
zadania 6.220.000 zł. Planowane wydatki Miasta Dęblin w roku 2009 – 50 000 zł, w roku 2010
– 276 550 zł.
• Remont chodnika przy ul. Grunwaldzkiej – 50.000 zł. Starostwo wstępnie deklaruje
możliwość realizacji chodnika w udziale po 50% kosztów. Chodnik po parzystej stronie jest
zdewastowany po inwestycjach; jego realizacja zakończyłaby modernizację ul. Grunwaldzkiej.
Drogi publiczne gminne - kwota 1 776 274 zł
• Budowa ul. Urbanowicza i Trapezowa wraz z łącznikiem do ul. Krasickiego – 650 000 zł.
Kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2006 r. Realizacja zadania przewidziana na lata 20092010. Całkowity koszt: ok. 1 300 000 zł. Pozostało do realizacji poszerzenie drogi na odcinku
200 m oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi na całej długości (2.830 m2 powierzchni),
budowa ul. Trapezowej o łącznej długości ulic 414,5m, budowa łącznika do ul. Krasickiego.
• Modernizacja infrastruktury drogowej łącznie z oświetleniem w os. Wiślana - Żwica –
786.274 zł. Realizacja zadania przewidziana na lata 2008-2010. Całkowity koszt: ok. 11 mln zł.
Inwestycja obejmowałaby kompleksową modernizację infrastruktury drogowej w os. WiślanaŻwica. W roku 2009 planuje się wykonać budowę części kanalizacji deszczowej (ul.
Sienkiewicza, Bajana, przepompownię wód deszczowych z zasileniem elektroenergetycznym),
dokończenie budowy ul. Kopernika, budowę ul. Sienkiewicza, przebudowę oświetlenia
ulicznego ulic: Kopernika, Sienkiewicza, Żwirki i Wigury, Bajana, Skarżyńskiego. Planuje się,
że inwestycja zostanie zrealizowana przy dofinansowaniu ze środków unijnych. Kwota
786.274 zł stanowi zabezpieczenie udziału własnego na 2009 r. Miasto posiada dokumentację
projektową na ulice w osiedlu oraz na kanalizację deszczową. Zadanie będzie realizowane w
dwóch etapach:
− Etap I – wartość 5.488.406 zł obejmuje ulice Kopernika, Sienkiewicza, Bajana i
Skarżyńskiego; realizacja w latach 2008 – 2010.
− Etap II – wartość ok. 5.672.000 zł obejmuje ulice Tańskiego, Chorzewskiego, Meissnera,
Nagórskiego, łącznik do ul. Krzywej i odcinek ul. Krzywej.
• Budowa ulic: Słowackiego, ks. Hładuniaka, Polnej – opracowanie dokumentacji
projektowo - kosztorysowej – 30 000 zł. Wykonanie dokumentacji projektowo –
kosztorysowej budowy ulic Słowackiego, ks. Hładuniaka (od ul. 1 Maja do Słowackiego),
Polnej (odc. od ul. Słowackiego do ul. 1-go Maja). Realizacja zadania w kolejnych latach z
udziałem środków RPO lub NPPDL.
• Budowa dróg w osiedlu Masów – 300 000 zł . Kontynuacja modernizacji dróg w os. Masów.
Inwestycja rozpoczęta w roku 2008. W 2009 r. planowane jest dokończenie budowy ul.
Kołłątaja. Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne nie rozpoczęto budowy i nie
wydatkowano kwoty 40.000 zł, dlatego w stosunku do pierwotnego projektu zwiększono o taką
kwotę w roku bieżącym
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•

Budowa ulicy Okrzei i Słonecznej w Dęblinie – 20.000 zł . Środki przewidziano na studium
wykonalności oraz aktualizację dokumentacji technicznej – korekta przebiegu. Realizacja
rzeczowa zadania planowana w latach 2010 – 2011, w przypadku pozyskania środków
unijnych z RPO. Konieczne jest jeszcze dokończenie wykupu gruntów.

