
PROTOKÓŁ Nr LX/2010 
LX sesji Rady Miasta Dęblin 

z dnia 4 marca 2010 r. 
 

Miejsce posiedzenia - sala konferencyjna Nr 1 Ratusza Miasta. 

Czas trwania sesji - godz. 12
00

- 14
50

. 

Ustawowy skład Rady Miasta - 15 radnych. 

W sesji uczestniczyło - 15 radnych.  

 

Ad. pkt 1. 
Otwarcie sesji. 
 
Sesję otworzył i obradom przewodniczył Pan Ryszard Karpiński - Przewodniczący Rady 

Miasta. W sesji uczestniczyło 15 radnych, na ustawowy skład Rady - 15 radnych, co stanowi 

niezbędne quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. 

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. 

Przewodniczący Rady Miasta przedstawił porządek obrad LX sesji: 

 
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) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2010 rok; 

b) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ryckiemu na realizację zadań z zakresu 

bezpieczeństwa publicznego; 

c) przyznania Burmistrzowi Miasta Dęblin dodatkowego wynagrodzenia rocznego  

za 2009 r.; 

d) przyznania nagrody jubileuszowej za wieloletnią pracę Burmistrzowi Miasta Dęblin; 

e) Regulaminu nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Dęblin. 

6. Wolne wnioski. 

7. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski. 

8. Zatwierdzenie protokołu LIX sesji Rady Miasta. 

9. Zamknięcie sesji. 

 
Dyrektor Departamentu Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Lubelskiego - Pan Mariusz Majkutewicz wręczył odznakę honorową „zasłużony dla 

województwa lubelskiego" przyznaną przez Zarząd Województwa Lubelskiego uchwałą z dnia 

15 września 2009 r. radnemu Krzysztofowi Karbowskiemu. 
 

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

sesjami.: 

• 3 lutego - uczestniczył w Walnym Zebraniu Klubu Sportowego „Czarni”, gdzie nowo 

wybrany Zarząd przedstawił program naprawczy; 

• 9 lutego - uczestniczył wspólnie z Burmistrzem w III Konwencie władz samorządowych 

powiatu ryckiego; 

• 10 lutego - brał udział w naradzie w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Rykach; 

• 13 lutego - wiceprzewodniczący Ryszard Zarówny uczestniczył w ogłoszeniu wyników  

w plebiscycie na najlepszego sportowca i trenera 2009 roku w powiecie ryckim 

organizowanym pod patronatem lokalnej prasy;  

• 25 lutego - uczestniczył we wspólnym posiedzeniu Rady Społecznej Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz Komisji Zdrowia i Problematyki Społecznej; 

• 26 lutego - uczestniczył w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej  

z Zarządem Klubu Sportowego „Czarni Dęblin”; 

• 28 lutego - brał udział w zebraniu ustanawiającym w Dęblinie nowe Koło Polskiego Związku 

Wędkarskiego, które przybrało nazwę „Start”. Na spotkaniu wybrano władze Koła; 

• 3 marca - uczestniczył w spotkaniu organizowanym przez Dęblińskie Stowarzyszenie 

Gospodarcze, na którym był obecny Wicemarszałek Województwa Marek Flasiński. 

Głównym celem spotkania była reaktywacja Stowarzyszenia. Przewodniczący Rady zapytał 

Wicemarszałka o sposób przyznawania i rozdzielania dofinansowania ze środków 

Regionalnego Programu Operacyjnego w związku z przeniesieniem projektu Budowa 

osiedlowych stref sportowo-rekreacyjnych z miejsca 12 listy rankingowej na listę rezerwową.  
• 19 lutego - wspólnie z Burmistrzem na zaproszenie Wojewody Lubelskiego Genowefy 

Tokarskiej uczestniczył w Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Lublinie. 

Spotkanie to było poświęcone przyszłej prezydenturze Polski w Unii Europejskiej (drugie 

półrocze 2011 r.). Dyskutowano jak ma wyglądać prezydentura z punktu widzenia 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz co można pokazać z regionu Lubelszczyzny  

w Unii. 

 

Burmistrz Miasta wręczył stypendia sportowe zawodnikom osiągającym wysokie wyniki 

sportowe we współzawodnictwie ogólnopolskim i międzynarodowym. Stypendia otrzymali: 

− Anna Pacholska - uzyskała w 2009 roku I klasę sportową, wiek: do 18 lat; 

− Przemysław Adamiec – zakwalifikował się w 2009 roku do Mistrzostw Świata Seniorów 

TAEKWON-DO, wiek: powyżej 18 lat; 

− Paweł Głowienka - zakwalifikował się w 2009 roku do Mistrzostw Świata Seniorów 

TAEKWON-DO, wiek: powyżej 18 lat; 

− Piotr Wojtaś - II miejsce w Mistrzostwach Polski Tang Soo Do w 2009 r., wiek powyżej  

18 lat. 

Podziękowania otrzymali również trenerzy:  

− Jarosław Bigos - Prezes Dęblińskiej Szkoły TAEKWON DO, 

− Janusz Misztal - wiceprezesa ds. szkolenia uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimp”  

w Kozienicach. 

 

Burmistrz Miasta - Stanisław Włodarczyk przedłożył informację o swojej pracy w okresie  

od 27.01.2010 r. do 04.03.2010 r. 
 

W omawianym okresie były przygotowywane materiały na sesję Rady Miasta, a ponadto: 

• 28 stycznia - odbyło się spotkanie z projektantem zmian w planie zagospodarowania 

przestrzennego Wiślana-Żwica; 
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• 29 stycznia – brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej Dęblin  

– Masów; uczestniczył też Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej; 

• 3 lutego – uczestniczył w nadzwyczajnym walnym zebraniu KS „Czarni” Dęblin; zostało 

złożone sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz został uzupełniony skład Zarządu Klubu  

i Komisji Rewizyjnej; 

• 6 lutego – brał udział w zebraniu sprawozdawczym Towarzystwa Przyjaciół Dęblina; 

• 6 lutego – uczestniczył w uroczystości jubileuszu 50–lecia zwarcia związku małżeńskiego 

przez mieszkańców Dęblina ( 27 par); 

• 9 lutego – odbył się III Konwent władz samorządowych powiatu ryckiego, posiedzenie 

odbyło się w Dęblinie (główny temat to inwestycje planowane do realizacji w br. przez 

powiat); 

• 10 lutego – brał udział w naradzie roboczej w zakresie omówienia zagrożenia powodziowego 

na terenach miasta Dęblin oraz gmin Ułęż, Ryki i Stężyca. Narada odbyła się w Urzędzie 

Miasta Dęblin. Oprócz władz samorządowych uczestniczyli także Szef Wojewódzkiego 

Sztabu Wojskowego w Lublinie – płk Chojecki; Komendant WKU Puławy – płk Wieczorek 

oraz przedstawiciel dowódcy 1 bdm. 

