
PROTOKÓŁ Nr LXVIII/2010 
LXVIII sesji Rady Miasta Dęblin 

z dnia 31 sierpnia 2010 r. 
 

Miejsce posiedzenia - sala konferencyjna Nr 1 Ratusza Miasta. 

Czas trwania sesji - godz. 9
00

- 13
30

 

Ustawowy skład Rady Miasta - 15 radnych. 

W sesji uczestniczyło - 15 radnych.  

 

Ad. pkt 1. 
Otwarcie sesji. 
 

Sesję otworzył Pan Ryszard Karpiński - Przewodniczący Rady Miasta.  

Listy obecności radnych, przewodniczących zarządów osiedlowych oraz zaproszonych gości stanowią 
załączniki do niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt 2. 
Przedstawienie porządku obrad. 
 
Przewodniczący Rady Miasta – Ryszard Karpiński poinformował, że radni otrzymali porządek obrad 

i zapytał czy są uwagi lub wnioski - ponieważ nie było, Przewodniczący przedstawił porządek obrad 
LXVIII 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. Informacja Burmistrza Miasta z wykonania budżetu Miasta Dęblin za I półrocze 2010 r. 

6. Informacja Burmistrza Miasta o stanie zaawansowania inwestycji w mieście ujętych w budżecie  

na 2010 r. 

7. Informacja Komisji Rewizyjnej na temat realizacji uchwał i wniosków. 

8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:  

a) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2010 r.  

b) o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania 

przestrzennego Dęblin-Centrum; 

c) o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Dęblin-Centrum I; 

d) o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Dęblin-Centrum II-część I; 
e) o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania 

przestrzennego osiedla Lipowa VI w Dęblinie; 

f) likwidacji zakładu budżetowego-Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Dęblinie w celu przekształcenia 

w jednostkę budżetową; 
g) likwidacji zakładu budżetowego-Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Dęblinie w celu przekształcenia 

w jednostkę budżetową; 
h) nabycia działki przy ulicy Jaśminowej w Dęblinie; 

i) nabycia działek pod drogę przy ulicy Cypriana Kamila Norwida w Dęblinie; 

j) nabycia działek pod drogę przy ulicy Chorzewskiego w Dęblinie; 

k) sprzedaży działki nr 2143/5 w drodze bezprzetargowej przy ul. Jaśminowej w Dęblinie; 

l) przystąpienia Miasta Dęblin do partnerskiego projektu "Wrota Lubelszczyzny - informatyzacja 

administracji", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2007-2013, Działanie 4.1. Społeczeństwo Informacyjne, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; 
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m) pozbawienia statusu pomnika przyrody; 

n) uchylenia uchwał ustalających zasady dofinansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem 

wyrobów zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na 

terenie Miasta Dęblin; 

o) określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji; 

p) zaopiniowania projektów programów zdrowotnych oraz ustalenia potrzeb zdrowotnych 

mieszkańców województwa lubelskiego w latach 2010-2015 na terenie województwa 

lubelskiego. 

9. Wolne wnioski. 

10. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski. 

11. Zatwierdzenie protokółów z LXVI i LXVII sesji Rady Miasta. 

12. Zamknięcie sesji. 

 

Ad. pkt 3. 
Informacja o pracach Przewodniczącego Rady i Burmistrza Miasta w okresie między sesjami. 
 

Przewodniczący Rady Miasta – Ryszard Karpiński – poinformował o swojej pracy między sesjami.: 

• 1 lipiec - uczestniczył w obchodach święta Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych na Placu Orląt  
w Dęblinie; 

• 2 lipiec - brał udział w zorganizowanym przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej „Dniu 

Komunalnika”; 

• 9 lipiec - uczestniczył w uroczystej promocji podoficerskiej na Placu Orląt; 
• 11 lipiec - brał udział w festynie rodzinnym „Powitanie lata” na placu przy Forcie zorganizowanym 

przez Zarząd Osiedla Mierzwiączka; 