G0SPODARKA MIESZKANIOWA – kwota 180 000 zł
Środki te planuje się wydatkować na wykup nieruchomości. Z powyższej kwoty planuje się
wypłacić odszkodowania za grunty przejmowane pod budowę ciągów ulicznych zgodnie z planami
zagospodarowania przestrzennego oraz nabyć inne nieruchomości do zasobów miasta. Priorytetami
będzie nabywanie gruntów pod drogi w rejonie ul. Okrzei, Słowackiego, 1 Maja – Bankowa.
ADMINISTRACJA PUBLICZNA – kwota 50 000 zł
Środki te przewidziane są na udział własny w 2009 r. na realizację projektu „e-Dęblin – rozwój
społeczeństwa informacyjnego" dotyczącego rozbudowy infrastruktury i usług społeczeństwa
informacyjnego. Całość projektu zaplanowano na lata 2009 – 2012. Wartość całego projektu
wyniesie ok. 4 mln. zł. Przewiduje się realizację w dwóch etapach. Etap I do 2010 r., etap II w
latach 2011-2012. Koszt obydwu etapów po ok. 2 mln. zł. W ramach tego projektu zrealizowane
byłyby także takie przedsięwzięcia jak:
− dokończenie części budynku Remizy OSP na potrzeby projektu,
− modernizacja sali konferencyjnej Urzędu Miasta.
OŚWIATA I WYCHOWANIE - kwota 66 300 zł
Modernizacja budynku ZSO wraz z budową Sali gimnastycznej.
Inwestycja planowana z udziałem środków z UE w kwocie 375.700 zł. oraz Miasta
w kwocie 66 300 zł.
Ogółem planowana wartość zadania – 12 700 000 zł. (2008 r.- 2011 r.)
Przedmiotem inwestycji jest budowa hali sportowej (z boiskami do koszykówki, siatkówki, piłki
ręcznej, piłki nożnej halowej, hokeja halowego) z widownią na około 200 miejsc siedzących oraz
basenu krytego z widownią wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi: zestawy szatniowe z
natryskami, toalety, pokoje instruktorów, magazyn sportowy, pomieszczenia gospodarcze i
techniczne oraz szatnia ogólna.
Projekt obejmuje również modernizację budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Dęblinie polegającą na dociepleniu dachu i elewacji, wymianie instalacji elektrycznych i
sanitarnych, wykonaniu posadzek, montaż zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych oraz
uporządkowanie terenu szkoły (budowa parkingu, ciągu pieszo-rowerowego i placu apelowego).
W 2009 r. planuje się przygotować studium wykonalności oraz dokumentację techniczną.
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – kwota 1.699.646 zł
•

Budowa oświetlenia drogowego w ul. Niepodległości i ul. Warszawska – 310 000 zł .
Realizacja zadania przewidziana na rok 2009. Przebudowa dotyczyłaby odcinka od
Komisariatu Policji do rz. Irenka. Wstępnie zadanie przewidziane było do realizacji w cyklu
dwuletnim, jednak ze względu na zapowiedzianą modernizację drogi krajowej Nr 48 konieczne
jest wykonanie całości zadania w 2009 r.

•

Budowa sieci wodociągowej w ul. Nadrzecznej - 60 000 zł. Budowa sieci wodociągowej o
długości ok. 320 m w ul. Nadrzecznej. Inwestycja planowana była do rozpoczęcia w 2008 r.,
ale ze względu na trudności w uzyskaniu zgód na przebieg wodociągu przeciągnęło się
przygotowanie dokumentacji technicznej. Kwota ta prawdopodobnie nie będzie wystarczająca.
Nie ma jeszcze ostatecznego kosztorysu.
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•

Budowa sieci wodociągowej w ul. Jagiellońskiej i ul. Zygmunta Starego – 80.000 zł.
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz budowa sieci wodociągowej w
ul. Jagiellońskiej i ul. Zygmunta Starego (wzdłuż nowobudowanych budynków).

•

Budowa sieci wodociągowej w osiedlu Wiślana - Zagórze - 20.000 zł. Realizacja zadania w
latach 2009-2010. Całkowity koszt ok. 120 000 zł. Budowa sieci wodociągowej o długości ok.
820 m w osiedlu Wiślana – Zagórze. Budowa wodociągu zrealizowana byłaby w całości w
2010 r.