• 10 lutego – uczestniczył w naradzie rocznej podsumowującej działalność Państwowej Straży 

Pożarnej. 

• 11 lutego – brał udział w zebraniu założycielskim Stowarzyszenia Szkolnych Kół 

Sportowych w Dęblinie. 

• 13 lutego – uczestniczył w Gali Sportu w Rykach – rozstrzygniecie Plebiscytu  

na najpopularniejszego sportowca i trenera roku 2009 w powiecie ryckim. 

• 16 lutego – brał udział w spotkaniu z kierownictwem Zakładu Energetycznego  

w Puławach. Zawarta została umowa na konserwacje i bieżące utrzymanie oświetlenia 

ulicznego w 2010 r. Wzrost ceny wnosi 1%. Będzie to kwota 7,35 zł netto, czyli brutto 8,97 

od jednego punktu oświetleniowego.  

• 18 lutego – brał udział w Radzie Pedagogicznej w Przedszkolu Nr 4. Rada jednogłośnie 

wypowiedziała się za wyłączeniem ze struktur Zespołu Szkół Nr 4. 

• 19 lutego – brał udział w posiedzeniu Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego  

w Lublinie. Spotkanie poświecone było prezydencji polskiej w Unii Europejskiej.  

Z samorządów terytorialnych uczestniczyli przedstawiciele: Białej Podlaskiej, Chełma, 

Zamościa, Puław, Nałęczowa, Kazimierza Dolnego i Dęblina. 

• 25 lutego – przewodniczył posiedzeniu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej z udziałem Komisji Zdrowia i Problematyki Socjalnej Rady 

Miasta. Tematem była sytuacja finansowa i kontrakt z NFZ na rok 2010. SPZOZ musi pilnie 

zakupić nowe USG, aby mógł bez problemów realizować zawarty kontrakt. Dyrektor 

wystąpił do miasta o dofinansowanie zakupu; koszt zakupu to ok. 180 tys. zł. 

• 26 lutego – uczestniczył w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej  

na temat Klubu Sportowego „Czarni” Dęblin. W spotkaniu uczestniczył Zarząd Klubu  

z jego Prezesem – Dariuszem Wojdatem. 

• 28 lutego – brał udział w zebraniu ustanawiającym w Dęblinie nowe Koło Polskiego 

Związku Wędkarskiego. Koło przybrało nazwę „Start”, a jego prezesem został - Jerzy 

Buzyrew. 
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• Odbyło się kilka spotkań w sprawie organizacji Dni Dęblina. Tegoroczne połączone byłyby  

z obchodami 85-lecia Szkoły Orląt w dniach 17 – 20 czerwca. Planowana jest organizacja 

pokazów lotniczych. Jeśli chodzi o część rozrywkową to planowane są występy zespołów 

„Golec uOrkiestra” i „Pectus”. Obchody odbyłyby się na Lotnisku. 

• Komendant Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego zwrócił się z prośbą  
o dofinansowanie nadania Sztandaru Jednostki. Burmistrz wstępnie wyraził zgodę  
na dofinansowanie tego przedsięwzięcia kwotą 10.000 zł. 

• Minister Obrony Narodowej w odpowiedzi na wniosek Miasta podjął decyzję o zbędności dla 

wojska terenu obiektów przy ul. 15 pp Wilków (kino TWIERDZA). Jednocześnie postanowił 

przekazać tę nieruchomość do zasobów Agencji Mienia Wojskowego.  

• W dniu 9 lutego Zarząd Województwa podjął uchwałę o wyborze do dofinansowania 

projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  

z Osi Priorytetowej Infrastruktura Szkolna i Sportowa. Do dofinansowania wybrane zostały 

42 projekty. Nasz projekt Budowa osiedlowych stref sportowo-rekreacyjnych nie uzyskał 

dofinansowania, mimo że był na 12 miejscu w rankingu (23 pozycja na liście). Zarząd 

Województwa pierwszy raz w historii arbitralnie zmienił kolejność na liście rankingowej  

i wybrał projekty z dalszych miejsc, przesuwając kilka projektów w tym nasz na dalekie 

miejsca na liście rezerwowej. Po otrzymaniu uchwały Zarządu wystosowaliśmy w dniu  

18 lutego wniosek do Wojewody Lubelskiego o zbadanie zgodności z prawem tej uchwały.  

Z podobnym wnioskiem w dniu 24 lutego wystąpiliśmy także do Komitetu Monitorującego 

Regionalny Program Operacyjny. 

 
Przewodniczący Komisji Samorządu i Porządku Publicznego - Roman Anyszkiewicz 
przedstawił podział środków na poszczególne zarządy osiedlowe, informując, że przyjętą w 

budżecie miasta na 2010 rok kwotę 20.000,00 zł Komisja rozdzieliła między 17 zarządów 

osiedlowych. Jak w roku poprzednim była brana pod uwagę ilość mieszkańców 

zamieszkujących w danym osiedlu. Na osiedla o większej ilości mieszkańców, to jest od 500 

osób w górę Komisja zastosowała przelicznik 1,11 zł na jednego mieszkańca. Na osiedla o ilości 

mieszkańców poniżej 500 osób, to jest: Pułaskiego i Podchorążych przyznane zostały kwoty  

po 510 zł, natomiast dla Staw i Młynek przyznano po 460 zł. 

Poniższa tabela przedstawia podział środków: 

 

l.p. osiedle kwota 

1.  Lotnisko 3.600 zł 

2.  Wiślana 2.670 zł 

3.  Mierzwiączka 1.930 zł 

4.  15 pp „Wilków” 1.420 zł 

5.  Staszica 1.380 zł 

6.  Michalinów 1.280 zł 

7.  Jagiellońskie 1.040 zł 

8.  Wiślana-Żwica 1.010 zł 

9.  Starówka   880 zł 

10.  Irena   810 zł 

11.  Żdżary   770 zł 
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12.  Rycice   650 zł 

13.  Masów   620 zł  

14.  Pułaskiego   510 zł 

15.  Podchorążych   510 zł 

16.  Stawy   460 zł 

17.  Młynki   460 zł 

 
 
Ad. pkt 4. 
Zapytania, interpelacje i wnioski radnych. 
 