• 18 lipiec - odbyły się zawody spinningowe o Puchar Przewodniczącego; 

• 21 lipiec - odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Miasta; 

• 2 sierpień - brał udział w spotkaniu z ambasadorem Czech oraz Attaché ambasady czeskiej; 

• 4 sierpień - uczestniczył w wyjazdowym spotkaniu Komisji Gospodarki Komunalnej; 

• 19 sierpień - spotkanie z emerytami Koła „Bliżej Siebie”; 

• brał udział w spotkaniach stałych komisjach Rady Miasta Dęblin celem opracowania materiałów  

na dzisiejszą sesję; 
• poinformował radnych o piśmie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przypominającym 

o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym dzień 

12 września 2010 r. 

• poinformował, że zgodnie z wnioskiem radnych zostało wysłane pismo do Starosty Ryckiego oraz 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w sprawie składowiska wraków aut przy  

ul. Warszawskiej 35, z zapytaniem o legalność prowadzenia działalności przez Roberta 

Nakoniecznego. Następnie zapoznał radnych z odpowiedziami, w których stwierdzono, że Pan 

Nakonieczny nie posiada żadnej licencji na dokonywania złomowania lub recyklingu wraków 

samochodów. Marszałek Województwa skierował do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 

Środowiska w Lublinie prośbę o dokonanie wizji lokalnej, która odbyła się 7 i 20 lipca br. Na terenie 

posesji stwierdzono 11 pojazdów wycofanych z eksploatacji. Wobec pana Nakoniecznego zostało 

wszczęte postępowanie administracyjne.  

 

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

od 01.07.2010 r. do 30.08.2010 r. 
W omawianym okresie przygotowane zostały materiały na dzisiejszą sesję Rady Miasta, w tym 

informacje na temat:  
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− wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2010 r., 

− stanu zaawansowania inwestycji w mieście ujętych w budżecie na 2010 r., 

a ponadto: 

• 1 lipca – uczestniczył w obchodach święta Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych; 

• 3 lipca – brał udział w festynie rodzinnym na os. Stawy; 

• 4 lipca – odbyła się II tura wyborów prezydenckich; 

• 4 lipca – brał udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy organizowanej przez Klub 

Uczelniany Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych; 

• 9 lipca – brał udział w promocji w Szkole Podoficerskiej Sił Powietrznych; 

• 11 lipca – uczestniczył w festynie rodzinnym na os. Mierzwiączka; 

• 14 lipca - udział w Święcie Policji w Komendzie Powiatowej w Rykach (awans komendanta 

powiatowego na inspektora, a zastępcy na młodszego inspektora); 

• 15 lipca – Powiat Rycki zawarł umowę na realizację zadania w Dęblinie. W ramach tego zadania 

realizowana będzie przebudowa ulic. Lipowej i Konopnickiej. Wykonawcą została firma PRD 

Zwoleń. Zgodnie z umową zadanie ma być zrealizowane w 120 dni od zawarcia umowy. Podpisana 

została również umowa miedzy miastem Dęblin, gminą Ryki i Powiatem Ryckim na wspólną 
realizację inwestycji; 

• 15 lipca – odbył się przetarg na udzielenie miastu kredytu w wysokości 1,9 mln zł kredytu. 

Wpłynęły 4 oferty. Wybrano ofertę BRE BANK SA Oddział w Lublinie. Umowa została podpisana 

29 lipca; 

• 16 lipca - brał udział w zebraniu właścicieli ogródków działkowych WIZUN; 

• 21 lipca – odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta;  

• 22 lipca – odbyła się narada robocza w sprawie modernizacji dróg na os. Wiślana-Żwica; 

• 22 lipca – spotkanie z mieszkańcami os. Stawy, z udziałem Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, 

poruszana była miedzy innymi sprawa przejęcia sieci kanalizacyjnej; 

• 25 lipca – Wojewódzkie Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne LZS w Rejowcu Fabrycznym, 

reprezentacja Dęblina zajęła 6 miejsce w punktacji końcowej gmin; 

