P R O T O K Ó Ł Nr LI/09
LI sesji Rady Miasta Dęblin
z dnia 29 września 2009 r.
Miejsce posiedzenia - sala konferencyjna Nr 1 Ratusza Miasta.
Czas trwania sesji: godz. 800 - 1130.
Ustawowy skład Rady Miasta - 15 radnych.
W sesji wzięło udział - 13 radnych.
Nieobecny radny - Krzysztof Karbowski.
Wygasł mandat jednego radnego w wyniku pisemnego zrzeczenia się mandatu.

Ad. pkt 1.
Otwarcie sesji.
Sesję otworzył i obradom przewodniczył Pan Ryszard Karpiński - Przewodniczący Rady
Miasta. W sesji uczestniczyło 13 radnych, na stan 15 wybranych radnych, co stanowi quorum
wymagane 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.
• 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 wraz z materiałami na dzisiejszą sesję w ustawowym terminie.
Wniosków i uwag do porządku obrad nie zgłoszono. Przewodniczący Rady Miasta odczytał
pełne brzmienie porządku obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja o pracach Przewodniczącego Rady i Burmistrza Miasta w okresie między
sesjami.
4. Zapytania, interpelacje i wnioski radnych.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) zabezpieczenia środków niezbędnych do zapewnienia wykonalności finansowej
projektu pod nazwą „Przebudowa dróg na osiedlu Wiślana - świca w Dęblinie - II
etap”;
b) wprowadzenia zmian w budŜecie Miasta Dęblin na 2009 r.;
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c) upowaŜnienia Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie do
złoŜenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcie do realizacji przedsięwzięcia pod
nazwą „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia
w wodę na terenie aglomeracji Dęblin;
d) wydania opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Rykach w sprawie likwidacji
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rykach.
6. Informacja o pozyskanych przez Miasto Dęblin środkach w ramach funduszy strukturalnych
i innych programów pomocowych.
7. Omówienie realizacji konkursu ofert dla organizacji poŜytku publicznego.
8. Wolne wnioski.
9. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski.
10. Zatwierdzenie protokołu L sesji Rady Miasta.
11. Zamknięcie sesji.

Ad. pkt 3.
Informacja o pracach Przewodniczącego Rady i Burmistrza Miasta w okresie
między sesjami:
Przewodniczący Rady Miasta - Ryszard Karpiński - przedstawił informację o swojej pracy
w okresie od ostatniej sesji do dnia dzisiejszego:
• w dniu 18.09.2009 r. uczestniczył w promocji w WyŜszej Szkole Oficerskiej Sił
Powietrznych;
• w dniu 20.09.2009 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących odbył się koncert pt. „Jest
teściowa i zięć” teatru „Pod Górką”;
• 24.09.2009 r. spotkanie z gen. bryg. Tomaszem Drewniakiem;
• 25.09.2009 r. udział w przysiędze „Szkoły Orląt” oraz Szkoły Podoficerskiej;
• tego samego dnia miało miejsce 25-lecie istnienia Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Dęblinie;
• Ponadto Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe uchwałą Sejmiku Województwa
Lubelskiego radnemu Rady Miasta - Krzysztofowi Karbowskiemu nadano medal
„ZasłuŜony dla Województwa Lubelskiego”. Wręczenie medalu nastąpi na jednej z
kolejnych sesji Rady Miasta.
Burmistrz Miasta - Stanisław Włodarczyk przedłoŜył informację o swojej pracy od ostatniej
sesji, tj. od. dn. 11.09.2009 r. do 29.09.2009:
Przygotowane zostały materiały na dzisiejszą sesję Rady Miasta, w tym projekty uchwał
i informacja o środkach pozyskanych w ramach funduszu strukturalnych
a ponadto:
•

17 września 2009 r. – ogłoszony został przetarg na adaptację budynku socjalnego w ramach
programu „Moje boisko – Orlik 2012”. Przetarg odbędzie się 8 października 2009 r.;

•

18 września 2009 r. odbyła się promocja w WyŜszej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych;

•

18 września 2009 r. zawarta została umowa z Bankiem Spółdzielczym Ryki na udzielenie
kredytu w wysokości 3.500.000 zł. Oferta wybrana została w wyniku przetargu;

•

20 września 2009 r. Burmistrz uczestniczył w doŜynkach gminnych w gminie UłęŜ;

•

21 września 2009 r. odbył się przetarg na wykonanie wodociągu w ul. Nadrzecznej; wpłynęła
1 oferta złoŜona przez MZGK Sp. z o.o. Dęblin, kwota oferty wynosiła 76.627,10 zł;
wymagany termin zakończenia zadania – 15 listopada 2009 r. W drodze bezprzetargowej
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zostało zlecone wykonanie wodociągu w ul. Zygmunta Starego firmie Hydro-Termo-Gaz
z Dęblina za kwotę 23.607 zł;
•

25 września 2009 r.:
− odbyła się przysięga wojskowa w WSOSP, w której uczestniczyła Pani GraŜyna
Maziarek - Zastępca Burmistrza;
− udział w uroczystościach 25 lecia istnienia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
w Dęblinie;
− udział w spotkaniu w sprawie modernizacji drogi krajowej Nr 48 w Dęblinie z udziałem
Pana Janusza Wójtowicza Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad w Lublinie;

•

26 września 2009 r. miał miejsce VI konkurs recytatorski im. Marii Pawlikowskiej –
Jasnorzewskiej, który odbył się w Miejskim Domu Kultury;

•

28 września 2009 r. Burmistrz wziął udział w sesji Rady Powiatu Ryckiego;

•

Zakończyły się prace przy modernizacji chodnika w ul. Grunwaldzkiej. Miasto zakupiło
kostkę na chodnik. Zgodnie z zawartym porozumieniem chodnik ułoŜył Zarząd Dróg
Powiatowych. Odbioru jeszcze nie było.

•

Odnośnie wniosków o fundusze unijne:
− Wniosek na drogi w os. Wiślana - świca, który był składany w kwietniu jest po ocenie
formalnej i merytorycznej. Na 93 oceniane merytorycznie wnioski jest na 8 miejscu na
liście rankingowej. Przygotowujemy się do ogłoszenia przetargu.
− Wniosek informatyczny jest po pozytywnej ocenie formalnej;
− Przygotowany został wniosek o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych w zakresie budowy dróg na nowej części os. Wiślana - świca. W dniu
dzisiejszym zostanie złoŜony w Urzędzie Wojewódzkim.

Na sesję przybyli przedstawiciele Związku Sybiraków Oddział Puławy - Pan Henryk
Skirgajło oraz Pani Barbara Borowska, którzy złoŜyli podziękowania niŜej wymienionym
osobom za pomoc we wzniesieniu pamiątkowej płyty - znaku pamięci „Golgoty Wschodu”:
• Panu Ryszardowi Karpińskiemu - Przewodniczącemu Rady Miasta;
• Pani GraŜynie Maziarek - Zastępcy Burmistrza Miasta Dęblin,
• Panu Stanisławowi Włodarczykowi - Burmistrzowi Miasta Dęblin,
• Panu Waldemarowi Chochowskiemu - Przewodniczącemu Komisji Oświaty, Kultury i
Kultury Fizycznej,
• Panu Dariuszowi Wojdatowi - Prezesowi MZGK Sp. z o.o.,
• Pani Dorocie Piaseckiej - nauczycielce Zespołu Szkół Nr 4.
Odsłonięcie tablicy nastąpiło 1 września br.