� Radny Adam Cenkiel - złożył pisemny wniosek (Nr 379/10) odnośnie przyczyny wycięcia 

dwóch drzew (lip) na ul. Lipowej. 
� Wiceprzewodniczący Rady Miasta - Henryk Wiejak:  

- podziękował w imieniu mieszkańców os. Wiślana prezesowi Miejskiego Zakładu 

Gospodarki Komunalnej za pomoc w usunięciu śniegu, a co za tym idzie możliwość 
dojścia do śmietników i garaży; 

- złożył podziękowanie pani Danucie Krajewskiej za zaproszenie i zorganizowanie 

wieczoru Kultury Żydowskiej;  

- zapytał jak wygląda na dzień dzisiejszy sprawa zjazdu z ul. Warszawskiej  

w ul. Bankową ( poprosił o udzielenie odpowiedzi w tygodniku „Twój Głos” ); 

- zadał pytanie w sprawie wniosku dotyczącego odpadającego tynku przy pawilonie  

na ul. Stężyckiej; 

- gratulował radnemu Krzysztofowi Karbowskiemu przyznanego odznaczenia. 

� Radny Krzysztof Karbowski: 
- wnioskował: 

− do Przewodniczącego Rady oraz do Burmistrza o podjęcie pracy nad różnego rodzaju 

mankamentami w celu poprawienia warunków jazdy na drodze Nr 48, np. zjazd  

z ul. Warszawskiej w ul. Bankową, brak znaków pionowych oraz nawierzchni 

uniemożliwiającej spływ wód opadowych do kratek ściekowych; 

− o dodatkowe uzgodnienia dotyczące organizacji utrzymania ciągu komunikacyjnego 

drogi Nr 48 z racji przebudowy;  

− o lepszą organizację oczyszczania drogi Nr 48, ponieważ nastąpiły zmiany, powstały 

nowe parkingi; 

− o wysłanie listu z przeprosinami do pani Warownej i pani Czerskiej, które uległy 

potłuczeniu w związku z lokalizacją znaków drogowym w środku ciągu  

pieszo-rowerowego; 

− o zachowanie warunków ekologii i ochrony środowiska - została wycięta historyczna 

lipa, relikt dawnej alei wiodącej z os. Lotnisko na róg ul. Bobrowskiej  

z Kocką, jak również przy ul. Lipowej na wprost ul. Pułaskiego zostały wycięte dwa 

drzewa; 

− o wystąpienie do szkół o podjęcie przygotowań do Międzynarodowego Roku Wróbla, 

ponieważ ten ptak też jest wskaźnikiem ekologicznym; 

- zapytał: 

− dlaczego na odbiór drogi krajowej Nr 48 nie byli zaproszeni przedstawiciele Rady 

Miasta; 

− o usytuowanie hydrantów przy ul. Warszawskiej, gdzie występuje zabudowa ciągła - 

zdaniem radnego ich odległość od zabudowań jest zbyt mała; 
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− czy będą zainstalowane wyższe znaki z tabliczkami oznaczającymi ulice,  

np. Warszawską, Bankową, Śląską, istniejące są umiejscowione na zwykłych słupach, 

które są za niskie co spowodowało ich zniszczenie samochodami odśnieżającymi; 

− zapytał kiedy będzie usunięty gruz zgromadzony przy dawnej strzelnicy wojskowej, 

przy zabytkowym cmentarzu Balonna, ponieważ powstały tam warunki do tworzenia  

się nowego wysypiska śmieci; 

- złożył wniosek o ustanowienie roku 2010 rokiem Szkoły Orląt; 
- zaproponował również wystąpienie do władz samorządowych Lublina, aby 

Lubelszczyzna przystąpiła do Roku Króla Kazimierza Wielkiego.  

� Radny Mieczysław Skibiński:  
- zadał pytanie, czy Burmistrz zapozna Radę Miasta i przedstawicieli Zarządów 

Osiedlowych z kosztami wody, ścieków i ich strat, w związku z wnioskami złożonymi  

30 grudnia, informacja miała być podana w kwotach; 

- w związku ze spotkaniem Burmistrza z przedstawicielami RZI i otrzymaną odpowiedzią 
w sprawach poruszanych na spotkaniu zapytał, czy Burmistrz również otrzymał taką 
samą odpowiedź, ponieważ brak w niej jakiejkolwiek informacji o oświetleniu ul. 

Kowalskiego i zbiorniku wodnym na działce gminnej na os. Lotnisko. 

� Radny Witold Kleczkowski wnioskował o: 

- utwardzenie przystanku na ul. Podchorążych dla wysiadających od strony Puław, poprzez 

ułożenie kilku płyt chodnikowych oraz o umieszczenie tam rozkładu jazdy; 

- usunięcie wiszącego konaru dębu przy bloku Nr 4 na ul. Podchorążych będącego  

w administracji Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej; 

- umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta informacji lub harmonogramu 

dotyczącego usuwania azbestu w 2010 roku; czy mieszkańcy mogą liczyć  
na zabieranie azbestu z ich posesji celem utylizacji; 

- zapytał o składowisko na ul. Balonnej, kiedy będzie usunięte i rozparcelowane. Prośba 

os. Podchorążych o zorganizowanie na tym terenie (po usunięciu gruzu) boiska  

dla młodzieży. 

� Radny Henryk Brożyna: 
- wnioskował o rozpatrzenie umieszczenia znaku „zakaz wjazdu, nie dotyczy mieszkańców 

bloków 1-9” na ul. Ścibiora; o postawienie znaku wnoszą mieszkańcy tych bloków  

z uwagi na ogrom samochodów studentów i kursantów Szkoły Oficerskiej oraz 

dochodzące scysje między mieszkańcami a studentami; 

- prosił Burmistrza aby wspólnie z Zarządami osiedli podjął temat usunięcia z parkingów 

samochodów nie używanych od dłuższego czasu, które po udowodnieniu tego 

właścicielowi mogłyby być usunięte przez Urząd Miasta. 

