
PROTOKÓŁ Nr XLIX/09 
z przebiegu XLIX sesji (IX nadzwyczajnej) V kadencji Rady Miasta Dęblin  

w dniu 31 lipca 2009 roku 
___________________________________________________________________________ 
 

Miejsce posiedzenia: sala konferencyjna Ratusza Miasta Dęblin.  

Czas trwania sesji: godz. 15
15

 – 15
35

.
 
  

Ustawowy skład Rady Miasta - 15 radnych. 

W sesji wzięło udział 13 radnych.  

Nieobecni radni: Andrzej Gajda, Krzysztof Karbowski. 

Lista obecności stanowi załącznik do protokółu. 

 

Ad. pkt 1.  
Otwarcie sesji.  
 

Sesję otworzył i obradom przewodniczył Ryszard Karpiński - Przewodniczący Rady 
Miasta, który przywitał zebranych. Listy obecności stanowią załączniki do protokółu.  

 Przewodniczący Rady poinformował, że sesja została zwołana w trybie 

nadzwyczajnym na wniosek Burmistrza Miasta.  

 
Ad. pkt 2. 
Przedstawienie porządku obrad. 
 

Burmistrz Miasta zgłosił autopoprawkę do proponowanego porządku sesji wprowadzając 

projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2009 rok, jako punkt 4. Projekt 

uchwały jest ściśle związany z uchwałą w sprawie udzielenia pomocy Województwu 

Lubelskiemu.  

Wniosek i projekty uchwał stanowią załącznik do protokółu. 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania rozszerzenia porządku obrad. W głosowaniu 

brało udział 13 radnych. „Za” było 13 głosów (jednogłośnie). 

 

Przewodniczący Rady – Ryszard Karpiński przedstawił porządek IX nadzwyczajnej sesji.  

 

Porządek obrad XLIX sesji (IX nadzwyczajnej)  
1. Otwarcie sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 

Lubelskiego. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2009 rok. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu 

w zakresie remontu chodnika w drodze wojewódzkiej nr 801 w mieście Dęblin. 

6. Zamknięcie sesji. 

 

Ad. pkt 3.  
Uchwała w sprawie złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 
Lubelskiego. 
 
Burmistrz Miasta poinformował, że Wojewoda Lubelski zakwestionował część zapisów 

uchwał podjętych w dniu 26 maja 2009 r. w sprawie stwierdzenia zgodności ze studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Dęblin projektu 
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miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kurnotka w Dęblinie oraz w 

sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kurnotka”. Między 

innymi zostały zakwestionowane zapisy określające zerową (0%) stawkę procentową renty 

planistycznej dla terenów, które w planie miejscowym przeznaczono pod: stacje 

transformatorowe, usługi sportu i rekreacji, zieleń nieurządzoną oraz drogi publiczne.  

Zdaniem Burmistrza stawka zerowa została w uchwale Rady Miasta określona 

wyłącznie dla terenów, przeznaczonych pod realizację funkcji publicznych (lub na realizację 

inwestycji celu publicznego), z których główną są drogi publiczne, a które po wejściu w życie 

planu miejscowego gmina jest w obowiązku wykupić, co podroży koszty wykupu. 

 

Z uwagi na brak chętnych do dyskusji, przystąpiono do głosowania projektu uchwały.  

W głosowaniu brało udział 13 radnych. „Za” projektem uchwały było 13 głosów 

(jednogłośnie). 

Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr XLIX/304/2009 w sprawie złożenia skargi na 

rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego. Uchwała stanowi załącznik do protokółu. 

 

Ad. pkt 4 
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2009 
rok. 
 

Burmistrz Miasta poinformował, że projekt uchwały jest związany z następną uchwałą 

dotyczącą pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu. 

W projekcie wprowadzono zmiany zmniejszające i zwiększające budżet po stronie wydatków 

na podstawie wewnętrznych decyzji i potrzeb: 

− zmniejszono środki po stronie wydatków budżetowych w dziale – Administracja publiczna, 

w rozdziale – Urzędy miast - o kwotę 200 zł; 

− zwiększono środki po stronie wydatków o kwotę 200 zł i przesunięto między paragrafami  

kwotę 19 800 zł. 

 

Z uwagi na brak chętnych do dyskusji, przystąpiono do głosowania projektu uchwały.  

W głosowaniu brało udział 13 radnych. „Za” projektem uchwały było 13 głosów 

(jednogłośnie). 

Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr XLIX/305/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w 

budżecie Miasta Dęblin na 2009 rok. Uchwała stanowi załącznik do protokółu. 

 

Ad. pkt 5.  
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu w 
zakresie remontu chodnika w drodze wojewódzkiej nr 801 w mieście Dęblin. 
 

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

na poprzedniej sesji została podjęta uchwała o pomocy finansowej na budowę chodnika, 

natomiast obecnie, po rozmowach (w dniu wczorajszym) z Zarządem Dróg Wojewódzkich 

zostanie podjęty remont chodnika z pomocą finansową miasta w kwocie 20 tys. zł.  

Na zadanie zostało zabezpieczone w budżecie Miasta 19.800 zł, natomiast brakujące 200 zł 

zostało zabrane z wydatków bieżących administracyjnych. 

 

Z uwagi na brak chętnych do dyskusji, przystąpiono do głosowania projektu uchwały.  

W głosowaniu brało udział 13 radnych. „Za” projektem uchwały było 13 głosów 

(jednogłośnie). 
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Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr XLIX/306/2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Województwu Lubelskiemu w zakresie remontu chodnika w drodze wojewódzkiej nr 801 w 

mieście Dęblin. Uchwała stanowi załącznik do protokółu. 

 

Ad. pkt 5.  
Zamknięcie sesji. 
 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta – Ryszard Karpiński 
zamknął obrady XLIX sesji (IX nadzwyczajnej) V kadencji Rady Miasta. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokółowała:  

 

Regina Rodzik  

 

 