Ad. pkt 4.
Zapytania, interpelacje i wnioski radnych.
Zapytania, interpelacje i wnioski zgłaszali:
Radny Waldemar Warenica:
• podziękował Prezesowi MZGK Sp. z o.o. za pomoc w uzyskaniu koparki;
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•
•
•
•

wnioskował o wykonanie trzech tablic ogłoszeniowych i zamontowanie ich w róŜnych
miejscach osiedla Wiślana;
wnioskował o usunięcie słupa oświetleniowego, który jest zlokalizowany przy
ul. StęŜyckiej za blokiem 39, a drugi słup przy garaŜach jest przełamany. Zaproponował,
Ŝeby w miejsce słupa przełamanego postawić ten usunięty;
wnioskował o usunięcie pozostałości po kiosku tzw. warzywniaku;
wnioskował o zmianę lokalizacji nowopowstałego gruzowiska przy ul. Balonna.

Radny Roman Anyszkiewicz złoŜył następujące wnioski:
• o zlikwidowanie gruzu przy mostku na rzece „Irence”;
• o odchwaszczenie ścieŜki rowerowej od os. śdŜary do cmentarza parafialnego;
• o wykonanie chodnika w ul. Bankowej.
Radny Henryk BroŜyna:
• powiedział, Ŝe po likwidacji awarii k. pawilonu „Jubilat”, pracownicy MZGK nie włoŜyli
z powrotem zdemontowanych płytek chodnikowych;
• kończy się gwarancja na ścieŜkę rowerową a jakość tej ścieŜki budzi wiele zastrzeŜeń;
• podniósł problem złej jakości wody na os. Lotnisko;
• wnioskował o usunięcie chwastów przy krawęŜniku na wysokości wjazdu na os. Lotnisko
od strony ul. Spacerowej;
• wnioskował o zorganizowanie spotkania z zarządcą dróg powiatowych na temat
zapobiegania dewastacji znaków drogowych;
Radny Henryk Wiejak • ponowił niezrealizowany wniosek zarejestrowany w rejestrze pod pozycją 105 z dnia 31
marca br.;
• w dniu wczorajszym Zarząd Osiedla „Wiślana” otrzymał fakturę na zapłatę energii
elektrycznej w pomieszczeniu, gdzie były wydawane dary. Jest to kwota 54,36 zł i radny
zadeklarował, Ŝe tę naleŜność ureguluje z własnej kieszeni;
• zwrócił się do radnego Rady Powiatu - Romana Bytniewskiego, aby na najbliŜszej sesji
Rady Powiatu poruszył problem stanu dróg i chodników, których zarządcą jest Zarząd
Dróg Powiatowych.
Radny Stanisław Kopacz złoŜył następujące wnioski:
• wnioskował o wyburzenie budki kolejowej i wycięcie chwastów na przejeździe
kolejowym od strony Rycic, które ograniczają widoczność:
• od Orlenu do budynku nr 14 na drodze gminnej odrastają samosiejki topoli. Usunąć
odrosty wraz z korzeniami;
• wnioskował o usunięcie topoli i klonów jesionolistnych przy kiosku zlokalizowanym
przy cmentarzu komunalnym oraz pnia drzewa przy ul. Saperów.

Ad. pkt 5.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zabezpieczenia środków
niezbędnych do zapewnienia wykonalności finansowej projektu pod nazwą
„Przebudowa dróg na osiedlu „Wiślana - świca w Dęblinie - II etap”.
Projekt uchwały (stanowiący załącznik do protokołu przedstawił Burmistrz Miasta - Stanisław
Włodarczyk. Poinformował, Ŝe w związku z ogłoszonym przez Lubelski Urząd Wojewódzki
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naborem wniosków w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 –
2011” Miasto Dęblin zamierza złoŜyć wniosek o dofinansowanie zadania pt. „Przebudowa dróg
na osiedlu Wiślana – świca w Dęblinie – II etap”. Inwestycja obejmuje przebudowę ulic
Tańskiego, Chorzewskiego, Nagórskiego, Meissnera, część ulicy Bajana i świrki i Wigury
oraz budowę łącznika ul. Sienkiewicza z ul. Krzywą i remont ul. Krzywej. Planowany termin
realizacji to marzec – grudzień 2010 r. Łączna wartość inwestycji wynosi 3. 999. 900 zł
(wnioskowane dofinansowanie to 1. 972.500 zł). Wysokość nakładów planowanych do
poniesienia w 2010 r. musi zostać w miesiącu wrześniu br. zabezpieczona w budŜecie Miasta.
Niezbędna dokumentacja na tę inwestycję została juŜ zgromadzona (m.in. pozwolenie na
budowę). JeŜeli byśmy nie otrzymali tych pieniędzy wniosek będzie dalej ponawiany.
Pierwszeństwo będą miały samorządy, które nie korzystały z tych środków w roku bieŜącym.
My w tym roku wykonywaliśmy w ramach tych środków inwestycję na os. Lotnisko. Tutaj
punktowane jest partnerstwo. Partnerem jest Parafia p.w. Chrystusa Miłosiernego.
Z uwagi na brak chętnych do zabrania głosu w dyskusji, przystąpiono do głosowania.
Jednogłośnie (12 głosami „za”) Rada podjęła uchwałę Nr LI/315/2009 w sprawie
zabezpieczenia środków niezbędnych do zapewnienia wykonalności finansowej projektu pod
nazwą „Przebudowa dróg na osiedlu Wiślana - świca w Dęblinie - II etap”. Uchwała stanowi
załącznik do protokołu.