� Radny Waldemar Warenica:  
- wystosował do Komendanta Komisariatu Policji w Dęblinie apel z prośbą o zwiększenie 

ilości patroli na os. Wiślana, co być może zmniejszy nagminne picie alkoholu  

i wysypywanie śmietników. 
� Radny Roman Anyszkiewicz: 

- poinformował, że na środku chodnika przy skręcie na Lotnisko jest usytuowany znak 

„przejście dla pieszych”; 
- przypomniał o zepsutej lampie oświetleniowej; 
- wnioskował o sprawdzenie wypoziomowania studzienek odwadniających na ulicach 

Warszawskiej i Niepodległości; 
- wnioskował o podcięcie gałęzi drzew na ul. Warszawskiej, oraz usunięcie pozostałości  

po kiosku „totolotek” - byłoby dodatkowe miejsce parkingowe. 
� Przewodniczący RM - Ryszard Karpiński: 
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- poinformował, że na terenie Dęblina znajdują się nadal pojemniki firmy zbierającej 

używaną odzież - wnioskował o ponowne wystąpienie o ich usunięcie, ponieważ 
powstają dzikie wysypiska śmieci. 

 
Ad. pkt 5a. 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin 
na 2010 r. 
 
Skarbnik Miasta - Kinga Barańska poinformowała, że w projekcie uchwały wprowadzono 

zmiany zmniejszające i zwiększające budżet na podstawie:  

• na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego zwiększono budżet po stronie 

dochodów i wydatków o kwotę 190.100 zł w dziale – Pomoc społeczna. Jest to dotacja 

celowa przeznaczona na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania”; 

• na podstawie umowy między powiatem ryckim a miastem Dęblin zwiększono budżet  

po stronie dochodów i wydatków o kwotę 41.100 zł w dziale - Pozostałe zadania z zakresu 

polityki społecznej, w rozdziale - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 

niepełnosprawnych. Jest to dotacja celowa z budżetu powiatu przeznaczona  

na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dęblinie  

w wysokości 10% całkowitych kosztów funkcjonowania warsztatów w 2010 r.; 

• autopoprawka Burmistrza - zmiana paragrafu w dziale - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa, rozdział - Państwowe Komendy Straży Pożarnej - pomoc finansowa dla 

samorządu na dofinansowanie zadań bieżących własnych oraz inwestycyjnych. 

 

Komisja Gospodarki Przestrzennej i Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Wobec braku dyskusji, przystąpiono do głosowania projektu uchwały.  

W głosowaniu brało udział 15 radnych. „Za” projektem uchwały było 15 głosów (jednogłośnie). 

Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr LX/361/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 

Miasta Dęblin na 2010 rok. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. pkt 5b. 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Ryckiemu na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego. 
 
Skarbnik Miasta poinformowała, że pomoc finansowa w wysokości 20.000 zł jest przeznaczona 

dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Rykach na zakup specjalnego samochodu 

wysokościowego do ratownictwa. 

 

Komisja Gospodarki Przestrzennej i Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Radny Henryk Wiejak - zapytał, jaka będzie wysokość podnośnika?  

 

Radny Waldemar Chochowski (pracownik Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej)  

- poinformował, że podnośnik będzie miał wysokość 24 metrów i będzie sięgał do wysokości  

7 piętra, co bardzo poprawi bezpieczeństwo. 

 

Następnie przystąpiono do głosowania. W głosowaniu brało udział 15 radnych. „Za” projektem 

uchwały było 15 głosów (jednogłośnie). 
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Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr LX/362/2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Ryckiemu na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego. Uchwała 

stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 5c. 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania Burmistrzowi Miasta Dęblin 
dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 r. 
 
Przewodniczący Rady Miasta przedstawił projekt uchwały wyjaśniając, że przyznanie 

dodatkowego wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta wynika z ustaw: o samorządzie gminnym; 

pracownikach samorządowych oraz dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników 

jednostek sfery budżetowej. 

Wobec braku dyskusji, przystąpiono do głosowania projektu uchwały.  

W głosowaniu brało udział 15 radnych. „Za” projektem uchwały było 15 głosów (jednogłośnie). 

Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr LX/363/2010 w sprawie przyznania Burmistrzowi Miasta 

Dęblin dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 r. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. pkt 5d. 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej za wieloletnią 
pracę Burmistrzowi Miasta Dęblin. 
 
Przewodniczący Rady Miasta przedstawił projekt uchwały wyjaśniając, że przyznanie nagrody 

jubileuszowej po 25 latach pracy wynika z przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz 

ustawy o pracownikach samorządowych. 

 

Radny Henryk Brożyna - zapytał, czy jest to wynagrodzenie netto, czy brutto? 

 

Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że zarówno nagroda, jak i wynagrodzenie 

dodatkowe podane jest w kwocie brutto. 

Następnie przystąpiono do głosowania projektu uchwały.  

W głosowaniu brało udział 14 radnych. „Za” projektem uchwały było 14 głosów (jednogłośnie). 

Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr LX/364/2010 w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej  

za wieloletnią pracę Burmistrzowi Miasta Dęblin. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 5e. 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulanimu nadania tytułu Honorowego 
Obywatelstwa Miasta Dęblin. 
 
Burmistrz - przedstawił poprawiony Regulamin nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta 

Dęblin. Poinformował, że w stosunku do istniejącej uchwały z 1995 roku zmiany wynikają  
z charakteru technicznego. Stara uchwała używa niewłaściwej nomenklatury i sformułowań 
nieprzystających do rzeczywistości, np. określa Zarząd Miasta jako organ wykonawczy. 

Podstawowe zmiany, to zliberalizowanie możliwości, częstotliwości nadawania tytułu i jego 

wręczania. Wcześniejsza uchwała wyznaczała tylko jeden termin raz w roku, z okazji Święta 

Niepodległości. Obecnie Rada Miasta będzie decydować o przyznaniu Honorowego 

Obywatelstwa, które może być przyznane na różnych uroczystościach, przy okazji rocznic, 

jubileuszy. Wzór medalu i legitymacji pozostaje bez zmian.  

Na Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej radny Krzysztof Karbowski zgłaszał wnioski  

i uwagi, które zostały częściowo przyjęte.  
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• Uwzględniono wniosek o ujednolicenie nazewnictwa, zamiast słów „Miasta Dęblina” będzie 

wszędzie „Miasta Dęblin”.  