•

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Balonna
i sieci wodociągowej do osiedla
Podchorążych – opracowanie dokumentacji – 34 646 zł. Wykonanie dokumentacji
projektowo – kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym w ul.
Balonna z podłączeniem do istniejącej kanalizacji w ul. Spacerowej, która pozwoli zebrać
ścieki z firmy SANCHEM i z Zakładu Energetycznego oraz sieci wodociągowej do osiedla
Podchorążych.

•

Wymiana sieci wodociągowej w ul. Warszawskiej i Niepodległości w Dęblinie – 900.000 zł .
Jest to nowe zadanie inwestycyjne (jednoroczne) wprowadzane w związku z planowaną
modernizacją drogi krajowej Nr 48. Inwestycje te należy zgrać czasowo. Zadanie
obejmowałoby wymianę sieci wodociągowej z azbestu na odcinku 1.456 m oraz budowę
fragmentu magistrali wodociągowej do Lotniska pod skrzyżowanie z ul. 1 Maja i Składową.

•

Modernizacja i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków na
terenie miasta – 220.000 zł. Środki te przewidziane są na przygotowanie dokumentacji
koniecznej do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko. Koszty będą większe, ze względu na zmianę zakresu. Po wstępnej analizie
możliwości spełnienia warunków na dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych (warunek
nasycenia przyłączy na km sieci oraz możliwość dofinansowania realizacji sieci wodociągowej
wyłącznie tam gdzie jest kanalizacja) oraz rezygnacji gminy Stężyca ze wspólnej realizacji
zadania - postanowiono ograniczyć zakres inwestycji do kwoty 22.000.000 zł a okres realizacji
projektu do roku 2012. Planuje się, że roboty budowlane rozpoczęłyby się na wiosnę 2010 r.
Inwestorem zadania byłby Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej sp. w o.o. w Dęblinie.
Szacuje się, że dofinansowanie z POIiŚ nie będzie większe niż 60% kosztów. Wkład własny
będzie sfinansowany z budżetu miasta Dęblin poprzez dokapitalizowanie MZGK w latach
2010-2012. W ramach tego projektu realizowane byłyby następujące zadania:
Rok
realizacji
2010
2011

2012

Nazwa zadania

Koszt zadania

Magistrala wodociągowa do Lotniska
Budowa kanalizacji sanitarnej w Os.
Jagiellońskim i Starówka.
Budowa kanalizacji w os. Młynki
Budowa kanalizacji sanitarnej do os.
Stawy.
Budowa magistrali wodociągowej do os.
Stawy.
Budowa kanalizacji sanitarnej w os.
Mierzwiączka.

6.400.000

Wkład własny z
budżetu miasta
2.600.000

7.800.000

3.200.000

7.500.000

3.000.000
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Jest to wstępny harmonogram, który zostanie ostatecznie sprecyzowany na etapie pisania
wniosku o dofinansowanie.
•

Opracowanie koncepcji budowy sieci kanalizacji deszczowej – 45.000 zł. Należność za
opracowanie koncepcji zleconej w 2008 r. Zlecenie to zostało przedłużone na 2009 r., w
związku z tym należy zabezpieczyć środki w budżecie.