• 26 lipca – przeprowadzona została przez Urząd Wojewódzki kontrola realizacji zadania 

powierzonego miastu w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych; oceniono pozytywnie 

realizację zadania; 

• 26 lipca – do Urzędu wpłynęło pismo z Rejonowego Zarządu Infrastruktury o zaprzestaniu  

z dniem 30 czerwca 2012 dostawy wody z ujęcia wojskowego do osiedla mieszkaniowego Lotnisko; 

• 2 – 13 sierpnia – urlop wypoczynkowy; 

• 3 sierpnia - wizyta Ambasadora Republiki Czeskiej Pana Jana Sechter wraz z Attaché Wojskowym 

Ambasady pułkownikiem Jirim Pudilem. Ambasador odwiedził Szkołę Orląt oraz cmentarz Balonna 

gdzie złożył wiązankę na symbolicznej mogile lotników czechosłowackich; Miasto reprezentowała 

Zastępca Burmistrza Grażyna Maziarek; 

• 13 sierpnia - brał udział w obchodach Święta Wojska Polskiego w Szkole Orląt; 
• 15 sierpnia – uczestniczył w Mszy Św. w parafii Chrystusa Miłosiernego (os. Wiślana) z okazji 

Święta Wojska Polskiego; 

• 20 sierpnia – brał udział w pikniku rodzinnym na os. Żdżary; 

• 22 sierpnia – odbył się VIII Bieg Osób Niepełnosprawnych organizowany przez DISON;  

• 23 sierpnia – otrzymaliśmy pismo o wybraniu do dofinansowania z Regionalnego Programu 

Operacyjnego naszego projektu „Budowa osiedlowych stref sportowo-rekreacyjnych w Dęblinie. 

Wartość projektu 2.566.191,89 zł; dofinansowanie – 2.052.953,51 zł (80%); 

• 24 sierpnia – odbyła się narada z dyrektorami szkół; 

• 26 sierpnia – uczestniczył w obchodach Święta Lotnictwa; 

• Przeprowadzono przetarg i zawarto umowy w ramach projektu unijnego „e-Dęblin – rozwój 

społeczeństwa informacyjnego”. W dniu 12 lipca na część informatyczną – złożona została  
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1 oferta przez konsorcjum firm Asseco Bussines Solutions z Lublina, E-Studio Software  

z Lublina i KLK z Katowic za kwotę 1.432.951 zł.  

• Przeprowadzone zostały dwa przetargi na realizację inwestycji pod nazwą „Przebudowa dróg na  

os. Wiślana-Żwica – II etap”. Pierwszy przetarg z dnia12 sierpnia został unieważniony, ze względu 

na to, że kwota zaproponowana w złożonej ofercie – 4.236.629,90 zł - przekraczała wartość 
kosztorysową. W drugim przetargu z dnia 30 sierpnia złożona została 1 oferta firmy TAYLOR  

z Lublina za kwotę 3.587.081,20 zł. 

• Przeprowadzono trzy przetargi na realizację placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 3. W pierwszym 

przetargu z dnia 26 lipca złożona oferta przekraczała wartość kosztorysową, w drugim z dnia  

12 sierpnia nie wpłynęła żadna oferta. Trzeci odbył się dnia 30 sierpnia - prowadzone są negocjacje.  

• Zawarte zostały umowy z firmą POLTOR Dęblin na realizację następujących robót budowlanych: 

− Budowa chodnika w os. Wiślana – termin realizacji do 31 października br., 

− Budowa chodnika w ul. Starej – termin realizacji do 31 października br., 

− Remont drogi dojazdowej do Miejskiego Domu Kultury oraz pomieszczeń w MDK – termin 

realizacji do 30 września br. (zadanie finansowane ze środków na usuwanie skutków powodzi). 

• W dniach od 30 sierpnia do 28 września zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt zmian 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Wiślana – Żwica w Dęblinie, plan 

będzie dostępny w siedzibie Urzędu Miasta – pokój nr 117. 

