PROTOKÓŁ Nr LII/09
z przebiegu LII sesji Rady Miasta Dęblin
w dniu 15 października 2009 roku
_____________________________________________________________________________
Miejsce posiedzenia: sala konferencyjna Ratusza Miasta Dęblin.
Czas trwania sesji: godz. 1500 – 1630.
Ustawowy skład Rady Miasta - 15 radnych, (przy czym jeden mandat wygasł wskutek
zrzeczenia się mandatu).
W sesji wzięło udział 13 radnych. Nieobecny - Krzysztof Karbowski.
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, Ŝe do porządku sesji, który
otrzymali radni, wprowadza autopoprawkę poprzez dodanie punktów: 5d - z projektem uchwały
w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Dęblin; 5e - z projektem uchwały
w sprawie zamiany działek przy ulicach Słowackiego i Pułaskiego; 5f - z projektem uchwały
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Miasta Dęblin na 2009 rok. Wyjaśnił, Ŝe projekty
uchwał wprowadzone autpopoprawką były opiniowane na wspólnym posiedzeniu komisji Rady.
Następnie przedstawił porządek obrad LII sesji Rady Miasta:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja o pracach Przewodniczącego Rady i Burmistrza Miasta w okresie między
sesjami.
4. Zapytania, interpelacje i wnioski radnych.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dęblina na lata 2007 - 2015;
b) nabycia działek pod drogi przy ulicach Okrzei i Słonecznej w Dęblinie;
c) nabycia działki nr 2130 połoŜonej przy ul. Jaśminowej;
d) nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Dęblin;
e) zamiany działek przy ulicach Słowackiego i Pułaskiego;
f) wprowadzenia zmian w budŜecie Miasta Dęblin na 2009 rok.
6. Wolne wnioski.
7. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski.
8. Zatwierdzenie protokółu LI sesji Rady Miasta.
9. Zamknięcie sesji.
Ad. pkt 3.
Informacja o pracach Przewodniczącego Rady i Burmistrza Miasta w okresie między
sesjami.
Przewodniczący Rady Miasta - Ryszard Karpiński poinformował, Ŝe w okresie między
sesjami uczestniczył:
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• 5.10. - w inauguracji roku akademickiego w WyŜszej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych;
• 13.10. - w miejskich obchodach święta Edukacji Narodowej;
• w dniu dzisiejszym w posiedzeniach komisji i konwentu Rady Miasta.
Następnie poinformował, Ŝe na poprzedniej sesji Wiceprzewodniczący Rady Miasta Henryk Wiejak zgłosił wniosek o zaproszenie na sesję prezesa Kolejowego Klubu Sportowego
Czarni. Wniosek miał być realizowany w dniu dzisiejszym, ale poniewaŜ otrzymał zaproszenie
na Walne Zgromadzenie KKS "Czarni", na którym miał być wybrany nowy prezes, właśnie na
dzień dzisiejszy na godz. 1100, postanowił, Ŝe nowowybrany prezes zostanie zaproszony na
następną sesję, która ma się odbyć w dniu 27 października. JednakŜe, w dniu wczorajszym w
godzinach wieczornych dowiedział się, Ŝe Zgromadzenia nie będzie i zostało przełoŜone na 29
października. Wobec powyŜszego, jeŜeli będzie wola Rady, to obecny prezes zostanie
zaproszony na następną sesję.
Burmistrz Miasta - Stanisław Włodarczyk poinformował, Ŝe w okresie od ostatniej sesji
przygotowane zostały materiały na dzisiejszą sesję Rady Miasta, w tym projekty uchwał
i Program Rewitalizacji Miasta Dęblin, a ponadto:
• 30 września – głoszony został przetarg na sprzedaŜ działek nr 4069/1, 4069/2, 4069/3,
4070/1, 4070/2, 4070/3 i 4070/4, o pow. 11,95 ha przy ul. PodchorąŜych; cena wywoławcza 600.000 zł netto, wadium – 60.000 zł naleŜy wnieść do dnia 16 listopada; licytacja
zaplanowana jest na 19 listopada. W tym samym terminie zaplanowany jest przetarg na
sprzedaŜ działki nr 1/32 w os. Stawy, o pow. 0,7961 ha; cena wywoławcza – 180.000 zł netto.