•

Rewitalizacja centrum miasta – 30 000 zł
Inwestycja ma na celu:
− Poprawę estetyki terenów publicznych i prywatnych w centrum miasta,
− Podniesienie rangi centrum, a zarazem dostosowanie go do wymogów współczesności,
− Podniesienie jakości życia,
− Uporządkowanie wizualne granic poszczególnych stref funkcjonalnych (słupki
rozgraniczające, ogrodzenia, żywopłoty),
− Poprawę powiązań funkcjonalno – przestrzennych z otoczeniem.
Przedmiotem projektu jest rewitalizacja centrum miasta obejmująca ul. Warszawska od
1-go Maja w kierunku centrum, Niepodległości, Rynek, Bankową, Okólną, PCK Piłsudskiego,
Wąską, Prostą, Żabią, Przechodnią, ze szczególnym uwzględnieniem zagospodarowania Pl.
Orląt Dęblińskich.
Koszt realizacji szacuje się na ok. 12 mln zł. Realizacja rzeczowa robót nastąpi w latach 2009 2011 przy dofinansowaniu ze środków unijnych.
W 2009 r. planuje się wykonanie studium wykonalności oraz zlecenie części dokumentacji
projektowej.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – kwota 380.000 zł
• Budowa osiedlowych stref sportowo-rekreacyjnych – 40 000 zł..Inwestycja planowana na
lata 2007-2010 przy udziale środków z UE. W roku 2009 planuje się rozpoczęcie robót
budowlanych na os. Staszica. Całkowita wartość projektu – 3 720 000 zł. Przedmiotem
inwestycji jest budowa stref sportowo – rekreacyjnych na trzech dęblińskich osiedlach
(Wiślana, Staszica, Lotnisko), obejmujących:
− kompleks sportowy Wiślana (boisko do mini koszykówki, boisko do piłki nożnej, boisko
do siatkówki, oraz do tenisa ziemnego),
− kompleks sportowy Staszica (boisko do koszykówki i siatkówki, boisko do piłki nożnej,
tenisa ziemnego, boisko do piłki ręcznej i tenisa stołowego, bieżnia i skocznia),
− kompleks sportowy Lotnisko (boisko do piłki nożnej i tenisa ziemnego, boisko
wielofunkcyjne).
W związku z realizacją boiska Orlik należałoby ograniczyć zakres na os. Staszica, a rozważyć
w zamian za to budowę boiska na os. Mierzwiączka przy ul. Asnyka.
•

Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” –
340.000 zł. Budowa kompleksu sportowego wraz z ogrodzeniem i oświetleniem w ramach
programu „Moje boisko – Orlik 2012”.W ramach zadania zostaną wykonane:
− boisko do piłki nożnej o wymiarach 62 m x 30 m ze sztuczną trawą,
− boisko wielofunkcyjne do piłki siatkowej i koszykówki o wymiarach 32 m x 19 m z
nawierzchnią poliuretanową,
− segment sanitarno szatniowy.
Wstępny koszt budowy szacuje się na kwotę ok. 1 000 000 zł.
Finansowanie: 33% - Miasto Dęblin, 33% - Województwo Lubelskie, 33% - Ministerstwo
Sportu i Turystyki. Jest uchwała Sejmiku Województwa o dofinansowaniu, w kwocie do
666.000 zł.
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Plan wydatków na inwestycje jednoroczne wynosi – 1.874.646 zł, a na inwestycje wieloletnie –
2.277.574 zł.
Nakłady inwestycyjne w planowanej wysokości nie byłyby możliwe wyłącznie z dochodów
własnych budżetu miasta, który obciążony jest ogromnymi zadaniami w zakresie bieżącego
funkcjonowania miasta.
Dla sfinansowania zaplanowanych inwestycji, również w 2009 r. planuje się skorzystać z pobrania
kredytów i pożyczek zewnętrznych.
Zamierzam w 2009 r. zaciągnąć kredyt w wysokości 3.800.000 zł na zrównoważenie
budżetu miasta. Będą również czynione starania o pozyskanie dodatkowych środków na
inwestycje.
W porównaniu z rokiem 2008 plan wydatków inwestycyjnych uległ niewielkiemu zwiększeniu.
Jest to związane przede wszystkim z faktem, że zwiększyły się wydatki bieżące, w szczególności
na oświatę, których nie pokrywa subwencja z budżetu państwa. Zaplanowana na 2009 r. kwota
4.323.220 zł to środki własne na inwestycje (w 2008 r. – 3.363.322 zł). Taka wielkość była
możliwa poprzez zwiększenie planowanego zadłużenia. Planujemy kredyt większy niż w dwóch
ostatnich latach, ale na co należy zwrócić uwagę niewiele większy niż w 2006 r. (3.750.000 zł).
Wskaźnik nakładów na inwestycje na pewno wzrośnie. Praktycznie pewna jest jeszcze kwota
1.316.000 zł. Mówiąc o wydatkach inwestycyjnych nie sposób jeszcze raz nie wspomnieć o
modernizacji drogi krajowej Nr 48, która z jednej strony spowodowała konieczność wykonania w
2009 r. zadań, które nie były początkowo planowane, ale z drugiej strony miasto zyska
nowoczesną drogę na odcinku ponad 3 km, w tym w centrum miasta. Szacowany koszt tej
inwestycji to ok. 25 mln zł.
Zadania, które widziałbym jeszcze do realizacji w przypadku oszczędności w postępowaniu
przetargowym, to:
− dokończenie budowy chodnika na ul. Starej po stronie nieparzystej,
− budowa wodociągu i kanalizacji w ul. bocznej Słowackiego.
UWAGI KOŃCOWE
Relacja wydatków inwestycyjnych do bieżących:
• Inwestycyjne – 4.323.220 zł (11,0% ogółu wydatków)
• Bieżące – 35.076.687 zł (89,0%), w tym wydatki na wynagrodzenia 18.918.425 zł (48,0%
ogółu wydatków). W wydatkach budżetu kwota 2.721.472 zł stanowi dotację dla gminnych
zakładów budżetowych (PM 1 i 3 oraz instytucje kultury).
Struktura wydatków ze względu na charakter zadań:
• Zadania własne – 35.103.259 zł (89,0%);
• Zadania zlecone – 4.125.648 zł (10,5%);
• Pomoc finansowa innym samorządom – 171.000 zł (0,4%);
• Zadania realizowane na podstawie porozumień – 41.100 zł (0,1%).
Zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek długoterminowych oraz obligacji na koniec 2008 r.
wynosiło – 12.197.960 zł i było na poziomie roku 2007 (dokładnie 50.583 zł mniej). W 2009 r.
planuje się spłacić kwotę 2.950.300 zł i zaciągnąć kwotę 3.800.000 zł. Na koniec 2009 r.
zadłużenie wynosiłoby zatem kwotę 13.047.660 zł.
W przypadku lepszego wykonywania dochodów będzie zmniejszana wysokość kredytu.
Zagrożenia:
• Niebezpieczeństwo niewykonania dochodów własnych – nie wiadomo jak globalny kryzys
przełoży się na dochody miasta, w tym w szczególności na podatek dochodowy od osób
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•
•