• Z dniem 1 września br. powołane zostały następujące osoby na stanowiska dyrektorów placówek 

oświatowych: 

− Panią Zofię Mazurek na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 na okres 2 lat (przedłużenie 

powołania po uzgodnieniu z Kuratorem Oświaty), 

− Panią Jadwigę Marzysz na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 4 na okres 5 lat,  

po przeprowadzeniu konkursu. 

• Na dzień 10 września wyznaczony jest przetarg na najem lokalu w pawilonie na os. Wiślana 33  

(na piętrze), w związku z rozwiązaniem najmu przez dotychczasowego najemcę. 
• Jesteśmy w trakcie spisu rolnego. Wykonany został obchód przedspisowy. Spis będzie trwał od  

1 września do 31 października br. 

• Ogłoszony został konkurs na najpiękniejszy budynek, w tym roku mogą być zgłaszane także 

budynki wspólnot mieszkaniowych; termin zgłaszania do 2 listopada. 

 

Burmistrz zapoznał radnych z pismem, które otrzymał 23 sierpnia z Ministerstwa Obrony Narodowej 

na temat spotkania władz samorządowych Dęblina z przedstawicielem Ministerstwa w sprawie 

likwidacji gospodarstwa pomocniczego Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 3. W odpowiedzi na 

wystąpienie władz Dęblina (pismo, znak: BRM. 0155/1/10 z dnia 22.06.2010 r.) Podsekretarz Stanu ds. 

uzbrojenia i modernizacji, pan Marcin Idzik poinformował, że został upoważniony do zorganizowania 

spotkania i proponuje aby odbyło się ono po uzyskaniu stanowisk Ministerstwa Finansów  

i Ministerstwa Skarbu Państwa, które stanowią bardzo istotne wskazania do dalszych działań 
realizowanych wobec WZL-3.  

 

Burmistrz wręczył Dyplom Uznania radnemu Krzysztofowi Karbowskiemu przyznany przez 

Wojewodę Lubelskiego Genowefę Tokarską. Radny został wyróżniony za wieloletnią pięciokadencyjną 
służbę w administracji samorządowej, rzetelne wypełnianie obowiązków radnego oraz sumienną pracę 
na rzecz społeczności lokalnej. Pan Karbowski nie był obecny podczas obchodów Dnia Samorządowca 

w dniu 26 maja 2010 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, kiedy wręczano dyplomy.  

 
Radny Krzysztof Karbowski podziękował mieszkańcom Dęblina oraz wszystkim samorządowcom  

za współpracę, dzięki której osiągnął ten sukces.  
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Ad. pkt 4. 
Zapytania, interpelacje i wnioski radnych. 
 
� Radny Henryk Wiejak wnioskował o: 

− podjęcie działań w celu poprawy stanu chodnika w ulicy Towarowej. Obecny stan zagraża 

bezpieczeństwu przechodniów; 
− pozostawienie 9 tys. zł. z budowy chodnika w os. Wiślana i wykonanie za tę kwotę chodnika, 

który łączyłby chodniki wykonane przez wspólnoty, między innymi przy blokach: 13, 19, 21, 23, 

35, 37. 
� Radny Witold Kleczkowski w związku z przypadającym „Dniem Wolności i Solidarności” 

wnioskował o uczczenie wszystkich ofiar symboliczną minutą ciszy. 
Radny wnioskował również o: 

− wycięcie krzaków przy pomniku 15 Pułku Piechoty „Wilków” znajdującego się przy  

ul. Podchorążych w pobliżu Bramy Lubelskiej; 

− wykoszenie traw przy przepompowni na ul. Podchorążych; 

− usunięcie dzikiego wysypiska śmieci za przejazdem kolejowym na ul. Podchorążych - wniosek 

ten miał być zrealizowany wcześniej. Obecnie miejsce to zarosło trawą, więc należałoby 

zabezpieczyć wjazd, aby nie wjeżdżały przyczepki ze śmieciami. 

