
PROTOKÓŁ Nr LXVII/2010 
z przebiegu LXVII sesji (XII nadzwyczajnej) V kadencji Rady Miasta Dęblin  

w dniu 21 lipca 2010 roku 
___________________________________________________________________________ 
 

Miejsce posiedzenia: Sala Ślubów Ratusza Miasta Dęblin.  

Czas trwania sesji: godz. 14
00

 – 14
30

.
 
 

Ustawowy skład Rady Miasta - 15 radnych. 

W sesji wzięło udział 13 radnych.  

Nieobecni radni: Krzysztof Karbowski, Waldemar Chochowski. 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 1.  
Otwarcie sesji.  
 

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

 Przewodniczący Rady poinformował, że sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym 

na wniosek Burmistrza Miasta.  

 
Ad. pkt 2. 
Przedstawienie porządku obrad. 
 

Przewodniczący Rady – Ryszard Karpiński przedstawił proponowany przez Burmistrza Miasta 

porządek obrad.  

 

Porządek obrad LXVII sesji (XII nadzwyczajnej):  
1. Otwarcie sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin 

na 2010 r. 

4. Zamknięcie sesji. 

 

Ad. pkt 3. 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin 
na 2010 rok. 
 

Burmistrz Miasta - poinformował, że projekt uchwały jest związany z pismem Lubelskiego 

Urzędu Wojewódzkiego z dnia 15 lipca 2010 r. dotyczącym możliwości dofinansowania  

w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych projektu inwestycyjnego - 

Przebudowa dróg na osiedlu Wiślana - Żwica w Dęblinie - II etap (przebudowa  

ul. Chorzewskiego, Tańskiego, Meissnera, dokończenie ul. Bajana, dokończenie ul. Żwirki  

i Wigury, łącznik od ul. Bajana do ul. Krzywej, oraz odcinek ul. Krzywej do drogi krajowej Nr 48 

- łączna długość 1,3 km, 21 tys. m
2 

drogi oraz 800 m sieci kanalizacji deszczowej).  

Miasto Dęblin projekt inwestycji zgłaszało w ubiegłym roku. W wyniku oszczędności 

przetargowych wojewoda w ramach limitu środków przeznaczonych na dotacje dla województwa 

może zgłosić kolejne wnioski z listy zakwalifikowanych i w formie aneksu przedstawić  
do zatwierdzenia przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Obecnie Urząd 

Wojewódzki proponuje dofinansowanie w kwocie 1.136.544 zł - niecałe 50% wartości inwestycji.  

Po przeanalizowaniu budżetu Miasta uzyskano kwotę 1.858.854 zł, czyli łącznie  

z dofinansowaniem 2.995.398 zł, która zdaniem Burmistrza gwarantowałaby wykonanie 

inwestycji. Powstał projekt uchwały wprowadzającej zmiany do budżetu i konieczne było 
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zwołanie sesji nadzwyczajnej. Decyzję należy podjąć szybko i niezwłocznie potwierdzić 
zainteresowanie dotacją, a następnie ogłosić przetarg. Środki z Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych są środkami jednorocznymi, więc inwestycja musi być 
zrealizowana i rozliczona w roku bieżącym.  

 

W projekcie uchwały wprowadzono zmiany zmniejszające i zwiększające budżet na podstawie 

wewnętrznych decyzji i potrzeb oraz: 

1. z inicjatywy Burmistrza Miasta Dęblin proponuje się dokonanie następujących zmian  

po stronie wydatków budżetowych ( bez zwiększania zadłużenia): 

 

− zwiększyć środki po stronie wydatków budżetowych: 

• w dziale - Transport i łączność, w rozdziale - Drogi publiczne gminne, zadanie 

inwestycyjne - Przebudowa dróg na osiedlu Wiślana - Żwica w Dęblinie - II etap  

o kwotę 1 858 854 zł do ogólnej kwoty 2 995 398 zł (wraz z dotacją). Zwiększenie 

dotyczy środków własnych;  

 

− zmniejszyć środki po stronie wydatków budżetowych: 

• w dziale - Transport i łączność: 
− w rozdziale - Drogi publiczne powiatowe, zad. inwest., w ramach pomocy 

finansowej - Kompleksowa przebudowa infrastruktury drogowej od drogi krajowej 

nr 17 do drogi krajowej nr 48 w miastach Ryki i Dęblin ( ul. Lipowa i Konopnicka) 

o kwotę 902 000 zł do kwoty 316 830 zł. Zgodnie z umową między Gmina Ryki, 

Miastem Dęblin i Powiatem Ryckim z dnia 15 lipca 2010 r., pomoc finansowa 

uległa zmniejszeniu na skutek większej kwoty dofinansowania unijnego dla 

powiatu Ryckiego, 

− w rozdziale - Drogi publiczne gminne, zad. inwest. - Budowa ul. Okrzei  

i Słonecznej w Dęblinie o kwotę 20 000 zł; inwestycja będzie zgłoszona do 

Regionalnego Programu Operacyjnego, w tym roku brak naborów wniosków 

drogowych; inwestycja jest ujęta w wykazie inwestycji wieloletnich i roboty 

drogowe będą prowadzone w 2011 r.; kwota była przeznaczona na wykonanie 

studium wykonalności; 