fizycznych (już mniej zaplanowany) oraz ze sprzedaży mienia komunalnego. Dlatego
należałoby rozważyć szerszy zakres sprzedaży niż w projekcie budżetu – np. sprzedaż
pawilonu Nr 33 na os. Wiślana oraz działki przy ujęciu wody gdzie obecnie są nielegalnie
postawione garaże blaszaki – z przeznaczeniem na parking.
Wzrost kosztów inwestycji oraz kosztów wykupu nieruchomości.
Opóźnienia w ogłoszeniach konkursów na projekty unijne oraz kolejne zmiany zasad
naboru – najpoważniejsza to prawdopodobnie zwiększenie udziału własnego gmin w
drogach do 50% a w innych zadaniach do 30%.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
• Plan dochodów i wydatków wynosi - 78.417 zł, w tym 10.000 zł z dotacji WFOŚiGW.
STAN MIENIA KOMUNALNEGO
Na dzień 31.12.2008 r. zasoby mienia komunalnego stanowią grunty o łącznej powierzchni
192,56 ha (w 2007 – 192,57 ha).
Na zakończenie Burmistrz powiedział - chciałbym kilka słów powiedzieć o wnioskach
złożonych do projektu budżetu przez Zarządy Osiedli, radnych i mieszkańców. Łącznie złożono
173 wnioski dotyczące głównie zadań inwestycyjnych, w tym wiele takich które nie mogą być
sfinansowane z budżetu miasta, np. dotyczące dróg krajowych. Wszystkie wnioski były dokładnie
przeanalizowane. Nie ma możliwości realizacji wszystkich wniosków, tym bardziej, że niektóre
zakładają rozwiązanie wszystkich problemów danego osiedla w ciągu roku budżetowego 2009.
Budżet zabezpiecza bieżącą sferę działalności miasta, choć plan wydatków był tutaj bardzo
ograniczany, aby wygenerować środki na inwestycje. Na pewno nie zaspokaja on potrzeb miasta,
ale nie da się w krótkim czasie nadrobić wieloletnich zapóźnień. W przekonaniu, że jest to na dzień
dzisiejszy najbardziej optymalny projekt budżetu wnoszę o jego przyjęcie w przedstawionej wersji.
Skarbnik Miasta - Kinga Barańska przedstawiła uchwałę z uzasadnieniem Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu miasta
Dęblin na 2009 rok. Opinia RIO jest pozytywna i stanowi załącznik do protokółu.
Następnie Pani Skarbnik przedstawiła uchwały z uzasadnieniem Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu na 2009 r.
oraz prognozy kształtowania się kwoty długu miasta Dęblin. Opinie RIO są pozytywne i stanowią
załączniki do protokółu.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Budżetu przedstawił ostateczną
pozytywną opinię do projektu budżetu. Opinia stanowi załącznik.
W dyskusji głos zabrał radny Krzysztof Karbowski, który zapytał, czy Burmistrz zabezpieczył
środki finansowe w rezerwie budżetowej na budowę ścieżki rowerowej w drodze krajowej 48
skorygowanej z przyszłą trasą rowerowego szlaku bursztynowego.
Radny ubolewa w imieniu osiedla, że w ramach modernizacji drogi krajowej nie będzie mogła być
realizowana inwestycja budowy odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Warszawskiej i chociaż
rozumie Burmistrza, że obecnie, ze względu na brak środków nie może być realizowana ta
inwestycja, to z przyczyn społecznych, nie ekonomicznych, nie będzie głosował "za" budżetem,
lecz "wstrzyma się od głosu".
Burmistrz w odpowiedzi poinformował, że jeśli chodzi o ścieżkę rowerową, to brak jest
informacji, kto będzie ewentualnym inwestorem tego zadania, czy miasto ma planować zadanie,
jako własne czy, na zasadzie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim, czy środki potrzebne
będą na oznakowanie szlaków, czy na ich budowę i jak należałoby zapisać to zadanie w budżecie,
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czyli na dzień dzisiejszy brak jest możliwości formalnego zapisu tego wniosku w budżecie.
Natomiast, jeśli chodzi o sprawę kanalizacji i deklaracji wstrzymania się od głosu - to idąc
tym tropem rozumowania, niektórzy radni powinni nie tylko się wstrzymywać się od głosu, ale
być, "przeciw", bo na ich osiedlu w danym roku budżetowym nie będą wykonywane żadne
inwestycje. Pan radny przyjął wyjaśnienia na posiedzeniu komisji, że nie jest możliwa ta
inwestycja w tym roku, bo nie ma nawet dokumentacji technicznej i brak jest uwzględnienia