� Radny Henryk Brożyna wnioskował o:  

− zwrócenie się do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych o podcięcie drzew od strony garnizonu 

na ul. Spacerowej, ponieważ duże samochody przejeżdżając łamią gałęzie, co stwarza 

zagrożenie; 

− poprawę stanu boiska, które zostało wykonane za przedszkolem na os. Lotnisko - na boisku stoi 

woda, teren nie jest wyrównany ani uporządkowany; 

− podziękował Komendantowi Komisariatu Policji w Dęblinie za pracę patroli policyjnych na  

os. Lotnisko. Prosił o więcej patroli w okolicach przedszkola. 

� Radny Krzysztof Karbowski wnioskował o: 
− poprawę estetyki miasta, w tym: uporządkowanie pomnika 15 Pułku Piechoty „Wilków”, mogił 

na Cmentarzu 15 PP „Wilków” oraz Alei Gwiazd w centrum miasta; 

− poprawę nawierzchni ulicy Wąskiej; 

− usunięcie tabliczki PKS przy zamrażalni „ALLMIZ” spółka z o.o. na ul. Stawskiej; 

− usunięcie ogłoszeń z drzew w alei lipowej przy ul. Mickiewicza; 

− zabezpieczenie grobów historycznych związanych z Twierdzą Dęblin w Bobrownikach przed 

dewastacją; 
− poprawę stanu chodnika przy ul. Bankowej; 

− likwidację dzikich wysypisk przy drogach wjazdowych do miasta oraz monitoring tych dróg; 

− zlikwidowanie zastoiny wodnej na ul. Niepodległości, naprzeciw banku PKO BP; 

− naprawę drogi do cmentarza przy ul. Balonna i wyeksponowanie poszczególnych mogił zgodnie 

ze stanem faktycznym, np. mogił lotników czechosłowackich; 

− przegląd oświetlenia, ponieważ systematycznie gasną lampy w różnych częściach miasta, m.in. 

na wiadukcie; 

− podniesienie tabliczek z nazwami ulic, np. na os. Żdżary; 

− zapytał o dalsze losy kortów tenisowych zarządzanych przez Klub Sportowy „Czarni Dęblin”. 

� Radny Waldemar Warenica: 
− złożył podziękowania Policji za większą ilość patroli na os. Wiślana; prosił jednak o częstsze 

przejazdy przy blokach nr 52, 50, 48, gdzie młodzież przesiadująca na placu zabaw psuje 

zabawki i pije piwo; 

− prosił o karanie mandatami parkujących na ścieżce rowerowej przy ul. Stężyckiej; częste 

zatrzymywanie się tam samochodów ciężarowych powoduje załamywanie się ścieżki. 
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Ad. pkt 5. 
Informacja z wykonania budżetu Miasta Dęblin za pierwsze półrocze 2010 r. 
 
Burmistrz Miasta zgodnie z przepisami o samorządzie gminnym i ustawie o finansach publicznych 

przedstawił informację (stanowiącą załącznik) z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2010 roku.  

Na dzień 30.06.2010 r. dochody po zmianach wynoszą 42 892 329 zł, a wydatki po zmianach wynoszą 
45 612 329 zł. 
Na dzień 30.06.2010 r. Miasto Dęblin obciążone było z tytułu kredytów, pożyczek długoterminowych, 

krótkoterminowych oraz wyemitowanych obligacji komunalnych kwotą 15 772 659,48 zł, które 

pozostają do spłaty i wykupu w 2010 roku i latach następnych.  

Są to zobowiązania zaciągnięte w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Banku Ochrony Środowiska S.A., 

PKO BP S.A. oraz w Banku Spółdzielczym. 

 

Wykonanie dochodów budżetu na 30.06.2010 r. Na plan 42 892 329 zł wykonano 19 900 958,30 zł, 
tj.: 46,4% ogółu dochodów. 