Ad. pkt 5b.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie
Miasta Dęblin na 2009 r.
Projekt uchwały (w załączeniu) przedstawiła Pani Kinga Barańska - Skarbnik Miasta.
Poinformowała, Ŝe w projekcie uchwały wprowadzono zmiany zmniejszające i zwiększające
budŜet na podstawie: decyzji budŜetowych Wojewody Lubelskiego Nr 73 z dnia 1 września
2009 r., Nr 78 z dnia 10 września 2009 r., umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki
Nr 1428/DSP/ZSR/09/AK z dnia 30.03.2009 r. oraz innych wewnętrznych decyzji i potrzeb. Na
podstawie decyzji budŜetowej Wojewody Lubelskiego Nr 73 z dnia 1 września 2009 r.,
zwiększono budŜet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 5 000 zł w dziale – Pomoc
społeczna, w rozdziale – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Jest to dotacja
celowa przeznaczona na dofinansowanie OPS pochodząca z ustawy budŜetowej na 2009 rok. Na
podstawie decyzji budŜetowej Wojewody Lubelskiego Nr 78 z dnia 10 września 2009 r.,
zwiększono budŜet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 5 651 zł w dziale – Oświata i
wychowanie, w rozdziale – Pozostała działalność. Jest to dotacja celowa przeznaczona na
sfinansowanie - w ramach wdraŜania reformy oświaty – wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za
przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu
maturalnego z przeznaczeniem dla ZSO. Na podstawie umowy z Ministerstwem Sportu i
Turystyki Nr 1428/DSP/ZSR/09/AK z dnia 30.03.2009 r , zwiększono budŜet po stronie
dochodów i wydatków o kwotę 38 710 zł w dziale – Kultura fizyczna i sport, w rozdziale –
Pozostała działalność. Jest to dofinansowanie zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowo –
Rekreacyjnych dla Uczniów. Zadanie „Sportowy styl Ŝycia – program pozalekcyjnych zajęć
sportowo-rekreacyjnych dla uczniów dęblińskich placówek oświatowych” obejmuje: wynajem
basenu, transport uczniów na basen, zakup drobnego sprzętu sportowego oraz koszty obsługi
instruktorskiej. Z inicjatywy Burmistrza Miasta Dęblin proponuje się dokonanie następujących
zmian po stronie dochodów, wydatków i przychodów budŜetowych: Po stronie dochodów
proponuje się zmniejszyć środki z tytułu: wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
nieruchomości o kwotę 20 000 zł do kwoty 780 000 zł; zwiększyć środki po stronie dochodów
budŜetowych z tytułu: podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 92 893 zł do
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kwoty 1 142 450 zł, na podstawie wykonania za 8 m-cy b.r., dochodów związanych z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej, w rozdziale – Świadczenia rodzinne, świadczenie
z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 20 000 zł do
kwoty 35 400 zł, na podstawie wykonania za 8 m-cy b.r. (Jest to 50% wpływów do budŜetu
gminy potrąceń od zaliczek alimentacyjnych, 20% wpływów do budŜetu gminy potrąceń od
świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych, których realizację obsługuje
Ośrodek Pomocy Społecznej); przesunąć środki po stronie dochodów budŜetowych z tytułu
pozostałych odsetek w kwocie 20 zł w dziale – Oświata i wychowanie, z rozdziału – Szkoły
podstawowe na rozdział - Licea ogólnokształcące. Po stronie wydatków proponuje się
zmniejszyć środki: w dziale – Transport i łączność, w rozdziale – Drogi publiczne gminne,
zadanie inwestycyjne – Przebudowa ul. Urbanowicza i ul. Trapezowej wraz z łącznikiem
do ul. Krasickiego o kwotę 20 000 zł do kwoty 1 003 437 zł (zmniejszenie udziału własnego
w związku z wynikami przetargu) oraz zadanie inwestycyjne – Poprawa dostępności do
regionalnego układu komunikacyjnego poprzez modernizację dróg na os. Wiślana-świca
w Dęblinie o kwotę 23 000 zł do kwoty 557 274 zł; w dziale – Gospodarka mieszkaniowa,
w rozdziale – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, inwestycje – wykup gruntów
i nieruchomości o kwotę 30 000 zł do kwoty 142 000 zł, w dziale – Oświata i wychowanie o
kwotę 65 000 zł, w rozdziale – Licea ogólnokształcące, zadanie inwestycyjne - Modernizacja
budynku ZSO wraz z budową sali gimnastycznej o kwotę 10 000 zł do kwoty 16 300 zł
w wyniku niŜszego wykonania tego zadania wg umów oraz braku udziału w naborze z RPO na
zadania oświatowe oraz w rozdziale – Pozostała działalność, środki remontowe o kwotę 30 000
zł oraz środki na odprawy dla placówek oświatowych o kwotę 25 000 zł, w dziale – Pomoc
społeczna, w rozdziale – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 25 000 zł do kwoty 255 000 zł,
z powodu mniejszego wykonania wydatków z tego tytułu, w dziale – Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska, w rozdziale – Pozostała działalność, zadanie inwestycyjne – Wymiana sieci
wodociągowej w ul. Warszawskiej i Niepodległości o kwotę 60 000 zł do kwoty 1 560 646 zł, na
skutek zawartych umów, w dziale – Kultura fizyczna i sport, w rozdziale – Pozostała
działalność, zadanie inwestycyjne – Budowa osiedlowych stref sportowo-rekreacyjnych o kwotę
20 000 zł do kwoty 20 000 zł, na skutek zawartych umów; zwiększyć środki po stronie
wydatków budŜetowych: w dziale – Oświata i wychowanie o kwotę 70 000 zł z przeznaczeniem
dla ZS Nr 4 na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w dziale – Pomoc społeczna,
w rozdziale – Domy pomocy społecznej o kwotę 20 000 zł do kwoty 140 000 zł, z powodu
zwiększenia liczby pensjonariuszy przebywających w domach pomocy społecznej, w dziale –
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale – Domy i ośrodki kultury (…) o kwotę 3
000 zł do kwoty 553 000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieŜące MDK, w dziale – Kultura
fizyczna i sport, w rozdziale – Obiekty sportowe, zadanie inwestycyjne - Budowa kompleksu
sportowego w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012” o kwotę 150 000 zł do kwoty 1
156 000 zł. Jest to zwiększenie wkładu własnego, w dziale – Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska, w rozdziale – Pozostała działalność, zadanie inwestycyjne – Budowa sieci
wodociągowej w ul. Nadrzecznej o kwotę 25 000 zł do kwoty 85 000 zł, w wyniku przetargu;
zmienić nazwę zadań inwestycyjnych w wydatkach budŜetowych: w dziale - Transport
i łączność, w rozdziale – Drogi publiczne gminne, zad. – „Poprawa dostępności do regionalnego
układu komunikacyjnego poprzez modernizację dróg na os. Wiślana - świca w Dęblinie (20072010) - etap II" na „Przebudowa dróg na osiedlu Wiślana - świca w Dęblinie - etap II (20072010)", w dziale – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale – Pozostała
działalność, zad. – „Budowa sieci wodociągowej w ul. Jagiellońska i Zygmunta Starego" na
„Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. bocznej Słowackiego i sieci wodociągowej
w ul. Zygmunta Starego". Proponuje się zmniejszyć przychody: z tytułu wolnych środków za
2008 r. o kwotę 67 893 zł do ogólnej kwoty przychodów 4 747 107 zł, w wyniku ostatecznego
wyliczenia wolnych środków po sporządzeniu rocznych sprawozdań finansowych (jest to
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częściowe zmniejszenie) dokonać zmian w załączniku Nr 6 - Gminny Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, w dochodach: zwiększyć środki w pozycji - Opłata z tytułu
poszukiwania i rozpoznawania złóŜ kopalin o kwotę 3 200 zł i w wydatkach w pozycji Sprzątanie świata, likwidacja dzikich wysypisk o te samą kwotę oraz zmiany w wydatkach:
zmniejszyć środki w pozycji - Dofinansowanie do przedsięwzięć związanych z wymianą lub
likwidacją pokryć dachowych zawierających azbest dla osób fizycznych niebędących
przedsiębiorcami o kwotę 16 500 zł a zwiększyć środki w pozycjach: Refundacja wydatków za
wykonanie urządzeń kanalizacyjnych o kwotę 14 500 zł i Szkolenia o kwotę 2 000 zł; dokonać
przeniesienia środków po stronie wydatków budŜetowych między działami, rozdziałami
i paragrafami nie powodujące zmniejszenia i zwiększenia budŜetu Miasta na kwotę 85 219 zł,
m. in. na podstawie pism placówek oświatowych: SOSW, SP Nr 2, ZSO.
Komisja Gospodarki Przestrzennej i BudŜetu - pozytywnie zaopiniowała projekt
przedmiotowej uchwały.
Jednogłośnie (13 głosami „za”) Rada podjęła uchwałę Nr LI/316/2009 w sprawie
wprowadzenia zmian w budŜecie Miasta Dęblin na 2009 r. Uchwała stanowi załącznik do
protokołu.