• 1 października – spotkanie z dyrektorami szkół; główne tematy to budŜet miasta, osiągnięcie
wskaźników wynagrodzeń, przygotowanie informacji na temat funkcjonowania oświaty.
• 5 października – inauguracja roku akademickiego w WyŜszej Szkole Oficerskiej Sił
Powietrznych, udział wzięli m.in. Wicemarszałek Sejmu RP – Stefan Niesiołowski,
Wiceminister Obrony Narodowej – Zenon Kosiniak-Kamysz, Dowódca Sił Powietrznych –
gen. broni pil. Andrzej Błasik, Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego –
admirał Tomasz Mathea. Naukę rozpoczęło 138 podchorąŜych oraz 301 studentów
cywilnych.
• 5 października – wpłynęło pismo z Urzędu Marszałkowskiego z informacją, Ŝe wniosek
Poprawa dostępu do regionalnego układu komunikacyjnego poprzez modernizację dróg na
Osiedlu Wiślana-świca w Dęblinie – I etap został wybrany do dofinansowania,
przygotowujemy dokumenty do zawarcia umowy na dofinansowanie, co mam nadzieję
nastąpi jeszcze w październiku; w październiku chcemy takŜe ogłosić przetarg na realizację
tego zadania.
• 6 października – spotkanie z Zastępcą Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych – Andrzejem
Maciejewskim, na temat dalszych inwestycji w Dęblinie na drogach krajowych. W spotkaniu
uczestniczył równieŜ dyrektor lubelskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad – Janusz Wójtowicz.
• 7 października – wizyta w Ministerstwie Edukacji Narodowej.
• 7 października – ogłoszony został przetarg na zimowe utrzymanie dróg; termin składania
ofert do 20 października.
• 8 października – przetarg na modernizację budynku socjalnego w ramach programu „Moje
Boisko Orlik 2012”. ZłoŜone zostały 2 oferty: MZGK Dęblin – 363.352,34 zł i PUB
Blacharstwo MontaŜowe Ryszard Szczotka, Sarny – 333.096,31 zł. Wybrana została oferta
firmy Ryszarda Szczotki. Na 21 października zaplanowany jest odbiór boisk.
• 8 października – udział w inauguracji roku akademickiego w Puławskiej Szkole WyŜszej.
Protokół Nr LII sesji Rady Miasta Dęblin w dniu 15 października 2009 r.

3
• 9 października – udział w konferencji na temat Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego.
Konferencję organizował Urząd Marszałkowski, a uczestniczyła minister Rozwoju
Regionalnego – ElŜbieta Bieńkowska.
• 10 października – udział w konferencji zorganizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół
Dęblina na temat „Dęblin i okolice w pierwszych dniach II wojny światowej” z udziałem
Grup Rekonstrukcji Historycznej.
• 13 października – obchody Święta Edukacji Narodowej w Ratuszu. Wręczone zostały
nagrody Burmistrza dla nauczycieli (10 nagród); 10 nauczycieli otrzymało awanse zawodowe
na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego, 58 uczniów otrzymało stypendia
Jana Pawła II.
• 13 października – zostały zamontowane dwie nowe wiaty przystankowe przy ul.
Niepodległości. Prowadzimy rozmowy, aby GDDKiA zamontowała na swój koszt 3 wiaty
(ul. Warszawska – 2 i Kocka - 1).
• 14 października – opublikowana została przez Urząd Marszałkowski – lista projektów na
inwestycje oświatowe i sportowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego po ocenie
formalnej. Ocenione zostały 154 wnioski; 6 wniosków zostało odrzuconych, reszta w tym
nasz została skierowana do oceny merytorycznej.
• 15 października – wyznaczony był termin licytacji na sprzedaŜ działki Nr 957/25 przy ul.
Składowej; wpłynęło 1 wadium, działka została sprzedana, po jednym przebiciu, za kwotę
101.000 zł.