Między innymi: 

� w dziale Transport i łączność na planowaną kwotę 2 547 266 zł otrzymano 559 944,20 zł, tj. 
22,0%, w rozdziale: 

− Drogi publiczne gminne. W tym rozdziale uzyskano dotację z Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Lubelskiego na dofinansowanie z budżetu środków europejskich w wysokości 50% 

projektu „Poprawa dostępu do regionalnego układu komunikacyjnego poprzez modernizację dróg 

na osiedlu Wiślana – Żwica w Dęblinie – I etap” w ramach Osi Priorytetowej V Transport, 

Działania 5.2 Lokalny układ transportowy, Regionalnego Programu Operacyjnego, 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pozostała część 
dofinansowania zostanie przekazana w drugim półroczu 2010; 

− Pozostała działalność. Są to wpływy z usług. Uzyskano dochody od podmiotów gospodarczych za 

umieszczenie reklam związanych z prowadzeniem działalności gospodarczych, na gruncie 

stanowiącym własność miasta. 

� w dziale Gospodarka mieszkaniowa na plan - 1 264 922 zł, wykonanie – 266 071,39 zł; tj.: 21,0%. 

Podstawowym źródłem dochodów w tym dziale są dochody z nieruchomości gminnych, a w 

szczególności ze sprzedaży mienia gminnego. Niestety wpływy z tego działu są niewielkie  

z powodu nagminnego nie płacenia czynszu z najmu lokali mieszkalnych.  

� w dziale Administracja publiczna, plan – 1 913 960 zł, wykonanie – 137 292,80 zł; tj.: 7,2%. 

Niska realizacja jest spowodowana ujęciem dotacji na projekt informatyzacji, którego realizacja 

dopiero się rozpoczęła i będzie kontynuowana w drugim półroczu. Zwrot nakładów nastąpi po 

zrealizowaniu projektu. 

� w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 

osobowości prawnej - plan 19 338 759 zł, wykonanie – 8 452 728,63 zł; tj.: 43,7%. Jest to dział 

dochodów o największym znaczeniu strategicznym dla funkcjonowania miasta. Uzyskiwane 

dochody w całości są dochodami własnymi, którymi gmina może zarządzać w sposób dowolny. 

Dochody tego działu realizowane są bezpośrednio przez Urząd Miasta, Urzędy Skarbowe  

i Ministerstwo Finansów. 

� w dziale Rozliczenia różne. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego na plan – 12 038 767 zł, wykonanie - 7 408 472,00 zł; tj.: 61,5%. Są to środki 

otrzymane z Ministerstwa Finansów. Kwota uzyskanej subwencji obejmuje szkoły podstawowe, 

gimnazja (w tym specjalne) i liceum ogólnokształcące. 

� w dziale Pomoc społeczna, plan - 4 690 245 zł, wykonanie – 2 288 041,01 zł; tj.: 48,8%. 
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Wykonanie wydatków budżetu na 30.06.2010 r. Na plan 45 612 329 zł, wykonanie wynosiło – 

19 607 828,87 zł; tj.: 43,0%.  

Na niższe wykonanie wpłynęły wydatki inwestycyjne (planowano 10 282 733 zł, wydatkowano 

1 409 912, 98 zł, tj.13,7 %), które będą zrealizowane pod koniec roku.  

Między innymi: 

� w dziale Transport i łączność. Plan – 6 461 718 zł, wykonanie – 1 012 689,10 zł, tj.: 15,7%. Środki 

wydatkowano na działalność inwestycyjną: 
− w rozdziale Drogi publiczne powiatowe zaplanowano 1 318 830 zł na udzielenie pomocy 

finansowej na zad. inwest.: Kompleksowa przebudowa infrastruktury drogowej od drogi 

krajowej nr 17 do drogi krajowej nr 48 w miastach Ryki i Dęblin (1 218 830 zł) oraz 

Modernizacja jezdni i chodnika w ul. Staromiejskiej i ul. Michalinowskiej (100 000 zł). 