Ad. pkt 5c.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upowaŜnienia Miejskiego Zakładu
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie do złoŜenia wniosku
o dofinansowanie oraz przyjęcie do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą
„Modernizacja
i
rozbudowa
systemu
odprowadzania
ścieków
oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin”.
Projekt uchwały (w załączeniu) przedstawił Burmistrz Miasta - Stanisław Włodarczyk.
Powiedział, Ŝe Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie przygotowując
przedsięwzięcie pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz
zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin” planuje pozyskać dotację z Funduszu
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś Priorytetowa I
Gospodarka wodno - ściekowa, Działanie 1.1. Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach
powyŜej 15.000 RLM. Aby przystąpić do konkursu naleŜy złoŜyć niezbędne dokumenty, w tym
uchwałę rady lub organu załoŜycielskiego upowaŜniającą MZGK Sp. z o.o. do złoŜenia wniosku
oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia. Szacunkowy koszt tego projektu będzie wynosi ok.
25-26.000.000 zł. Obejmuje on: budowę magistrali wodociągowej do os. Lotnisko, kontynuację
budowy sieci kanalizacyjnej (dokończenie Starówki w ramach istniejącej Przepompowni,
os. Jagiellońskie, część os. Mierzwiączka wzdłuŜ ulic Stawskiej, 1 Maja, sieć kanalizacyjna
i wodociągowa do os. Stawy i równieŜ sieć kanalizacyjna na os. Młynki). Istnieją dwa sposoby
realizacji tego projektu - inwestorem moŜe być albo miasto, albo podmiot miejski realizujący
zadania z zakresu wodociągów i kanalizacji, czyli MZGK Sp. o.o. i musi to być spółka. JeŜeli
inwestorem będzie miasto - pokrywa pełny koszt brutto (z podatkiem vat), jeŜeli inwestorem
będzie MZGK Sp. z o. - wtedy ze swojej działalności będzie mogła odliczyć vat związany
z działalnością na wodociągach i kanalizacji. Ten program wymaga przekazania wybudowanej
infrastruktury podmiotowi, zajmującemu się działalnością wodno - kanalizacyjną i do
amortyzacji wliczana byłaby wartość netto (bez podatku).Zadanie nie będzie realizowane ze
środków własnych Spółki, tylko z budŜetu miasta. Dofinansowanie ze strony miasta odbywałoby
się na zasadzie dokapitalizowania Spółki.
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W dyskusji głos zabierali:
Radny Mieczysław Skibiński - powiedział, Ŝe w tym projekcie brakuje os. Masów.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta - Henryk Wiejak - powiedział, Ŝe nie przypomina sobie,
Ŝe w Dęblinie było osiedle Priorytetowa I.
Radny Roman Anyszkiewicz - powiedział, Ŝe w tym projekcie brakuje ul. Warszawskiej.
Burmistrz Miasta - wyjaśnił, Ŝe w tym projekcie brakuje wielu innych ulic, m.in. Wiślanej,
os. Rycice, os. Michalinów. Są jednak pewne warunki, potrzebne do tego, Ŝeby projekt zyskał
akceptację. Przede wszystkim są to kwestie dokumentacyjne, finansowe i nasycenie odbiorców
na 1 km sieci.
Jednogłośnie (13 głosami „za”) Rada podjęła uchwałę Nr LI/317/2009 w sprawie upowaŜnienia
Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie do złoŜenia wniosku
o dofinansowanie oraz przyjęcie do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Modernizacja
i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji
Dęblin. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. pkt 5d.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii do projektu
uchwały Rady Powiatu w Rykach w sprawie likwidacji Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rykach.
Projekt uchwały (w załączeniu) przedstawił Burmistrz Miasta - Stanisław Włodarczyk, który
poinformował, Ŝe w dniu 14 września 2009 r. Starosta Rycki, zgodnie z art. 43 ust. 2 oraz art. 36
ustawy o zakładach opieki zdrowotnej złoŜył wniosek o wydanie opinii do projektu uchwały
Rady Powiatu w Rykach w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Rykach. Na podstawie ww. przepisów projekt takiej uchwały podlega
opiniowaniu przez organ gminy, którego ludności zakład udziela świadczeń zdrowotnych.
NaleŜy zaznaczyć, Ŝe likwidacja zakładu nie przyczyni się do zmniejszenia, dostępności i jakości
udzielanych świadczeń zdrowotnych, gdyŜ zostaną one zapewnione przez inny zakład opieki
zdrowotnej wyłoniony w drodze przetargu. Projekt proponowanej uchwały zakłada pozytywną
opinię odnośnie likwidacji SPZOZ w Rykach, poniewaŜ ten SPZOZ juŜ od dawna nie działa
i jest to twór, który przejął długi powiatu i wydzierŜawia nieruchomości innym NZOZ -om.
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierali:
Wiceprzewodniczący Rady Miasta - Henryk Wiejak - powiedział, Ŝe ma ogromny dylemat,
jak głosować. Liczył, Ŝe na sesji obecny będzie Starosta lub Wicestarosta Rycki. Nie bardzo
wierzy, Ŝe obecny SPZOZ nie zapewnia naleŜycie opieki medycznej, a nowy, który przejmie tę
rolę zrobi wszystko dobrze. Prawdopodobnie radny wstrzyma się od głosu.
Po wyczerpaniu dyskusji przystąpiono do głosowania. 5 głosami „za”, przy 2 głosach
przeciwnych i 6 wstrzymujących się Rada podjęła uchwałę Nr LI/318/2009 w sprawie wydania
opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Rykach w sprawie likwidacji Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rykach. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
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Ad. pkt 6.
Informacja o pozyskanych przez Miasto Dęblin środkach w ramach funduszy
strukturalnych i innych programów pomocowych.
Informację (w załączeniu) przedstawił Burmistrz Miasta - Stanisław Włodarczyk.
Poinformował, Ŝe w nowym okresie programowania na lata 2007 – 2013 Miasto Dęblin
aplikowało juŜ o środki europejskie, a część projektów jest w przygotowaniu. Największe
sukcesy odnieśliśmy realizując projekty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki. W 2009 r. realizowaliśmy lub jeszcze realizujemy łącznie
trzy projekty szkoleniowe, w 100% finansowane ze środków UE: „Klucz do pracy – rozwój
kluczowych kompetencji osób młodych”. Projekt realizowany od 01.06.2008 r. do 30.06.2009.
Obejmuje przeszkolenie 100 mieszkańców powiatu ryckiego i puławskiego w wieku poniŜej 25
roku
Ŝycia,
niezatrudnionych,
niezarejestrowanych
w
PUP,
nieuczących
się
w systemie dziennym i nieubezpieczonych w KRUS. Umowa z Wojewódzkim Urzędem Pracy o
dofinansowanie realizacji projektu podpisana została w dniu 30.05.2008 r. Szkolenia
prowadzone były jednocześnie w 3 modułach tematycznych: informatycznym, językowym (j.
angielski) oraz kompetencji społecznych, w grupach po 10 osób. Wartość projektu: 424 900,00
zł, dofinansowanie: 424 900,00 zł. „Komputerowy ekspert- podnoszenie kwalifikacji
pracowników w powiatach ryckim i puławskim”. Projekt realizowany od 01.09.2008 r. do
30.06.2009 r. Obejmuje przeszkolenie 70 osób pracujących, mieszkańców powiatu ryckiego
i puławskiego w wieku powyŜej 50 roku Ŝycia. Umowa z Urzędem Marszałkowskim o
dofinansowanie realizacji projektu podpisana została w dniu 28.08.2008 r. Szkolenia
prowadzone były w 2 modułach tematycznych: informatycznym podstawowym
– 5 grup po 10 osób, informatycznym zaawansowanym - 2 grupy po 10 osób. Wartość projektu:
207 100,00 zł, dofinansowanie: 207 100,00 zł. „Wykorzystaj swoja szansę! (cz.2) – rozwijanie
umiejętności zawodowych osób pracujących na terenie powiatu ryckiego i puławskiego”. Projekt
realizowany od 01.01.2009 r. – 31.05.2010 r. Obejmuje przeszkolenie 200 osób zatrudnionych
na terenie powiatu ryckiego i puławskiego. Szkolenie prowadzone jest w 6 modułach
komputerowych, w 20 grupach po 10 osób. Umowa z Urzędem Marszałkowskim o
dofinansowanie realizacji projektu podpisana została w dniu 25.09.2008 r. Wartość projektu: 700
150,00 zł / dofinansowanie: 700 150,00 zł. „Mały krok – DuŜy efekt”. Projekt realizowany przez
Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie od 01.07.2008 r. do 31.12.2008 r. Obejmuje
przeszkolenie 10 osób bezrobotnych, zamieszkałych na terenie Dęblina, objętych pomocą
finansową OPS. Umowa z Powiatowym Urzędem Pracy o dofinansowanie realizacji projektu
podpisana została w dniu 09.06.2008 r. Uczestnictwo w szkoleniach umoŜliwi beneficjentom
projektu nabycie i podwyŜszenie kwalifikacji zawodowych, jednocześnie ułatwi aktywizację
zawodową tych osób (kursy językowe oraz zawodowe połączone z treningiem praktycznym).
Wartość projektu: 82 899,97 zł/ dofinansowanie: 74 609,97 zł.
Pierwszym przygotowywanym przez Miasto projektem inwestycyjnym w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego był projekt polegający na kompleksowej
modernizacji i rozbudowie infrastruktury drogowej, łącznie z dokończeniem sieci kanalizacji
deszczowej, budową kanalizacji teletechnicznej oraz modernizacją oświetlenia ulicznego na
osiedlu Wiślana – świca. Wartość inwestycji szacowano na ok. 12 mln zł. Z powodu pojawienia
się nowych wytycznych określających maksymalny poziom dofinansowania na 3 mln zł, ze
względów finansowych zadanie zostało podzielone na 2 etapy. W efekcie w kwietniu br. złoŜony