• W § 3 katalog został rozszerzony i zawiera dziedziny z zakresu:  

- polityki, 

- gospodarki, 

- nauki, oświaty i wychowania, 

- kultury, kultury fizycznej i turystyki, 

- ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, i obronności kraju,  

- za bohaterskie czyny. 

• W § 6, ust. 2. do wniosku o nadanie tytułu dodana została laudacja, czyli wywód 

uzasadniający nadanie tytułu. 

• W § 12, ust. 2. dodano, że napis w otoku wykonany „majuskułą”. 

• W załączniku Nr 1, czyli wzór aktu nadania w pkt 3. herb Miasta Dęblina wykonany  

w kolorze czarnym; w pkt 4. opis barw powielony jak we fladze miasta; pkt 6. nadruk herbu 

tłoczony. 

 

Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  

z uwzględnieniem autopoprawek Burmistrza Miasta. 

 

Radny Krzysztof Karbowski - powiedział, że w § 12 pkt 2. lepsze byłoby brzmienie 

„symetrycznie na awersie” zamiast słów „w środku medalu”, a w otoku majuskułą napis: 

„HONOROWY OBYWATEL MIASTA DĘBLIN”. Natomiast na rewersie znów symetrycznie, 

ponieważ użycie słów w środku jest nieprecyzyjne. Radny miał też uwagi dotyczące załącznika 

Nr 2, czyli opisu awersu i rewersu. Według radnego te opisy byłyby zgodne z heraldyką. 
 

Burmistrz - powiedział, że dochodzą coraz to nowe propozycje ze strony radnego. 

Poinformował, że propozycje i wnioski złożone przez radnego na Komisji Oświaty, Kultury  

i Kultury Fizycznej zostały wzięte pod uwagę, zmiany uznane za stosowne, są ujęte w projekcie 

uchwały. Zmiana uchwały miała polegać tylko na uaktualnieniu i dopasowaniu do dzisiejszych 

warunków, do tej pory nie było problemów z opisem medalu. Uwagi określone w opisie  

do medalu są jasne i merytorycznie pełne. Według Burmistrza zasady heraldyczne nie zmieniły 

się od 1995 roku. Powiedział, że nie wyrazi zgody na zmianę wzoru i sensu całej uchwały. 

Matryca jest wykonana i zmiana dotyczy tylko rewersu, czyli danych osoby utytułowanej, do tej 

pory nie było z tym żadnych problemów.  

 

Radny H. Wiejak - przekazał słowa uznania dla wiedzy heraldycznej radnego Krzysztofa 

Karbowskiego. Zaproponował, aby przyjąć uchwałę wraz z poprawkami Burmistrza, gdyż  
na dzień dzisiejszy to wystarczy. 

 

Radny Tadeusz Oryl - poprosił Burmistrza o wyłożenie Kroniki Miasta Dęblin  

z zamieszczonymi danymi personalnymi osób wyróżnionych tytułem Honorowego 

Obywatelstwa, np. przy okazji uroczystej sesji. 

 

Radny Ryszard Zarówny - zapytał, czy uhonorowany obywatel może nie wyrazić zgody  

na umieszczenie swoich danych w Kronice Miasta.  

 

Burmistrz - w odpowiedzi poinformował, że obywatel może nie wyrazić zgody, ponieważ poza 

imieniem i nazwiskiem pozostałe dane personalne, takie jak data urodzenia, zdjęcie podlegają 
ochronie danych osobowych. 

 
Po dyskusji, przystąpiono do głosowania projektu uchwały.  
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W głosowaniu brało udział 14 radnych. „Za” projektem uchwały było 14 głosów, (jednogłośnie). 

Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr LX/365/2010 w sprawie Regulanimu nadania tytułu 

Honorowego Obywatelstwa Miasta Dęblin. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 6. 
Wolne wnioski. 
 
Radny K. Karbowski wnioskował o:  

- wykonanie zatoki i przystanku przy drodze krajowej Nr 48, na ul. Kockiej w kierunku 

Moszczanki; w stronę miasta istnieje przystanek autobusowy, więc ten brak jest nielogiczny;  

- uporządkowanie wszystkich miejsc pamięci narodowej, ponieważ zbliża się wiosna; 

- podcięcie pielęgnacyjne konarów dębu na rogu ul. Warszawskiej z ul. Okólną; 
- naprawę „witaczy” z kierunku Ryk do Dęblina, (zdewastowana szczególnie dolna część, 

odpadające znaki i litery); 

- poinformował o występującym nadal procederze wieszania ogłoszeń na drzewach w centrum 

miasta; 

- usunięcie mankamentu po modernizacji drogi Nr 48, który występuje przy posesji państwa 

Szczepańskich, ul. Warszawska 4, obniżenie terenu przy części wjazdowej tworzy potężną 
kałużę; podobna sytuacja występuje na placu Orląt Dęblińskich (brak odwodnienia); 

- przegląd nawierzchni dróg i remonty cząstkowe w centrum miasta (ubytki w jezdni); 

- nasadzenie żywopłotu wzdłuż rzeczki Irenki przy ul. Lotników Polskich od skrętu  

z ul. Warszawskiej, aby poprawić estetykę. 
 

Radny R. Zarówny - wystąpił z prośbą o zrobienie porządku ekologicznego na terenie 

złomowiska, czyli na terenie posesji pana Nakoniecznego. Zbliżają się uroczystości obchodów 

85-lecia Szkoły Orląt, a teren ten wygląda bardzo źle.  

 

Radny Stanisław Kopacz - złożył wniosek o: 

- ustawienie 5 tabliczek na słupkach przy podjazdach między blokami na os. 15 PP Wilków 

„wjazd - nie parkować”; 

- generalny przegląd znaków pionowych w mieście; 

 

Radny Mieczysław Grobel - zadał pytanie, co się stanie z ogródkiem dla dzieci, czy zostanie 

przeniesiony w inne miejsce, gdy firma budowlana wejdzie na plac przy ul. Sienkiewicza.  

 

Przewodniczący Zarządu Osiedla Michalinów - Sławomir Świątkowski: 
- wnioskował o zwrócenie się do Zarządu Dróg Powiatowych o remont ulicy Michalinowskiej, 

Towarowej i Wolności. Drogi te są w bardzo złym stanie, co grozi uszkodzeniem aut. 

Zauważył, że na sesjach brakuje radnych powiatowych z Dęblina i nie ma się do kogo 

zwrócić o pomoc. 