• Na ukończeniu jest inwestycja Trapezowa – Urbanowicza. Kładziona jest nawierzchnia
asfaltowa. W ostatnich dniach aura przerwała prace. Trwa realizacja wodociągu w ul.
Zygmunta Starego. Zlecone zostało MZGK wykonanie odcinka wodociągu i kanalizacji w ul.
bocznej od ul. Słowackiego – koszt 40.138 zł. GDDKiA wykonała odcinek chodnika na ul.
15 pp Wilków na wysokości "Lidla". Być moŜe jeszcze w tym roku zostaną wymienione
krawęŜniki na wiadukcie. W przyszłym tygodniu rozpocznie się budowa chodnika w ul.
StęŜyckiej.
• Dzisiaj o godz. 11 miało się odbyć Walne Zgromadzenie KKS „Czarni”. Zostało przesunięte
na 29 października.
Ad. pkt 4.
Zapytania, interpelacje i wnioski radnych.
Radny Waldemar Chochowski:
• zapoznał zebranych z pismem mieszkańców osiedla Staszica w sprawie zakłócania ciszy
nocnej, w trakcie imprez rozrywkowych organizowanych w namiocie przy ulicy Towarowej
nr 5. W piśmie do Burmistrza mieszkańcy proszą o wyjaśnienie czy obiekt jest dopuszczony
do uŜytku jako punkt gastronomiczno-rozrywkowy; czy właściciel ma podpisaną umowę na
wywóz nieczystości stałych; czy realizowany jest wywóz nieczystości z tego obiektu; czy
była przeprowadzona kontrola realizacji umowy. Mieszkańcy skarŜą się na często unoszący
się toksyczny dym z tego terenu, co rodzi podejrzenie spalania śmieci pozostałych po
działalności. Pytają: czy wydane zostały odpowiednie zgody na ustawienie namiotu
gastronomiczno-rozrywkowego na terenie posesji - skarŜą się, Ŝe w niektóre dni dobiega
z niego niczym nie ograniczony hałas (ściany są z materiału przepuszczającego wszystkie
dźwięki); dlaczego z terenu obiektu, takŜe z budynku murowanego i placu dobiegają hałasy
nawet po godzinie 2200 - skarŜą się na częste, co weekendowe, zakłócanie ciszy nocnej w
godzinach od 22 do 5 rano; dlaczego na terenie obiektu organizowane są, w trakcie niektórych
imprez, nielegalne pokazy pirotechniczne - jest to wykroczenie z art. 55 kodeksu wykroczeń;
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dlaczego z zegara zamontowanego na obiekcie, co godzina przez całą dobę wygrywane są
kuranty - skarŜą się, Ŝe kuranty uniemoŜliwiają spokojny sen.
Mieszkańcy proszą Burmistrza o zwrócenie się do właściciela o wyeliminowanie
powyŜszych nieprawidłowości, zwracają się równieŜ do Policji o zwrócenie uwagi na zaistniałą
sytuację i szybką reakcję w przypadku zakłócanie porządku publicznego i ciszy nocnej.
Radny Adam Cenkiel:
• wnioskował o kontrolę realizacji prac poinwestycyjnych. Radny jest zbulwersowany
przeciągającą się (kilka miesięcy) naprawą drogi po podłączeniu do kanalizacji posesji przy
ul. Lipowej 200. Podał przykład radnego Wiejaka, przy którego posesji po podłączeniu się do
kanalizacji w ciągu trzech dni został połoŜony asfalt.
Radny Waldemar Warenica:
• podziękował za odpowiedź w sprawie zamontowania wiaty przystankowej na osiedlu Wiślana
i jednocześnie prosił o przyspieszenie zamontowania wiaty.
Radny Henryk Wiejak:
• wnioskował:
− o podjęcie działań w celu utwardzenia terenu pod śmietnikami w osiedlu;
− o podjęcie działań usunięcia karp po wycięciu lip w ulicy Lipowej;
− o podjęcie działań w celu wycięcia krzaków w osiedlu Wiślana na zbiorniku za
ogrodzeniem;
− o podjęcie działań w celu reaktywowania współpracy między zagranicznymi miastami
partnerskimi;
− o podjęcie działań w celu naprawy ogrodzenia w osiedlu Wiślana obok ciepłowni
pomiędzy blokiem 11 a 13.