został wniosek pt. „Poprawa dostępu do regionalnego układu komunikacyjnego poprzez
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modernizację dróg na osiedlu Wiślana – świca w Dęblinie – I etap” koncentrujący się na
ulicach: Bajana, Kopernika, Sienkiewicza, SkarŜyńskiego. Wartość projektu to 5 595 299,87 zł, a
wnioskowane dofinansowanie to 2 797 649,92 zł (50%). Realizacja planowana jest na przyszły
rok. Wpłynęło 96 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 140.217.319 zł. Projekt przeszedł
pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną. Po ocenie merytorycznej jest na 11 pozycji, na 93
ocenione wnioski. Miasto nie otrzymało jeszcze informacji dot. ewentualnego dofinansowania.
Znając jednak wysokość alokacji środków przeznaczonych na konkurs (149.199.433zł)
oraz wielkość dofinansowania wniosków, które przeszły pozytywnie ocenę formalną
(135.960.697 zł) przedmiotowe zadanie ma duŜą szansę na otrzymanie wnioskowanej dotacji.
W lipcu br. Miasto Dęblin złoŜyło równieŜ dwa kolejne wnioski w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013: „Budowa osiedlowych
stref sportowo – rekreacyjnych w Dęblinie” - działanie 8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa - na
kwotę 2 566 191,89 zł; kwota wnioskowana to 2 052 953,51 zł (80%). Zadanie polega na
budowie kompleksów sportowych na osiedlach Wiślana (boisko do piłki noŜnej, mini
koszykówki, siatkówki i tenisa ziemnego), Staszica (bieŜnia, skocznia w dal, boisko do piłki
noŜnej, ręcznej i tenisa ziemnego), Lotnisko (boisko wielofunkcyjne, do piłki noŜnej i tenisa
ziemnego), Mierzwiączka (boisko wielofunkcyjne do koszykówki, siatkówki i tenisa ziemnego
oraz boisko do tenisa stołowego). Planowany termin realizacji to I – XII 2010 r. Projekt jest w
trakcie oceny formalnej, która ma zakończyć się do 30 września. Wpłynęło 154 wniosków na
kwotę dofinansowania – 628.157.075 zł. Na dofinansowanie przeznaczono – 205.556.880 zł ; „eDęblin – rozwój społeczeństwa informacyjnego” - działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne.
Zadanie o wartości 1 965 000 zł; wnioskowana kwota dotacji to 1 670 250,00 zł (85%) obejmuje
zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego, uruchomienie publicznych punktów dostępu
do internetu oraz połączenie jednostek organizacyjnych Urzędu wraz z dostępem do Internetu
szerokopasmowego, uruchomienie usług on-line dla obywateli, wdroŜenie elektronicznego
obiegu i archiwizacji dokumentów oraz stworzenie multimedialnej informacji turystycznej
i
muzeum).
Planowany
termin
realizacji
(wirtualny
spacer
po
mieście
to I – XII 2010 r. Wpłynęły 42 wnioski na kwotę dofinansowania 41.904.972 zł.
Na dofinansowanie przeznaczono 42.091.021 zł. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną
(6 wniosków nie przeszło oceny formalnej).
Priorytetową inwestycją, na realizację której Miasto Dęblin chce pozyskać środki jest
„Rewitalizacja centrum Miasta Dęblin”. Obejmowała ona będzie m.in. modernizację parku przed
Urzędem Miasta, zmianę elewacji budynku Urzędu, przychodni miejskiej, modernizację Placu
Orląt Dęblińskich, modernizację ulic i parkingów w centrum miasta, przebudowę placu
targowego oraz instalację monitoringu. Niestety w związku z niedostosowaniem polskich
przepisów w zakresie mieszkalnictwa do przepisów unijnych, konkurs na działanie 3.2 RPO WL
– Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich, planowany jest dopiero na grudzień tego
roku. Przygotowujemy jednak Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2007-2015, dokument
niezbędny w przypadku ubiegania się ośrodki na tego rodzaju inwestycję, zlecone teŜ zostało
studium wykonalności dla przedmiotowego projektu oraz opracowanie prognozy oddziaływania
na środowisko projektu LPR, niezbędnej do uzyskania o uzgodnień z zakresu oddziaływania na
środowisko LPR. Zlecono równieŜ wykonanie kosztorysu dla w/w zadania.
Największym przygotowywanym projektem jest zadanie „Modernizacja i rozbudowa systemu
odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin”. Na
dofinansowanie tej inwestycji wniosek zostanie złoŜony po ogłoszeniu naboru z Funduszu
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 –2013.
Wstępnie szacowane koszty całości zadania wynoszą ok. 26 mln zł. Na zakres rzeczowy
planowanego przedsięwzięcia składają się następujące zadania: budowa kanalizacji sanitarnej
podciśnieniowej - zlewnia nr 1 – II etap (wschodnia część miasta), w ramach tego zadania
budowana będzie kanalizacja: w osiedlu Jagiellońskie oraz w ulicach: Wiatraczna, Przechodnia,
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Jagiellońska, Ogrodowa, Asnyka (odc. od ul. Ogrodowej w kierunku ul. Stawskiej), Leśki,
Krótka, Staromiejska; w ulicach: 1-go Maja (odc. od ul. Grunwaldzkiej do ul. Lipowej), Stawska
(odcinek od ul. 1-go Maja do ul. Jagiellońskiej), Sochackiego, Lipowa (odc. od ul. Tysiąclecia w
kierunku ul. Jagiellońskiej), Asnyka (odc. od ul. Grunwaldzkiej do ul. Ogrodowej), Nadrzeczna;
budowa kanalizacji sanitarnej do osiedla Stawy, budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Młynki,
budowa magistrali wodociągowej do osiedla Lotnisko, budowa magistrali wodociągowej do
osiedla Stawy. Uzyskano pozwolenie na budowę: kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej dla m.
Dęblina – Osiedle Jagiellońska i centrum – Etap II zad. 1, Kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej
dla m. Dęblina – Etap II, zad.2, kanalizacji sanitarnej w osiedlu Stawy, kanalizacji sanitarnej w
osiedlu Młynki. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę
magistrali wodociągowej do osiedla Stawy. Zlecono opracowanie studium wykonalności i
przygotowanie wniosku o dofinansowanie.
Ponadto Miasto Dęblin pozyskało środki zewnętrzne na zadanie pn. ”Przebudowa
ul. Urbanowicza i ul. Trapezowej wraz z łącznikiem do ul. Krasickiego w Dęblinie”
w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008
– 2011”. Projekt ten jest w trakcie realizacji i obejmuje przebudowę ulic Trapezowej i
Urbanowicza, budowę drogi gminnej łączącej ul. Urbanowicza z drogą powiatową – ul.
Krasickiego oraz budowę chodnika na części ul. Krasickiego”. Inwestycja ta, o łącznej wartości
886 873,63 zł, w kwocie 443 437,00 zł (50%) finansowana jest z budŜetu państwa i zgodnie z
umową zawartą z wykonawcą zadania (firmą „POLTOR” sp. z o.o.) zostanie ukończona do dnia
15 października br.
W przygotowaniu jest teŜ kolejny projekt, który zostanie złoŜony w naborze ogłoszonym
w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”, do końca
września br. tj. „Przebudowa dróg na osiedlu Wiślana – świca w Dęblinie –
II etap”. Projekt będzie kontynuacją zdania złoŜonego do RPO WL i obejmował będzie
przebudowę ulic Tańskiego, Chorzewskiego, Nagórskiego, Meissnera, część ulicy Bajana
i świrki i Wigury na tymŜe osiedlu wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budowę łącznika
ul. Sienkiewicza z ul. Krzywą wraz z przebudową kabla SN oraz remont części
ul. Krzywej. Wartość projektu to 3.945.000 zł, dofinansowanie – 1972.500 zł, a realizacja
zaplanowana została na przyszły rok.
Drugą inwestycją realizowaną w tym roku ze środków krajowych jest „Moje Boisko – Orlik
2012”. Przedmiotem projektu jest budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni sztucznej trawiastej
i wielofunkcyjnego przeznaczonego do piłki koszykowej i siatkowej o nawierzchni
poliuretanowej, oświetlenie boisk za pomocą 16 projektorów i adaptacja budynku gospodarczego
na potrzeby zaplecza sanitarno – szatniowego. Nowy kompleks sportowy powstanie przy
Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. 15 P. P. Wilków. Pierwszy etap zadania obejmujący
budowę boisk jest juŜ w trakcie realizacji i zostanie ukończony do połowy października br. W
trakcie wykonywania jest dokumentacja na adaptację budynku gospodarczego na zaplecze
sanitarno – szatniowe. Całe zadanie o wartości ponad 1 200 000 zł jest dofinansowane ze
środków samorządu województwa oraz z budŜetu państwa w łącznej wartości 666 000 zł. i
zostanie zakończone w grudniu br.
Miasto Dęblin realizuje teŜ zadanie z zakresu ochrony środowiska. Przy wsparciu finansowym
Wojewódzkiego
Funduszu
Ochrony
Środowiska
i
Gospodarki
Wodnej
w Lublinie z terenu Dęblina usunięto łącznie 1838,60 m2 odpadów niebezpiecznych
zawierających azbest, pochodzących z 15 budynków naleŜących do osób fizycznych
na terenie miasta. Koszt przedmiotowego zadania wyniósł 32 651,00 zł (kwota bezzwrotnej
dotacji z WFOŚiGW to 10 000,00 zł). Reasumując, na realizację zadań obecnym okresie
programowania Miasto pozyskało kwotę 2 526 196,97 zł, natomiast łączna wartość
dofinansowania, o które Miasto wnioskowało na realizację inwestycji przyszłorocznych, to jak
dotąd 6 520 853,43 zł. Jednak konkursy na największe inwestycje są jeszcze przed nami.
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Dyskusji nad przedstawioną informacja nie było. Jednogłośnie (13 głosami „za”) Rada przyjęła
informację o pozyskanych przez Miasto Dęblin środkach w ramach funduszy strukturalnych
i innych programów pomocowych.