- nawiązując do strat wody, o których mówił radny M. Skibiński, podał przykład  

ul. Kwiatowej gdzie pod koniec lutego, przy posesji pana Mikuska pękła rura wodociągowa. 

Zawiadomiony został Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej, ale przez 5,5 godziny lała się 
woda. Społeczeństwo jest oburzone, dlaczego ma za to płacić. 

 

Ad. pkt 7.  
Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski. 
 
Burmistrz Miasta - Stanisław Włodarczyk - udzielił odpowiedzi na zapytania i wnioski: 

 

� dla radnego Henryka Wiejaka: 
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- sprawa zjazdu z ul. Warszawskiej w ul. Bankową - poinformował, że jadąc od strony 

wiaduktu nie można skręcić w ul. Bankową, jest tylko zjazd od strony centrum. 

Dwukrotnie zwracaliśmy się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  

o zmianę organizacji ruchu, ale wykonanie jest zgodne z projektem zatwierdzonym przez 

GDDKiA. Generalna Dyrekcja nie chce wyrazić zgody na dopuszczenie lewoskrętu  

w ul. Bankową, argumentując to zagrożeniem zwiększenia ilości kolizji. Dwa 

skrzyżowania są w bardzo niewielkiej odległości od siebie (20 metrów) i nie da się 
wyznaczyć dwóch zjazdów na tych skrzyżowaniach. W związku z tym zostanie 

wykonana zmiana organizacji ruchu na ul. Bankowej, ponieważ do tej pory był zakaz 

wjazdu od ul. Grunwaldzkiej. Postanowiliśmy przywrócić ruch dwukierunkowy  

na ul. Bankowej, będzie się to wiązało z ograniczeniem możliwości parkowania;  

- odnośnie odpadającego tynku przy pawilonie 33 na ul. Stężyckiej - wniosek został 

przekazany do Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej, zarządzającego budynkiem, 

więc na pewno w najbliższym czasie, jeśli warunki pozwolą schody zostaną poprawione.  

� dla radnego Krzysztofa Karbowskiego: 

- mankamenty drogi krajowej Nr 48 - uważa, że przy tego typu robotach nie uniknie  

się pewnych niedociągnięć, jednakże prosił wiele razy przed odbiorem, aby zgłaszać tego 

typu sytuacje, najlepiej na piśmie i wtedy można było przekazywać je zarządcy drogi. 

Odbiór faktycznie był, natomiast zawsze w takich sytuacjach jest przewidziany odbiór 

pogwarancyjny, który prawdopodobnie odbędzie się w kwietniu lub w maju  

z wykonawcą i z inwestorem, czyli GDDKiA. Najbardziej uciążliwe kwestie zostały 

zlikwidowane, poprawione już w grudniu, między innymi zainstalowana została kratka 

ściekowa w rejonie skrzyżowania z ul. Składową, gdzie tworzyła się potężna kałuża. 

- zapraszanie przedstawicieli Rady na odbiór drogi krajowej Nr 48 - przedstawiciele Rady 

Miasta nie zostali zaproszeni na odbiór, ponieważ Miasto nie jest inwestorem; 

- usytuowanie hydrantów przy ul. Warszawskiej - usytuowanie hydrantów jest zgodne  

z uzgodnioną dokumentacją techniczną. Jeśli pan radny twierdzi, że zostały 

umiejscowione niezgodnie z przepisami, to proszę zwrócić się do odpowiednich 

organów. 

Radny W. Chochowski jako przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej wyjaśnił,  

że od strony technicznej odległość w mieście między hydrantami powinna wynosić  
nie więcej niż 150 metrów, stwierdził że dostęp do nasad hydrantów jest bardzo dobry  

i łatwy. Według radnego nawet lepiej, aby były umiejscowione bliżej ściany niż  
na środku chodnika, żeby przechodnie się nie rozbijali. Widział te hydranty i uważa,  

że wszystko jest zgodne z przepisami.  

- zainstalowanie wyższych słupków z nazwami ulic - faktycznie znaki są posadowione 

troszkę zbyt nisko, chociaż i tak wyżej niż poprzednie. W centrum miasta, które jest pod 

kontrolą konserwatora zostały umieszczone stylowe słupki z czarnymi obwódkami  

i te znaki są mocniejsze i umieszczone wyżej. Nie znaczy to, że będziemy w całym 

mieście stawiać stylowe słupki, ponieważ nie ma takiej potrzeby i jest to o wiele droższe. 

Jeżeli w przyszłości będziemy zlecali wykonywanie tabliczek z nazwami ulic, to będą 
miały czarną obwódkę i będą posadowione wyżej;  

- list do osób poszkodowanych w trakcie przebudowy drogi - nie będziemy wysyłać listu, 

ponieważ to nie Miasto było inwestorem i nie będzie przejmować na siebie 

odpowiedzialności za wypadki; 

- sprawa odśnieżania - zima tegoroczna była wyjątkowa i trudno było utrzymać dobre 

warunki na drogach, chodnikach i parkingach. Chodniki (również na ul. Warszawskiej) 

powinni odśnieżać właściciele posesji przyległych, niestety nie spełniali tego obowiązku. 

Brak pieniędzy doskwierał wszystkim, nawet na utrzymanie drogi krajowej  

też w pewnym momencie się skończyły i odśnieżanie chodników zupełnie zostało 

wstrzymane i dopiero po naszej interwencji ponownie uruchomione.  
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- wycięcie drzew na ul. Lipowej - na pewno były pozwolenia na wycięcie, można zapoznać 
się z decyzją. Jeśli chodzi o ul. Lipową być może chodzi o planowaną modernizację. 
Zawsze przy wycince drzew przeprowadza się postępowanie administracyjne i podawane 

są powody wycięcia; 

- usunięcie gruzu zgromadzonego przy ul. Balonnej - przy starej strzelnicy wojskowej  

był składowany tymczasowo materiał z rozbiórki, który gdzieś trzeba było gdzieś złożyć. 
Na pewno w okresie wiosennym będzie usunięty, ponieważ prawdopodobnie będziemy 

dalej robić drogę za cmentarzem i zostanie przemieszczony tam gdzie będzie potrzebny. 

W tej chwili jest jeszcze zbyt mokro, aby się tym zająć;  
- w sprawie zorganizowania roku wróbla - wniosek nie dotyczy władz Miasta Dęblina  

i pozostawia go bez odpowiedzi; 

- odnośnie wniosków o ustanowienie roku 2010 rokiem Szkoły Orląt i przystąpienie  

do Roku Króla Kazimierza Wielkiego - są to wnioski do rozpatrzenia przez odpowiednie 

komisje Rady Miasta.  