GDKiA o przebiegu kanalizacji w chodniku (w ulicy Kockiej nie było akceptacji).
Ponieważ nie było więcej głosów w dyskusji, przystąpiono do głosowania projektu uchwały
z autopoprawkami.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. „Za” projektem uchwały było 13 głosów, przy
1 wstrzymującym się.
Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr XL/247/2009 w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok.
Uchwała stanowi załącznik do protokółu.
Ad. pkt 6b.
Uchwała w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Burmistrza Miasta
Dęblin.
Przewodniczący Rady Miasta - Ryszard Karpiński przedstawił projekt uchwały (stanowi
załącznik) i poinformował, że zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla
pracowników jednostek sfery budżetowej proponuje dla Burmistrza Miasta 8,5% sumy
wynagrodzenia otrzymanego w 2008 r. tj. kwotę 8.914, 80 zł brutto.
Ponieważ nie było chętnych do dyskusji, przystąpiono do głosowania projektu uchwały.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. „Za” projektem uchwały było 14 głosów (jednogłośnie).
Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr XL/248/2009 w sprawie ustalenia dodatkowego
wynagrodzenia rocznego dla Burmistrza Miasta Dęblin. Uchwała stanowi załącznik do
protokółu.
Ad. pkt 6c.
Uchwała w sprawie przejęcia zdań z zakresu administracji rządowej
Sekretarz miasta - Marek Basaj przedstawił projekt uchwały i poinformował, że Wojewoda
Lubelski wystąpił z porozumieniem w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na
terenie Miasta Dęblin, zabezpieczając jednocześnie dotację na dofinansowanie kosztów utrzymania
obiektów grobownictwa wojennego. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, przyjęcie
powyższego zadania do realizacji wymaga podjęcia przez Radę Miasta stosownej uchwały. Projekt
uchwały w załączeniu.
Radny Krzysztof Karbowski zaproponował dopisanie w § 1 słów "w Lublinie" po wyrazach
"Lubelski Urząd Wojewódzki".
Burmistrz wyraził zgodę.
Przystąpiono do głosowania projektu uchwały.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. „Za” projektem uchwały było 14 głosów (jednogłośnie).
Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr XL/249/2009 w sprawie przejęcia zdań z zakresu
administracji rządowej. Uchwała stanowi załącznik do protokółu.
Ad. pkt 7.
Wolne wnioski.
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Radny Henryk Brożyna zapytał czy Burmistrz przewiduje w bieżącym roku podwyżkę dla
pracowników i w jakim zakresie.
Radny Krzysztof Karbowski wnioskował o wstawienie do tablic ogłoszeniowych "sworzni
morsa" - polegałoby to na zdejmowaniu tablicy oblepionej ogłoszeniami i zakładaniu nowej, przy
czym, czyszczenie oblepionej następowałoby w pomieszczeniu. Radny zaproponował wejście
w kooperację z dyrektorem Wojskowych Zakładów Lotniczych przy realizacji tego wniosku.
Przewodniczący Rady Ryszard Karpiński przekazał niezadowolenie mieszkańców z bardzo
często nieczynnego bankomatu Banku PKO BP przy ul. Niepodległości z sugestią przekazania
dyrekcji Banku wniosku o wywieszenie czytelnej informacji, kiedy i w jakich godzinach bankomat
będzie czynny.
Radny Karbowski zaproponował wywieszenie przy bankomacie numeru telefonu dyrektorki
banku lub kogoś, kto mógłby szybko zainterweniować w razie konieczności.
Ad. pkt 8.
Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski.
Burmistrz Miasta - Stanisław Włodarczyk odpowiadał na zadane pytania i wnioski:
Dla radnego Krzysztofa Karbowskiego:
- posiedzenie w sprawie dzików - radny nie otrzymał zaproszenia, ponieważ nie jest
mieszkańcem osiedla Żdżary, ale jako radny może uczestniczyć w posiedzeniu;
- ograniczenie do 30 km/godz. na drodze do Szkoły Orląt - Miasto nie jest zarządcą drogi, jeśli
jest to droga zakładowa, to zakład pracy podjąć decyzję o postawieniu znaku;
- kalendarz imprez turystyczno-krajoznawczych - zostanie opublikowany na stronie internetowej,
nawet, jeśli nie wszyscy zgłosili do niego swoje imprezy;