Ad. pkt 7.
Omówienie realizacji konkursu ofert dla organizacji poŜytku publicznego.
Informację (stanowiącą załącznik do protokołu) Przedstawił Pan Czesław Matysek - Naczelnik
Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu UM. Powiedział, Ŝe na podstawie ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, ze
zmianami) i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. r. w
sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie
zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207)
Burmistrz Miasta Dęblin ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o
charakterze poŜytku publicznego w 2009 roku w formie wsparcia zadania. Termin składania
ofert upłynął dnia 13 maja 2009 r., o godz. 15.30. Konkurs ofert dotyczył następujących zadań:
Z zakresu kultury fizycznej i sportu:
zadanie Nr 1. Organizacja międzyszkolnych zawodów lub rozgrywek sportowych dla uczniów
szkół prowadzonych przez Miasto Dęblin.
zadanie Nr 2. Szkolenie dzieci, młodzieŜy i dorosłych w zakresie gry w tenisa stołowego,
organizacja i udział w rozgrywkach i turniejach.
zadanie Nr 3. Szkolenie dzieci i młodzieŜy w sportach walki, organizacja wyjazdowych obozów
szkoleniowych oraz udział w rozgrywkach róŜnego szczebla.
zadanie Nr 4. Organizacja zajęć, zawodów, rozgrywek o charakterze sportowo-rekreacyjnym dla
dzieci i młodzieŜy.
zadanie Nr 5. Organizacja zawodów sportowych dla osób niepełnosprawnych.
zadanie Nr 6. Szkolenie dzieci i młodzieŜy w lekkoatletyce oraz udział w zawodach.
zadanie Nr 7. Szkolenie dzieci i młodzieŜy w piłce siatkowej oraz udział w turniejach
i rozgrywkach.
Z czego na realizację zadań przyznano:
3 000 zł dla Klubu Tenisa Stołowego „LOB” na realizację zadania nr 4 pod nazwą Organizacja
zajęć, zawodów, rozgrywek o charakterze sportowo-rekreacyjnym dla dzieci i młodzieŜy.
5 000 zł dla Klubu Tenisa Stołowego „LOB” na realizację zadania nr 2 pod nazwą Szkolenie
dzieci, młodzieŜy i dorosłych w zakresie gry w tenisa stołowego, organizacja i udział w
rozgrywkach i turniejach.
7 000 zł dla Międzyszkolnego Uczniowsko – Ludowego Klubu Sportowego „Libero” na
realizację zadania nr 6 pod nazwą Prowadzenie szkolenia zawodników i zawodniczek w sekcji
lekkoatletycznej MULKS Libero, uczestnictwa w zgrupowaniu sportowym oraz organizacja
wyjazdów na zawody sportowe (Szkolenie dzieci i młodzieŜy w lekkoatletyce oraz udział w
zawodach.
10 000 zł dla Międzyszkolnego Uczniowsko – Ludowego Klubu Sportowego „Libero” na
realizację zadania nr 7 pod nazwą Prowadzenie szkolenia zawodników i zawodniczek w sekcji
piłki siatkowej MULKS Libero, uczestnictwa w zgrupowaniu sportowym, oraz organizacja
wyjazdów na zawody sportowe ( Szkolenie dzieci i młodzieŜy w piłce siatkowej oraz udział w
turniejach i rozgrywkach.
5 000 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Czwórka” na realizację zadania nr 1 pod nazwą
Impreza kross rowerowy, Impreza na orientację sportową, Turniej badmintona, Mikołajkowy
turniej w halową piłkę noŜną - Dęblin 6.12.2009 r., (Organizacja międzyszkolnych zawodów lub
rozgrywek sportowych dla uczniów szkół prowadzonych przez Miasto Dęblin).
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5 000 zł dla Dęblińskiego Integracyjnego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych na realizację
zadania nr 5 pod nazwą Zorganizowanie wyścigu na wózkach inwalidzkich dla osób
niepełnosprawnych „VII Bieg Orląt” (Organizacja zawodów sportowych dla osób
niepełnosprawnych).
2 800 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1
im. gen. F. Kleeberga na realizację zadania nr 7 pod nazwą Szkolenie dzieci i młodzieŜy w piłce
siatkowej oraz udział w turniejach i rozgrywkach.
Łącznie z budŜetu na realizację zadań przyznano 37 800 złotych z zabezpieczonych 50 000 zł.
Z zakresu zdrowia:
zadanie Nr 8. Udzielania pomocy diabetykom, edukacja i profilaktyka zachorowań.
zadanie Nr 9. Prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji,
edukacji i promocji zdrowia.
Z czego na realizację przyznano:
2 000 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Dęblina na realizację zadania nr 9 pod nazwą Prowadzenie
działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji, edukacji i promocji zdrowia.
3 000 zł dla Koła nr 7 Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków na realizację zadania nr 8 pod
nazwą Cukrzyca plaga XII wieku. Pomoc osobom chorym na cukrzycę (udzielania pomocy
diabetykom, edukacja i profilaktyka zachorowań).
Łącznie z budŜetu na realizację zadań przyznano 5 000 złotych z zabezpieczonych 10 000 zł.
Z zakresu kultury, tradycji i promocji miasta:
zadanie Nr 10. Pielęgnowanie tradycji narodowej, prowadzenie działań w zakresie rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
zadanie Nr 11. Przygotowanie publikacji oraz organizacja spotkań, seminariów, konferencji,
wystaw o tematyce lokalnej, historyczno-regionalnej.
zadanie Nr 12. Aktywizacja osób starszych w zakresie działalności kulturalno-społecznej.
Z czego przyznano:
2 500 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Dęblina na realizację zadania nr 10 pod nazwą
Pielęgnowanie tradycji narodowej, prowadzenie działań w zakresie rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
3 700 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Dęblina na realizację zadania nr 11 pod nazwą
Przygotowanie publikacji oraz organizacja spotkań, seminariów, konferencji, wystaw o tematyce
lokalnej, historyczno-regionalne.
800 zł dla Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „IGNIS” na realizacje zadania nr 10 pod nazwą
Dęblińscy sprawiedliwi (Pielęgnowanie tradycji narodowej, prowadzenie działań w zakresie
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej).
4 000 zł dla Związku Sybiraków O. Puławy na realizację zadania nr 10 pod nazwą Znak pamięci
zesłańcom Sybiru – obelisk (Pielęgnowanie tradycji narodowej, prowadzenie działań w zakresie
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej).
1 000 zł dla Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
Koło Miejskie na realizację zadania nr 10 Pielęgnowanie tradycji narodowej, prowadzenie
działań w zakresie rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
Łącznie z budŜetu na realizację zadań przyznano 12 000 złotych, a zabezpieczone w budŜecie
10 000 złotych powiększono o kwotę 2 000 złotych, przesuniętych z dotacji przeznaczonej na
zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu decyzją komisji konkursowej powołanej
Zarządzeniem nr 32/09 Burmistrza Miasta.
Z zakresu turystyki i krajoznawstwa:
zadanie Nr 13. Opracowanie, wytyczenie i oznakowanie ścieŜki dydaktycznej po Dęblinie.
zadanie Nr 14. Organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych z udziałem dzieci i młodzieŜy