� dla radnego Mieczysława Skibińskiego:  

- informacja na temat strat ponoszonych przez MZGK na wodzie i ściekach - trzy wnioski 

30 grudnia 2009 r. wpłynęły trzy wnioski o następującej treści: 

1. Jaki jest koszt utylizacji 1m
3
 nieczystości ciekłych MZGK w Dęblinie;  

2. Jaki jest koszt emisji 1m
3
 wody przez MZGK w Dęblinie; 

3. Na podstawie informacji przekazanej przez prezesa MZGK w Dęblinie na sesji Rady 

Miasta straty podano: woda w wysokości 14,6%, ścieki w wysokości 17%. Pan radny 

prosił o podanie straty w kwocie. 

Na te wnioski MZGK udzielił odpowiedzi, (Burmistrz odczytał te odpowiedzi): 

• w dniu 21 stycznia;  

- koszt wyprodukowania 1m
3
 wody z ujęcia wody Wiślana i Jagiellońska  

za 11 miesięcy 2009 r. wyniósł 1,92 zł/m
3
 netto, czyli 2,05zł/m

3
 brutto; 

- koszt oczyszczenia (utylizacji) 1m
3
 nieczystości ciekłych zrzucanych na zlewnię 

MZGK Sp. z o. o. wynosi 4,00 zł/m
3
 netto, czyli 4,28 zł/m

3
 brutto. 

• w dniu 28 stycznia MZGK dosłał informację; 
- koszt oczyszczenia 1 m

3
 ścieków dostarczonych do oczyszczalni za 11 miesięcy 

wyniósł 2,31 zł/m
3
 netto, czyli 2,47 zł/m

3
 brutto. 

Burmistrz wyjaśnił, że niewłaściwe udzielenie odpowiedzi na temat ścieków wynikło z 

nieporozumienia, o czym była mowa na poprzedniej sesji. 

Następnie Burmistrz przedstawił wyjaśnienia MZGK odnośnie strat wody; 

Straty oblicza się porównując ilości wody wyprodukowanej i sumy wody dostarczonej 

(rozliczonej) do odbiorców i przeznaczonej na cele technologiczne ujęć i sieci. Obliczanie 

straty nie daje pełnego obrazu stanu technicznego sieci i instalacji wodociągowej, gdyż 
różnice bilansowe mogą wynikać z różnych powodów, np. błędów wskazań wodomierzy 

(straty pozorne), braków w odczytach, wycieków wody z nieszczelnego rurociągu  

na trasie od dostawcy do poszczególnych odbiorców, nielegalnych poborów wody (w tym 

pobieranie wody z hydrantów), trudności oszacowania ilości wody pozostałej w zapasie 

w zbiornikach retencyjnych. W związku z tym przedłożenie wskaźników procentowych 

na wartości nie jest zasadne. Nie znamy struktury przyczyn tych strat. Można jedynie 

oszacować koszty zmienne produkowanej wody (rosną wraz ze wzrostem produkcji),  

do których zaliczamy koszty energii elektrycznej oraz opłaty za ochronę środowiska.  

Za 9 miesięcy 2009 roku koszty zmienne przypadające na straty na sprzedaży wody 

wyprodukowanej wyniosły: zużycie energii elektrycznej - 12.102 zł, opłata do ochrony 

środowiska 4.073 zł, razem koszty zmienne 16.175 zł. Pewną wymierną stratą w spółce 

jest strata na wodzie zakupionej, która za 11 miesięcy 2009 roku wyniosła 31.877,44 zł. 

Straty można zmniejszać biorąc pod uwagę aspekt ekonomiczny. Koszty usunięcia 

przyczyn strat nie mogą być wyższe niż oszacowana wartość strat. Oszacowana wartość 
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strat jest teoretyczna, ponieważ nie ma takiego przypadku sieci wodociągowej,  

czy kanalizacyjnej, żeby straty nie występowały. Przeciętna wysokość strat wody  

w Polsce kształtuje się na poziomie 20%. W MZGK spółka z o.o. Dęblin straty wody 

wynoszą 14,6% i plasują się poniżej średniej krajowej.  

Burmistrz wyjaśnił, że taką odpowiedź otrzymał radny Skibiński i radny Brożyna. 

Odpowiedź była też w Biurze Rady Miasta, więc każdy z radnych mógł się z nią 
zapoznać. O tych rzeczach była też mowa na sesji, przy omawianiu taryf za wodę i ścieki. 

- sprawa oświetlenia ul. Kowalskiego - RZI przysłało protokół zdawczo-odbiorczy 

przejęcia przez Miasto sieci oświetlenia ulicznego ul. Kowalskiego w istniejącym stanie 

faktycznym, bez inwentaryzacji i bez propozycji doprowadzenia sieci do stanu 

używalności; w związku z tym po konsultacji z Komisją Gospodarki Przestrzennej  

i Budżetu została podjęta decyzja odmowna o nie przejmowaniu oświetlenia ulicznego  

w obecnym stanie.  

� dla radnego Witolda Kleczkowskiego: 

- utwardzenia podłoża przystanku na ul. Podchorążych - wniosek jak najbardziej zasadny, 

zostanie to wykonane, utwardzone, położymy płyty w ramach prac interwencyjnych; 

- usunięcie wiszącego konaru dębu przy bloku Nr 4 na ul. Podchorążych - powinien  

to zrobić zarządca nieruchomości, przekażemy tą sprawę do MZGK; 

- usuwanie azbestu w 2010 r. przez Urząd Miasta - po zmianie przepisów i likwidacji 

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska nie będzie dofinansowania usuwania azbestu  

z domów prywatnych. Brak jest również zmiany w ustawie o ochronie środowiska,  

nie ma też zmiany do ustawy o finansach publicznych, która pozwoliłaby  

na dofinansowanie z budżetu gminy tego typu przedsięwzięć. Niestety nie mamy 

możliwości dofinansować utylizacji azbestu osobom prywatnym. Sprawa jest znana  

na forum krajowym, problemy dotyczą również innych przedsięwzięć ochrony 

środowiska. Czekamy na rozstrzygnięcie, bo bez tego wszystkie uchwalone przez Radę 
Miasta programy w zakresie usuwania azbestu są bezużyteczne. 