 

• w dziale - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale - Gospodarka gruntami  

i nieruchomościami, wykupy gruntów i nieruchomości o kwotę 100 000 zł do kwoty 

170 000 zł; 

 

• w dziale - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale Pozostała 

działalność, zad. inwestycyjne: 

� Przygotowanie strefy inwestycyjnej NADATKI o kwotę 34 854 zł, 

� Rewitalizacja centrum Miasta Dęblin o kwotę 182 000 zł do kwoty 138 000 zł 

(pozostała kwota konieczna do przygotowania projektu), 

� Ekologiczne źródła pozyskiwania energii cieplnej na terenie gmin Stężyca, Ryki, 

Dęblin, Nowodwór oraz Ułęż metodą zachowania walorów środowiska 

naturalnego o kwotę 50 000 zł - wniosek nie został złożony, projekt nie będzie 

realizowany, 

� Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia  

w wodę na terenie aglomeracji Dęblin o kwotę 370 000 zł do kwoty 117 200 zł 

(projekt dofinansowywany z Programu Infrastruktura i Środowisko, w tej chwili na 
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liście rezerwowej Ministerstwa Ochrony Środowiska); 

• w dziale - Kultura Fizyczna i sport, w rozdziale - Pozostała działalność, zad. 

inwestycyjne - Budowa osiedlowych stref sportowo-rekreacyjnych o kwotę 200 000 zł 

do kwoty 45 765 zł - projekt po procedurach odwoławczych zostanie zrealizowany  

w 2011 roku; 

 

− dokonać przeniesienia środków po stronie Wydatków budżetowych z działu -  Działalność 
usługowa, rozdziału - Opracowania geodezyjne i kartograficzne na dział Transport i łączność, 
rozdział - Drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg w kwocie 

20 000 zł; 

 

− dokonać przeniesienia środków po stronie wydatków budżetowych między działami, 

rozdziałami i paragrafami nie powodujące zmniejszenia i zwiększenia budżetu Miasta  

na kwotę 30 285 zł; 

 

− dokonać zmian w załączniku Nr 9 - Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów 

własnych jednostek budżetowych, na podstawie pisma Warsztatów Terapii Zajęciowej. 

 

2. na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono budżet po stronie 

dochodów i wydatków o kwotę 1 136 544 zł w dziale - Transport i łączność, w rozdziale - 

Drogi publiczne gminne. Są to środki pochodzące z dotacji wojewody w ramach Narodowego 

Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, w wyniku powstałych oszczędności przetargowych,  

z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne - Przebudowa dróg na osiedlu Wiślana - Żwica  

w Dęblinie - II etap; 

3. na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego zwiększono budżet po stronie 

dochodów i wydatków o kwotę 9 240 zł w dziale - Pomoc społeczna, w rozdziale - Ośrodki 

pomocy społecznej. Są to środki pochodzące z rezerwy celowej dotacji budżetowej  

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną  
w środowisku w roku 2010; 

4. na podstawie pisma Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zwiększono budżet po stronie 

dochodów i wydatków o kwotę 14 329 zł w dziale – Administracja publiczna, w rozdziale – 

Spis powszechny. Są to środki pochodzące z dotacji celowej z przeznaczeniem na 

zorganizowanie i przeprowadzenie prac spisowych na terenie gminy, w ramach 

„Powszechnego Spisu Rolnego 2010” (wynagrodzenie - dodatki spisowe dla członków biur 

spisowych oraz wydatki rzeczowe); 
5. na podstawie promesy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zwiększono 

budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 59 807 zł w dziale - Bezpieczeństwo 

publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 

Są to środki pochodzące z dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań polegających  

na remoncie lub odbudowie obiektów komunalnej infrastruktury technicznej zniszczonych  

w wyniku powodzi mającej miejsce w maju i czerwcu br. - „Odtworzenie posadzki Miejskiego 

Domu Kultury w Dęblinie oraz odbudowa drogi dojazdowej”; 

 

Komisja Gospodarki Przestrzennej i Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

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

W głosowaniu brało udział 13 radnych. „Za” projektem uchwały było 13 głosów (jednogłośnie). 
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Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr LXVII/400/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 

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

 

Ad. pkt 4.  
Zamknięcie sesji. 
 

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

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: 

 

Agnieszka Ostrach 

 