- radar i tablica radarowa - są to dwie sprawy. Informacja o montażu tablicy radarowej dotyczyła
tablicy z migającą pięćdziesiątką, która będzie zamontowana przy wjeździe do miasta przed
znakiem "obszar zabudowany" na ulicy Kockiej (koło zajazdu Pana Tarachy), natomiast
fotoradar miał być zlokalizowany przy ulicy Kockiej, na wysokości ulicy Środkowej, ale na
dzień dzisiejszy nie ma pewnych informacji o jego montażu;
- utwardzenie placu wokół kabiny sanitarnej - teren zostanie utwardzony po poprawie warunków
pogodowych;
- cięcia pielęgnacyjne drzew w drodze krajowej 48 - cięcia takie zostaną wykonane;
- skargi sąsiadów centralnej ciepłowni (ulica Składowa) na zapylenie - zainteresowani
mieszkańcy powinni sami wystąpić ze skargą, nawet do Urzędu Miasta;
- apel do dyrektorów szkół o niemalowanie dworca - apel raczej nie dotyczy uczniów szkół
podstawowych, ale średnich i do dyrektorów tych szkół zostanie wystosowane pismo z prośbą
o poruszenie tematu na apelach lub godzinach wychowawczych;
- brak połączeń z Puławami - obecnie rynek tak działa, że usługi wychodzą naprzeciw
zapotrzebowaniu, ale na ten rodzaj usług jest on dużo mniejszy niż kiedyś, a wiąże się to
przede wszystkim ze zwiększoną ilością samochodów;
- skorygowanie przyszłej trasy rowerowej szlaku bursztynowego z budową ścieżki rowerowej
w drodze krajowej 48 - na razie inwestycja trasy rowerowej bursztynowego szlaku nie
powstaje, a my nie będziemy specjalnie czekać z modernizacją drogi krajowej na jej powstanie;
we wcześniejszej rozmowie z radnym była mowa o oznakowaniu ścieżki, a to można zrobić
dopiero po jej powstaniu.
Dla radnego Henryka Brożyny:
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możliwość wydzierżawienia miejsca parkingowego na osiedlu Lotnisko - jeżeli jest to teren
w pasie drogi publicznej (gminnej), to nie ma żadnej możliwości wydzierżawienia;
- jaki jest stan prawny działki na osiedlu Lotnisko za przedszkolem - na dzień dzisiejszy stan jest
następujący: Rejonowy Zakład Infrastruktury wystąpił do Starosty o wykreślenie prawa
zarządu i obecnie sprawa jest w trakcie rozpatrywania, prawdopodobnie w ciągu dwóch
miesięcy zostanie załatwiona;
Dla radnego Waldemara Warenicy:
- wymiana wiaty przystankowej na osiedlu Wiślana - stan tej wiaty jest fatalny i będziemy starać
się ją wymienić;
- przegląd tablic ogłoszeniowych - tablic na ogłoszenia urzędowe jest wystarczająca ilość, ale
obwieszczenia urzędowe wiszą na nich bardzo krótko i są zalepiane. Jednym rozwiązaniem są
tablice zamykane, ale te kosztują po kilka tysięcy złotych.
Dla radnego Mieczysława Skibińskiego:
- parkowanie na zakazach - takie parkowanie jest nie tylko na osiedlu Lotnisko, ale również
w innych osiedlach - będzie wystąpienie pisemne do Komisariatu Policji w tej sprawie.
Dla radnego Henryka Brożyny:
- czy będą podwyżki dla pracowników - zgodnie z planowanym wskaźnikiem 3,9% - dla
pracowników administracji i obsługi w szkołach.
Dla radnego Krzysztofa Karbowskiego:
- radykalne postępowanie z ogłoszeniami na drzewach - Urząd poprzez pracowników
interwencyjnych robi akcje sprzątania takich ogłoszeń, ale jest to wykroczenie podlegające
Policji (zostało kilka osób ukaranych);
Przewodniczący Rady Ryszard Karpiński:
- sprawa nieczynnego bankomatu - były już w tej sprawie prowadzone rozmowy, być może
wystąpi w tej sprawie również Przewodniczący Rady Miasta.
Burmistrz podziękował Radzie za przyjęcie zaproponowanego budżetu.
Ad. pkt 9.
Zatwierdzenie protokółów z XXXVIII i XXXIX sesji Rady Miasta.
Ponieważ nie wpłynęły do protokółów uwagi ani wnioski, przystąpiono do ich zatwierdzenia.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
„Za” przyjęciem protokołów z XXXVIII i XXXIX sesji było 14 radnych (jednogłośnie). Rada
Miasta przyjęła protokóły.
Ad. pkt 10.
Zamknięcie sesji.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta – Ryszard Karpiński zamknął
obrady XL sesji Rady Miasta.
Na tym protokół zakończono.

Protokółowała:
Regina Rodzik
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