Przewodniczący Rady Miasta - Ryszard Karpiński:
• zapytał, czy firma Wtórpol ze SkarŜyska Kamiennej wystąpiła o wyraŜenie zgody na
lokalizację pojemników na uŜywaną odzieŜ i czy ponosi koszty zajmowania terenów
gminnych. Poinformował, Ŝe ustawione na terenie miasta pojemniki, kiedyś naleŜące do
Polskiego Czerwonego KrzyŜa, opróŜnia obecnie firma Wtórpol ze SkarŜyska-Kamiennej,
która na swojej internetowej podaje informację o sprzedaŜy odzieŜy uŜywanej do krajów
Afryki i Azji czerpiąc z tego korzyści.
Ad. pkt 6a.
Uchwała w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dęblina na lata
2007 - 2015.
Burmistrz Miasta poinformował, Ŝe członkostwo Polski w Unii Europejskiej stwarza warunki
do ubiegania się samorządów gminnych o uzyskanie wsparcia finansowego z funduszy
strukturalnych na realizację przypisanych im zadań. Jedną z moŜliwości uzyskania środków jest
realizacja zadań wpisujących się w cele Regionalnego Programu Operacyjnego dla
województwa lubelskiego na lata 2007-2013.
Rewitalizacja - to kompleksowy program remontów, modernizacja zabudowy i
przestrzeni publicznych, rewaloryzacja zabytków na wybranym obszarze, najczęściej dzielnicy
miasta w powiązaniu z rozwojem gospodarczym i społecznym, to połączenie działań
technicznych, jak na przykład remonty z programami oŜywienia gospodarczego i działaniem na
rzecz rozwiązywania problemów społecznych. Programem rewitalizacji nie mogą być
obejmowane nowe inwestycje, czyli budowa nowych obiektów i budowa nowych dróg - moŜe to
być modernizacja istniejącej infrastruktury technicznej. Program działań koncentruje się na
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dwóch obszarach, zgodnie z przyjętymi wytycznymi - jeden obszar to rewitalizacja terenów
poprzemysłowych - i drugi obszar, to inne tereny, w skład których wchodzą na przykład tereny
miejskie i powojskwe.
Lokalny Program Rewitalizacji jest obowiązkowym załącznikiem do projektów
składanych w ramach RPO, jest dokumentem o charakterze otwartym, który odzwierciedla
potrzeby oraz priorytetowe działania związane z rozwojem społecznym, gospodarczym i
przestrzennym miasta oraz funkcjonującej w niej społeczności. Z tego teŜ względu dokument ten
musi być poddawany systematycznej, okresowej analizie i ocenie, a takŜe w razie konieczności
aktualizowany w zakresie zmieniających się uwarunkowań. Z uwagi na fakt, Ŝe Miasto Dęblin
zamierza brać udział w konkursie na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej III
„Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne Działania 3.2 Rewitalizacja
zdegradowanych obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007 – 2013” zasadnym jest przyjęcie „Lokalnego Programu Rewitalizacji
Miasta Dęblina na lata 2007 – 2015”. Projekt uchwały stanowi załącznik.
Komisja Gospodarki Przestrzennej i BudŜetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Wobec braku dyskusji, przystąpiono do głosowania projektu uchwały.
W głosowaniu brało udział 13 radnych. „Za” projektem uchwały było 13 głosów (jednogłośnie).
Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr LII/319/2009 w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta Dęblina na lata 2007 - 2015. Uchwała stanowi załącznik do protokółu.
Ad. pkt 6b.
Uchwała w sprawie nabycia działek pod drogi przy ulicach Okrzei i Słonecznej w Dęblinie.
Burmistrz Miasta przedstawił projekt uchwały (stanowi załącznik) oraz poinformował, Ŝe
zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego osiedla Wiślana II w Dęblinie – I etap,
tereny oznaczone symbolami: 015KL, 016KL, 026KD, 017KL, 032KD, przeznaczone są pod
drogi. Z urzędu dokonano podziału i przygotowano dokumentację prawną.