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu; 

− w rozdziale Drogi publiczne gminne wydatkowano: 766 960,97 zł, tj. 15,9% planu, na zad. inw. - 

Poprawa dostępności do regionalnego układu komunikacyjnego poprzez modernizację dróg na 

os. Wiślana-Żwica w Dęblinie - etap I – 766 960,97 zł, w tym z budżetu środków europejskich – 

354 610,00 zł; oraz na bieżące utrzymanie dróg, ulic i placów: 245 728,13 zł, tj. 74,5% planu,  

w tym m. in. na modernizację chodników i ulic, akcję zimową, remonty cząstkowe, czyszczenie 

kanalizacji deszczowej, koszenie poboczy, itp.  

� w dziale Gospodarka mieszkaniowa, na plan – 1 030 887 zł, wykonanie – 445 208,50 zł, tj.: 43,2%. 

W rozdziale: 

− Gospodarka gruntami i nieruchomościami środki wydatkowano na wykup nieruchomości  

i gruntów – 21 602,50 zł oraz na wydatki związane z obsługą kosztów dotyczących wykupu 

terenów, tj. operaty szacunkowe, opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych, opłaty sądowe  

i notarialne – 23 693,56 zł. Ogółem wydano  45 296,06 zł, tj. 14,6% planu; 

− Pozostała działalność wyniosła 399 912,44 zł. 

  Wydatki poniesiono na: 

1. Odłów bezpańskich psów - 6 028,40 zł, 

2. Zaliczki na fundusz eksploatacyjny w budynkach wspólnot mieszkaniowych - 39 088,37 zł,  

3. Zaliczki na fundusz remontowy w budynkach wspólnot mieszkaniowych - 60 898,35 zł, 

4. Odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych - 31 042,11 zł, 

5. Remonty lokali komunalnych - 27 517,87 zł, 

6. Techniczne utrzymanie lokali, w tym media i czynsze najmu lokali z WAM i od os. fiz. - 

161 208,58 zł, 

7. Administrowanie lokalami gminy - 60 501,36 zł, 

   8. Artykuły i usługi związane z obsługą targowiska na ul. Niepodległości (energia, wynajem 

kabin sanitarnych, wywóz nieczystości, prowadzenie obsługi targowiska) - 13 627,40 zł. 

� w dziale Administracja publiczna. Na plan – 6 472 268 zł, wykonanie – 2 358 561,79 zł; tj.: 36,4%. 

Środki wydatkowano m.in. na: 

1. Rady miast: 

Utrzymanie Rady Miasta Dęblin 108 508,70 zł (wypłaty diet dla Radnych oraz wydatki związane 

z obsługą rady), tj. 51,7% planu. 

2. Urzędy miast - 2 113 537,88 zł, tj. 35,8 % planu. 

Utrzymanie Urzędu Miasta w Dęblinie, w tym:  

- "e-Dęblin – rozwój społeczeństwa informacyjnego" – zad. inwestycyjne - 5 300,00 zł. 

� w dziale Oświata i wychowanie. Plan – 17 605 884 zł, wykonanie – 9 266 222,78 zł; tj.: 52,6%. 

Powyższą kwotę wydatkowano na: 

1. Utrzymanie szkół podstawowych na terenie miasta - 3 544 656,34 zł. 

2. Utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej w SOSW - 416 157,91 zł. 

3. Utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 199 692,59 zł. 

4. Utrzymanie przedszkoli miejskich i przedszkola w ZS Nr 4 - 1 593 298,70 zł. 

5. Utrzymanie gimnazjów na terenie miasta - 1 917 136,33 zł. 

6. Utrzymanie gimnazjum specjalnego w SOSW - 396 886,93 zł. 
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7. Sfinansowanie kosztów dojazdów uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 6 oraz kosztów dojazdów 

uczniów niepełnosprawnych do szkół - 10 009,91 zł. 

8. Utrzymanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących - 1 130 643,03 zł. 

9. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 26 866,41 zł. 