� dla radnego Henryka Brożyny: 

- znak „zakaz wjazdu” na część ul. Ścibiora - trzeba w tej sprawie znaleźć kompromis, 

wniosek zostanie przeanalizowany. 

� dla radnego Waldemara Warenicy - wniosek do Komendanta Policji o zwiększenie patroli  

na os. Wiślana - sprawę rozpatrzy Komendant. 
� dla radnego Romana Anyszkiewicza: 

- znak „przejście dla pieszych” w środku chodnika - znak zostanie przeniesiony; 
- zepsuta lampa oświetleniowa - nie tylko ta usterka wymaga poprawy. Firma, która robiła 

oświetlenie zostanie wezwana do usunięcia usterek. Tego typu sprawy proszę zgłaszać 
bezpośrednio do wydziałów nie czekając na sesję Rady Miasta. 

� dla Przewodniczącego RM - Ryszarda Karpińskiego  
- usunięcie pojemników na odzież używaną - na terenach gminnych takich pojemników 

już nie ma, wszystkie umowy na pewno zostały wypowiedziane i wyegzekwowane, 

natomiast na różnych terenach prywatnych te pojemniki mogą stać, na to Miasto  

nie ma wpływu; 
� dla radnego K. Karbowskiego:  

- wykonanie zatoki i przystanku przy drodze krajowej Nr 48, na ul. Kockiej w kierunku 

Moszczanki - ponieważ nigdy nie było w tym miejscu zatoki umknęła nam ta sprawa,  

ale dokumentacja była do wglądu, podawaliśmy ją do publicznej wiadomości, więc 

można było na bieżąco zgłaszać uwagi. Przewodniczący Zarządu Osiedla Żdżary miesiąc 

temu zgłosił taki wniosek i został on przekazany do GDDKiA w Lublinie w celu 

rozpatrzenia. Miasto Dęblin nie może wykonać tej zatoki (choć by bardzo chciało), 

ponieważ zarządcą i właścicielem drogi jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych  

i Autostrad; 
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- uporządkowanie wszystkich miejsc pamięci narodowej - szkoły mają przydzielone 

miejsca pamięci do opieki i od wiosny można te prace zacząć wykonywać.  
- prace pielęgnacyjne i interwencyjne, np. naprawa zdewastowanych „witaczy” - są to 

sprawy porządkowe, złożyliśmy zapotrzebowanie na pracowników interwencyjnych, być 
może od 15 marca będziemy mogli podjąć działania. Sprawa dewastacji powtarza się 
często, dotyczy zwłaszcza niszczenia koszy na śmieci. Będziemy prowadzić prace 

porządkowe nie tylko w miejscach pamięci narodowej, ale na terenie całego miasta. 

- kałuże przy wjeździe na prywatne posesje - wykonanie odpowiedniego wjazdu na swoją 
posesję należy do właściciela nieruchomości. W przypadku wykonywania chodnika 

inwestor nie jest zobowiązany do wykonywania wyjazdu właścicielowi posesji.  

W przypadku parkingu miejskiego będzie wykonany odpływ. Podniesienie terenu 

parkingu jest zadaniem inwestycyjnym i zostanie wykonane przy rewitalizacji Miasta; 

� dla radnego K. Karbowskiego i radnego R. Zarównego: 

- nasadzenie drzew (tuje) wzdłuż rzeczki Irenka - pomysł jest dobry, teren wzdłuż rzeczki 

jest zaniedbany i wymaga zasłonięcia, ponieważ struktura własnościowa tego terenu nie 

pozwoli na szybkie jego uporządkowanie.   

� dla radnego Stanisława Kopacza:  

- tabliczki ostrzegawcze między blokami („wjazd - nie parkować”, „nie zastawiać - droga 

przeciwpożarowa”) - powinny wykonać wspólnoty mieszkaniowe;  

- generalny przegląd znaków pionowych - będzie wykonany po ustąpieniu zimy. 

� dla Przewodniczącego Zarządu Osiedla Michalinów - Sławomira Świątkowskiego:  

- remont ulic: Michalinowskiej, Towarowej i Wolności - są to drogi powiatowe  

i na pewno powiat będzie je remontował. Niestety obecnie pogoda to uniemożliwia. 

Drogi po tej zimie wszędzie są w bardzo złym stanie, a ich zimowe utrzymanie 

pochłonęło olbrzymie środki.  

- ubytek wody z pękniętej rury wodociągowej - nie wiadomo, dlaczego od razu nie podjęto 

akcji naprawy rury wodociągowej, być może brakowało części. Stan sieci  

na os. Michalinów jest fatalny. Sprawa będzie wyjaśniona przez prezesa MZGK. 

Natomiast gdyby dopływ wody został zakręcony, to w tej części miasta mieszkańcy 

byliby pozbawieni wody.  

� dla radnego Mieczysława Grobla: 
- przeniesienie ogródka zabawowego dla dzieci - zarząd osiedla powinien znaleźć dogodne 

miejsce aby przenieść plac zabaw.  

� dla radnego Brożyny: 

- usuwanie nieużywanych samochodów z parkingów - na wniosek będę mógł 

odpowiedzieć po konsultacji z Wydziałem Komunikacyjnym Starostwa Powiatowego.  

 

Po zadaniu przez Przewodniczącego pytania, czy są uwagi do udzielonych odpowiedzi, głos 

zabrał radny Skibiński, który podziękował za dostarczone na piśmie odpowiedzi informując,  

że obecnie nie będzie problemów z wyliczeniem strat wody i ścieków.  

 

Przewodniczący Rady Miasta zadał pytanie, czy zostały udzielone wszystkie odpowiedzi  

na zapytania i wnioski - ponieważ nie było sprzeciwu, zamknął punkt. 

 
Ad. pkt 8. 
Zatwierdzenie protokołu LIX sesji Rady Miasta. 
 
Ponieważ nie wpłynęły do protokołu uwagi ani wnioski, przystąpiono do zatwierdzenia 

protokółu z LIX.  

W głosowaniu brało udział 14 radnych. „Za” przyjęciem protokołów było 14 radnych 

(jednogłośnie). Rada Miasta przyjęła protokół z LIX sesji Rady Miasta. 
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Ad. pkt 9. 
Zamknięcie sesji. 
 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący RM - Ryszard Karpiński 
zamknął LX sesję. 
 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: 

 

Agnieszka Ostrach 

 