Mając na uwadze realizację planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Okrzei i ul.
Słonecznej oraz wnioski mieszkańców o braku terenów pod zabudowę mieszkaniową, zasadne
jest nabycie opisanych terenów do zasobu gruntów gminnych.
Komisja Gospodarki Przestrzennej i BudŜetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Wobec braku dyskusji, przystąpiono do głosowania projektu uchwały.
W głosowaniu brało udział 13 radnych. „Za” projektem uchwały było 13 głosów (jednogłośnie).
Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr LII/320/2009 w sprawie nabycia działek pod drogi przy
ulicach Okrzei i Słonecznej w Dęblinie. Uchwała stanowi załącznik do protokółu.
Ad. pkt 6c.
Uchwała w sprawie nabycia działki nr 2130 połoŜonej przy ul. Jaśminowej.
Burmistrz Miasta przedstawił projekt uchwały (stanowi załącznik) oraz poinformował, Ŝe
działka nr 2130 w duŜej części przeznaczona jest pod drogę i zabudowę mieszkaniową, zgodnie
z planem zagospodarowania przestrzennego Osiedla Lipowa III. Zakup działki ma na celu
realizację załoŜeń urbanistycznych i dlatego zasadne jest nabycie jej do zasobu gruntowego
Miasta Dęblin.
Komisja Gospodarki Przestrzennej i BudŜetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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Wobec braku dyskusji, przystąpiono do głosowania projektu uchwały.
W głosowaniu brało udział 13 radnych. „Za” projektem uchwały było 13 głosów (jednogłośnie).
Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr LII/321/2009 w sprawie nabycia działki nr 2130 połoŜonej
przy ul. Jaśminowej. Uchwała stanowi załącznik do protokółu.
Ad. pkt 6d.
Uchwała w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Dęblin.
Przewodniczący Rady Miasta poinformował, Ŝe tytuł nadania honorowego obywatela Miasta
Dęblin reguluje uchwała Rady Miasta z dnia 24 października 1995 roku. Komisja Oświaty,
Kultury i Kultury Fizycznej wystąpiła z projektem uchwały uhonorowania Pana Edwarda
Oleczka tytułem Honorowego Obywatela Miasta Dęblina. Zgodnie z procedurą nadania tytułu
do projektu uchwały zostały dołączone pozytywne opinie wszystkich komisji Rady Miasta jak
równieŜ pozytywna opinia Konwentu Rady Miasta.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Waldemar Chochowski
przedstawił projekt uchwały (stanowi załącznik), wyjasniając jednocześnie, Ŝe inicjatorem
projektu uchwały jest Wiceprzewodniczący Rady - Henryk Wiejak.
Uzasadniając projekt Pan Chochowski poinformował, Ŝe Pan Edward Oleczek (19282007) był wieloletnim nauczycielem dęblińskich szkół. Od 1958 r. rozpoczął pracę jako
nauczyciel chemii w Szkole Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącym w Dęblinie. W latach
1966-67 pełnił funkcję dyrektora Liceum Ogólnokształcącego a od 1967 r. dyrektora Liceum
Ogólnokształcącego dla Pracujących w Dęblinie. Od 1969 r. pełnił obowiązki Dyrektora
Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2. Czynił starania w kierunku budowy nowej szkoły, które
zaowocowały w 1974 r. decyzją Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego o budowie.
Nową szkołę budowano w latach 1974 - 1979. W 1979 r. rozpoczęto naukę w nowym budynku
szkolnym, a w 1980 r. zaczęły funkcjonować w nowych warunkach warsztaty szkolne.