_________________________________________________________
Protokół Nr LI/09 sesji Rady Miasta Dęblin z dnia 29 września 2009 r.

13

szkolnej.
zadanie Nr 15. Opracowanie i wytyczenie rekreacyjnej trasy rowerowej po Dęblinie.
Z czego przyznano:
2 000 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Czwórka” na realizację zadania nr 14 pod
nazwą Cykl rajdów rowerowych ”Poznaj swój kraj” (Organizacja imprez turystycznokrajoznawczych z udziałem dzieci i młodzieŜy szkolnej).
Pełna ocena stanu realizacji zadań będzie moŜliwa na początku 2010 roku, po całkowitym
rozliczeniu się organizacji. Kontrola zadań realizowanych w 2009 wypadła dobrze. Wysokość
środków finansowych, o które wnioskują organizacje jest zawsze większa niŜ wysokość środków
zabezpieczonych w budŜecie.
Dnia 2 września 2009 r. zostało złoŜone przez Związek Sybiraków sprawozdanie końcowe
dotyczące zagospodarowania przydzielonych organizacji środków. Z przedstawionych
rachunków i faktur wynika, Ŝe Związek zagospodarował środki prawidłowo.
W dyskusji nad informacją głos zabierali:
Wiceprzewodniczący Rady Miasta - Henryk Wiejak - zauwaŜył, Ŝe przy zadaniach z zakresu
kultury, tradycji i promocji miasta zadania nr: 10, 11, 12 oraz z zakresu turystki
i krajoznawstwa przy zadaniach nr: 13,1 4, 15 nie ma podanych kwot.
Radny Waldemar Chochowski - zasugerował, Ŝeby na bazie Urzędu Miasta powstała odrębna
komórka organizacyjna, która kordynowałaby i rozliczała działalność sportową.
Pan Czesław Matysek - odpowiedział radnemu Wiejakowi, Ŝe na zadania 10,11,12 z zakresu
kultury, tradycji i promocji miasta przeznaczono pierwotnie kwotę 12.000 zł, która zabezpieczała
potrzeby w tym zakresie.
Wypowiedź uzupełnił Burmistrz Miasta - Stanisław Włodarczyk i powiedział, Ŝe na zadania z
zakresu turystyki i krajoznawstwa była przeznaczona kwota 5.000 zł. Z tej kwoty było
wydatkowane 2.000 zł na cykl rajdów rowerowych. 2.000 zł było przesunięte i zostały
zwiększone środki na zadania z zakresu kultury, tradycji i promocji miasta. Co do komórki w
Urzędzie Miasta czy pracownika, który by rozliczał działalność sportową - nie moŜemy tego
zrobić, poniewaŜ wyszłoby na to, Ŝe Urząd by sam siebie kontrolował.

Ad. pkt 8.
Wolne wnioski.
Wolne wnioski zgłaszali:
Pan Jerzy Sobiech - Przewodniczący Zarządu Osiedla „śdŜary” - zabrał głos w sprawie prac
remontowych na drodze krajowej nr 48. Powiedział, Ŝe na odcinku po lewej stronie ul. Kockiej
(od ul. Skotnickiego w kierunku Moszczanki) zostały przeprowadzone prace ziemne i dalej nic
się nie dzieje.
Wiceprzewodniczący RM - Henryk Wiejak - na ostatniej sesji zgłosił wniosek o zaproszenie
na sesję Prezesa KKS „Czarni”. Wniosek nie został zrealizowany. Podobno z dniem 30.06.br.
Zarząd Klubu powinien zakończyć swoją działalność.
Na wniosek radnego H. Wiejaka - odpowiedzi udzielił Przewodniczący RM - Ryszard
Karpiński, odsyłając radnego do przeczytania planu pracy Rady Miasta, w którym
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w październiku został umieszczony punkt dotyczący kultury i kultury fizycznej w mieście,
w związku z czym na sesję październikową zostanie zaproszony Prezes KKS „Czarni”.