E. Oleczek pełnił funkcję dyrektora szkoły do września 1983 r. a potem zaczął pracować jako
nauczyciel chemii do 31 sierpnia 1991 r. W 1988 r. odszedł na emeryturę, ale nadal do czerwca
1996 r. pracował jako nauczyciel chemii i fizyki na część etatu. Był członkiem Związku
Nauczycielstwa Polskiego i aktywnym działaczem związkowym. Aktywnie uczestniczył w
organizacji cyklicznych związkowych konferencji rejonowych, które miały charakter
doskonalący pracę dydaktyczno - wychowawczą. Za pracę zawodową i społeczną został
odznaczony KrzyŜem Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złotym KrzyŜem Zasługi,
Medalem za Zasługi dla Województwa Warszawskiego, Złotą Odznaką ZNP, Medalem 40-lecia
Polski Ludowej, Medalem ZasłuŜony Działacz LOK, Odznaką za 50-letnią przynaleŜność do
ZNP, otrzymał 4 nagrody Kuratora oraz dwukrotnie nagrody Dyrektora Szkoły.
W dyskusji głos zabrał radny Andrzej Gajda, który zaproponował nazwanie w przyszłości
nowopowstałej ulicy imieniem Edwarda Oleczka.
Przystąpiono do głosowania projektu uchwały.
W głosowaniu brało udział 12 radnych. „Za” projektem uchwały było 12 głosów (jednogłośnie).
Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr LII/322/2009 w sprawie nadania tytułu Honorowego
Obywatela Miasta Dęblin. Uchwała stanowi załącznik do protokółu.
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Ad. pkt 6e.
Uchwała w sprawie zamiany działek przy ulicach Słowackiego i Pułaskiego.
Burmistrz Miasta przedstawił projekt uchwały (stanowi załącznik) oraz poinformował, Ŝe Pani
Zofia Brzostek wystąpiła z wnioskiem o zamianę swoich działek przy ul. Słowackiego na
działkę Miasta przy ul. Pułaskiego.
Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla Lipowa VI, działki
o łącznej powierzchni 0,0531ha Pani Zofii Brzostek są przeznaczone pod drogi, natomiast
działka 4023/2 Miasta jest przeznaczona częściowo pod drogę oraz zabudowę mieszkaniową.
Mając na uwadze poszerzenie ulicy Słowackiego zamiana jest zasadna.
Komisja Gospodarki Przestrzennej i BudŜetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Wobec braku dyskusji, przystąpiono do głosowania projektu uchwały.
W głosowaniu brało udział 13 radnych. „Za” projektem uchwały było 13 głosów (jednogłośnie).
Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr LII/323/2009 w sprawie zamiany działek przy ulicach
Słowackiego i Pułaskiego. Uchwała stanowi załącznik do protokółu.
Ad. pkt 5f.
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Miasta Dęblin na 2009 rok.
Burmistrz Miasta poinformował, Ŝe w projekcie uchwały (stanowi załącznik) wprowadzono
zmiany zmniejszające i zwiększające budŜet na podstawie decyzji budŜetowej Wojewody
Lubelskiego oraz innych wewnętrznych decyzji i potrzeb:
• na podstawie decyzji budŜetowej Wojewody Lubelskiego zwiększono budŜet po stronie
dochodów i wydatków o kwotę 11 940,00 zł w dziale – Oświata i wychowanie. Jest to dotacja
celowa przeznaczona na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw
w szkole, z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Nr 4.
• z inicjatywy Burmistrza proponuje się dokonanie następujących zmian po stronie wydatków i
przychodów budŜetowych:
− zmniejszenie środków po stronie wydatków w dziale – Transport i łączność - zadanie
inwestycyjne – Poprawa dostępności do regionalnego układu komunikacyjnego poprzez
modernizację dróg na osiedlu Wiślana-świca w Dęblinie o kwotę 187 000 zł do kwoty
370 274 zł;
− w dziale – Oświata i wychowanie - Licea ogólnokształcące o kwotę 20 000 zł,
z wydatków bieŜących;
− zwiększenie środków po stronie wydatków budŜetowych w dziale – Kultura fizyczna i
sport - zadanie inwestycyjne - Budowa kompleksu sportowego w ramach programu
„Moje boisko - Orlik 2012” o kwotę 150 000 zł. Jest to zwiększenie wkładu własnego, w
związku z wynikami przeprowadzonego przetargu.
Komisja Gospodarki Przestrzennej i BudŜetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Wobec braku dyskusji, przystąpiono do głosowania projektu uchwały.
W głosowaniu brało udział 13 radnych. „Za” projektem uchwały było 13 głosów (jednogłośnie).
Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr LII/324/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie
Miasta Dęblin na 2009 rok. Uchwała stanowi załącznik do protokółu.
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Ad. pkt 6.
Wolne wnioski.
Radny Henryk BroŜyna poinformował o otwartym i niezabezpieczonym bunkrze (wyłamane
kraty, urwana kłódka), przy przedszkolu na terenie oddanym Miastu przez MON, w którym
przebywa młodzieŜ i nie wiadomo co robi.
Ad. pkt 7.
Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski.
Burmistrz Miasta - Stanisław Włodarczyk odpowiadał na zadane pytania i wnioski:
 dla radnego Waldemara Chochowskiego:
− pismo mieszkańców osiedla Staszica w sprawie zakłócania ciszy nocnej przy ul.
Towarowej nr 5 - sprawa zostanie zbadana.
 dla radnego AdamaCenkla:
− kontrola realizacji prac poinwestycyjnych po podłączeniu do kanalizacji przy ul Lipowej kontrola powykonawcza naleŜy do zarządcy drogi; zarządca drogi udziela zezwolenia na
zajęcie pasa drogowego i powinien go odebrać po wykonaniu prac. Miasto w ostatnim
piśmie do ZDP zgłosiło przedstawiony problem i Zarząd Dróg Powiatowych powinien
wyegzekwować naprawę nawierzchni od osoby wykonującej zadanie.
 dla radnego WaldemaraWarenicy:
− zamontowanie wiaty przystankowej na osiedlu Wiślana - wiata na osiedlu Wiślana na
pewno zostanie zamontowana w najbliŜszym czasie.
 dla radnego Henryka Wiejaka:
− utwardzenie terenu pod śmietnikami w osiedlu - sprawa zostanie zbadana - równieŜ przy
bloku 27;
− usunięcie karp po wycięciu lip w ulicy Lipowej - było wystąpienie pisemne w tej sprawie
do dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych - trzeba to wyjaśnić;
− wycięcie krzaków w osiedlu Wiślana na zbiorniku za ogrodzeniem - zadanie zostanie
wykonane przez pracowników interwencyjnych;
− naprawa ogrodzenia w osiedlu Wiślana obok ciepłowni pomiędzy blokiem 11 a 13 będzie pisemne wystąpienie w tej sprawie do Zespołu Zarządców Nieruchomości sp.z o.o.
− reaktywowanie współpracy między zagranicznymi miastami partnerskimi - współpraca
między miastami zagranicznymi wiąŜe się z wydatkami i jeśli Rada Miasta przeznaczy w
budŜecie Miasta około 50 tys. zł na ten cel - współpraca będzie reaktywowana.
 radnego Ryszarda Karpińskiego:
− pojemniki Wtórpolu na uŜywaną odzieŜ - sprawa ta była juŜ omawiana - nie ma i nie
będzie zgody na lokalizację pojemników przez firmę Wtórpol; w dniu 7 października
zostało wystosowane pismo o ostateczne usunięcie pojemników z terenu miasta w
terminie do 23 października.
 dla radnego Henryka BroŜyny:
− bunkier za przedszkolem - pomieszczenia zostaną sprawdzone i zabezpieczone.
Przewodniczący Rady Miasta zadał pytanie, czy zostały udzielone wszystkie odpowiedzi na
zapytania i wnioski - poniewaŜ nie było sprzeciwu, zamknął punkt.
Ad. pkt 8.
Zatwierdzenie protokołu LI sesji Rady Miasta.
PoniewaŜ nie wpłynęły do protokółu uwagi ani wnioski, przystąpiono do jego zatwierdzenia.
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W głosowaniu brało udział 13 radnych.
„Za” przyjęciem protokołu z LI sesji było 13 radnych (jednogłośnie). Rada Miasta przyjęła
protokół LI sesji .
Ad. pkt 9.
Zamknięcie sesji.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta – Ryszard Karpiński zamknął
obrady LII sesji Rady Miasta.
Na tym protokół zakończono.

Protokółowała:
Regina Rodzik
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