Ad. pkt 9.
Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski.
Na zadane zapytania, interpelacje i wnioski odpowiedzi udzielił Burmistrz Miasta - Stanisław
Włodarczyk:
• odpowiedź na wniosek radnego Waldemara Warenicy o postawienie trzech tablic
ogłoszeniowych w os. Wiślana. W tym roku na pewno Ŝadne tablice nie będą wykonane,
poniewaŜ nie mamy pieniędzy na tego typu wydatki. Zostały zakupione 4 słupy
ogłoszeniowe, które będą zlokalizowane w centrum miasta. Tablica ogłoszeniowa na
ogłoszenia urzędowe ma wtedy sens, kiedy będzie oszklona, zamykana i do której dostęp
będzie miał zarząd osiedla, czy urząd miasta;
• odpowiedź na wniosek radnego Waldemara Warenicy dotyczący usunięcia słupu
energetycznego za blokiem nr 39 w os. Wiślana. Wystąpimy do Zakładu Energetycznego
w tej sprawie;
• odpowiedź na wniosek radnego Waldemara Warenicy dotyczący usunięcia fundamentu
po kiosku na ul. Wiślanej. Ten problem był zgłaszany. Usunięcie będzie drogie. Na razie
naleŜałoby to zasypać;
• odpowiedź na wniosek radnego Waldemara Warenicy dotyczący zmiany lokalizacji
gruzowiska przy ul. Balonna. Zezwoliśmy na składowanie w tym miejscu materiału
rozbiórkowego z remontu drogi krajowej. Na pewno to zostanie później uprzątnięte;
• odpowiedź na wniosek radnego Romana Anyszkiewicza w sprawie uprzątnięcia gruzu
przy mostku na rzeczce Irence. Irenka jest sukcesywnie czyszczona. Przy moście nie są
zakończone prace. Nie mówmy na sesji o tego typu rzeczach, tylko naleŜy je zgłaszać na
bieŜąco do pracowników Urzędu;
• pytania dotyczące remontu drogi krajowej nr 48. Remont tej drogi jeszcze się nie
skończył. Zaczekajmy jeszcze do końca października;
• wniosek radnego Romana Anyszkiewicza dotyczący odchwaszczenia ścieŜki rowerowej
w kierunku cmentarza parafialnego. Te chwasty zostały skoszone i ta ścieŜka nie
wygląda tak jak wyglądała;
• wniosek radnego Romana Anyszkiewicza dotyczący budowy chodnika w ul. Bankowej.
Odpowiedź na ten wniosek była udzielona na ostatniej sesji. Wykonanie chodnika jest
zadaniem inwestycyjnym i na pewno w tym roku nie będzie wykonane. Ul. Bankowa jest
ujęta w planie rewitalizacji centrum miasta i jeŜeli otrzymamy pieniądze na to zadanie, to
będzie wykonana, jeŜeli nie otrzymamy - będzie ta ulica wykonana, o ile zostanie
uwzględniona w budŜecie;
• wniosek radnego Henryka BroŜyny dotyczący połoŜenia płytek chodnikowych po awarii.
Zostanie to sprawdzone i poprawione;
• wniosek radnego Henryka BroŜyny dotyczący ścieŜki rowerowej w ul. Spacerowej. Przed
wakacjami była tam obecna Komisja z Powiatu z udziałem wykonawcy i zostało
określone, co ma zostać zrobione. Do tej pory nie zostały te prace wykonane. Padły
zapewnienia, Ŝe te prace będą wykonane przed upływem okresu gwarancyjnego;
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odpowiedź na wniosek radnego Henryka BroŜyny dotyczący złej jakości wody na os.
Lotnisko. MZGK Sp. z o.o. nie jest producentem wody i nie ma większego wpływu na
jakość dostarczanej wody, jednakŜe ta woda musi odpowiadać jakimś normom;
odpowiedź na wniosek radnego Henryka BroŜyny dotyczący usunięcia zanieczyszczenia
przy krawęŜniku (wjazd na os. Lotnisko od strony ul. Spacerowej). Do końca tygodnia
będzie to zrobione;
odpowiedź na wniosek radnego Henryka BroŜyny dotyczący dewastacji znaków
drogowych. Dewastacja znaków ma miejsce w kaŜdym miejscu miasta. Na dzień
dzisiejszy nie pozostaje nam nic innego jak te znaki stawiać i uzupełniać brakujące;
odpowiedź na wniosek radnego Henryka Wiejaka dotyczący ruchu jednokierunkowego
w rejonie bloków 29 i 31 w os. Wiślana. Do końca tego tygodnia te znaki zostaną tam
postawione. Nie ustawimy Ŝadnego znaku, jeŜeli nie będzie to zgodne z projektem
organizacji ruchu;
odpowiedź na wniosek radnego Henryka Wiejaka dotyczący zapłaty za energię
elektryczną w lokalu zarządu osiedla Wiślana. Na działalność Zarządów Osiedlowych
została w budŜecie przyznana kwota 20.000 zł. Ona została rozdzielona na osiedla
i zarządy osiedla mają tę kwotę do dyspozycji. Nikt z tych kwot nikomu nie zabiera i ich
nie pomniejsza, natomiast w dziale gdzie są zarządy osiedli oprócz tych 20.000 zł jest
dodatkowo przewidziana kwota na pokrycie wydatków typu energia, woda, itp.;
odpowiedź na wniosek radnego Stanisława Kopacza dotyczący poprawy widoczności na
przejeŜdzie rycickim. Na pewno tam nie wchodzi w rachubę rozbiórka tych budek
dróŜniczych. Jest to przejazd strzeŜony, ale sprawdzimy, jak to wygląda;
odpowiedź na wnioski radnego Stanisława Kopacza dotyczący likwidacji odrostów po
ściętych drzewach. Do tej pory były bardziej zaniedbane miejsca i była większa potrzeba
skierowania tam pracowników interwencyjnych. W miarę moŜliwości będziemy
kierowali tych pracowników na inne osiedla. Karpy na ul. Saperów i 15 PP „Wilków” na
pewno będą usunięte;
odpowiedź na wniosek Przewodniczącego Zarządu Osiedla „śdŜary” Jerzego Sobiecha
dotyczący modernizacji drogi krajowej Nr 48. Modernizacja ta jest w trakcie. Chodnik
i ścieŜka rowerowa od ul. Skotnickiego do granic miasta - poniewaŜ był tam teren
podniesiony roboty zostały wstrzymane do akceptacji i zatwierdzenia zmiany
dokumentacji. Ekipy wykonawcze wrócą na ten odcinek. Termin wykonania inwestycji
jest do końca października 2009 r., być moŜe z pewnych waŜnych powodów zostanie on
o dwa tygodnie przesunięty. Na razie zostały połoŜone dwie warstwy asfaltu - wiąŜąca
i wyrównawcza, będzie połoŜona jeszcze jedna warstwa na całym odcinku.

Wiceprzewodniczący RM - Henryk Wiejak - powiedział, Ŝe mając przed sobą fakturę był
przekonany, Ŝe dotyczy ona odpłatności za energię elektryczną w lokalu, gdzie były składowane
dary, dosłownie 3 dni. Z wyjaśnień Pana Burmistrza wynika, Ŝe jest to ze świetlicy. Radny
zwrócił się do Pana Przewodniczącego Rady Miasta - Ryszarda Karpińskiego: „Panie
przewodniczący, przyjąłem pańską uwagę, odpowiedź z ogromnym zaŜenowaniem i chcę
powiedzieć, Ŝe na naukę nigdy nie jest za późno. Pan się juŜ w tej chwili poczuł tak doskonały i
myślę, Ŝe warto równieŜ zwrócić uwagę na swoje postępowanie. To juŜ Panu powtarzałem nie
od jeden raz, u mnie pierwszy raz. Ja w stosunku do ucznia inaczej się zachowuję i nie będziemy
się licytować, kto ile zagląda do programu planu sesji Rady Miasta. Jest mi bardzo przykro i
myślę, Ŝe przewodniczenie za stołem prezydialnym do czegoś zobowiązuje. To teŜ o czymś
świadczy. Dziękuję, tyle”.
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Ad. pkt 10.
Zatwierdzenie protokołu L sesji.
Protokół L sesji Rada przyjęła jednogłośnie (13 głosami „za”).

Ad. pkt 11.
Zamknięcie sesji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Miasta - Ryszard
Karpiński - zamknął LI sesję.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
K. Rybicka
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