10.Pozostała działalność - 30 874,63 zł. Wydatkowano na zakup nagród, materiałów i usług 

związanych z obsługą placówek oświatowych oraz umieszczenie ogłoszeń (2 359,26 zł), zakup 

sprzętu komputerowego w ramach programu na rzecz społeczności romskiej (2 500,00 zł), 

wynagrodzenie asystenta romskiego (6 015,37 zł) oraz stypendia Jana Pawła II (20 000,00 zł). 

� w dziale Pomoc społeczna plan wynosił – 5 766 900 zł, wykonanie - 2 755 560,20 zł; tj.: 47,8%.  

W rozdziałach środki wydatkowano na: 

− Domy pomocy społecznej - opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej osób z terenu miasta 

Dęblina - 78 962,65 zł,  

− Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na wypłatę świadczeń rodzinnych - 

1 695 191,38 zł, 

− Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia  

z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach  

w centrum integracji społecznej wypłatę świadczeń społecznych w postaci składek na 

ubezpieczenia zdrowotne - 15 265,85 zł, 

− Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na wypłatę 
świadczeń społecznych – zasiłków i zapomóg - 134 979,36 zł,  

− Dodatki mieszkaniowe na wypłatę dodatków mieszkaniowych - 126 720,86 zł, 

− Zasiłki stałe na wypłatę świadczeń społecznych – zasiłków stałych - 160 421,35 zł,  
− Ośrodki Pomocy Społecznej na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie (płace  

i pochodne oraz wydatki rzeczowe) 400 069,40 zł,  
− Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze - 2 400,00 zł, 

− Pozostała działalność na dofinansowanie dożywiania dzieci i dorosłych w ramach działalności 

OPS 141 549,35 zł.  

� w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza, plan wynosi - 2 052 243 zł, wykonanie - 995 984,82 zł, 

tj.: 48,5%. Środki wydatkowano w rozdziałach na: świetlice szkolne, utrzymanie Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dęblinie, pomoc materialna dla uczniów oraz na program na 

rzecz społeczności romskiej. 

� w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na plan - 2 173 557 zł, wykonanie - 

799 625,13 zł, tj.: 36,8%. W rozdziale: 

− Oczyszczanie miast - 41 851,45 zł. Środki wydatkowano na zakup narzędzi, środków czystości, 

na zapłatę za wywozy nieczystości z terenu miasta Dęblin oraz na sprzątanie przystanków 

autobusowych. Poniesiono także wydatki związane z zatrudnieniem pracowników 

interwencyjnych (wynagrodzenia i pochodne). 

− Utrzymanie zieleni w miastach - 30 955,26 zł. Wydatki poniesiono na zakup narzędzi, paliwa do 

kosiarek, usług związanych z koszeniem poboczy. Poniesiono także wydatki związane  

z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych. 

− Oświetlenie ulic, placów i dróg - 433 320,58 zł. Środki wydatkowano na zapłatę za energię 
elektryczną dróg – 340 594,06 zł, oraz konserwację oświetlenia drogowego – 92 641,52 zł.  

� w dziale Kultura  i ochrona dziedzictwa narodowego, plan – 1 042 837 zł, wykonanie –  

     537 000,00 zł; tj.: 51,5%. Wydatki poniesiono w rozdziałach na: 

− Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - utrzymanie Miejskiego Domu Kultury  

332 000,00 zł. Zaplanowano 10 000 zł na program na rzecz społeczności romskiej (zakup 

wyposażenia do świetlicy). 

− Biblioteki - utrzymanie Biblioteki Miejskiej 205 000,00 zł. 

− Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. Zaplanowano 5 000 zł na działania związane  

z ochroną zabytków. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu. 
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� w dziale Kultura fizyczna i sport na plan – 684 515 zł, wykonanie – 361 000,53 zł; tj.: 52,7%.  

W rozdziale Obiekty sportowe wydatkowano 336 096,31 zł, tj. 100,0% planu na zapłatę 
zobowiązania z 2009 r., w ramach zadania inwestycyjnego - Budowa kompleksu sportowego  

w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012". 

 

Burmistrz Miasta przedstawił uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Lublinie w sprawie opinii o informacji z przebiegu wykonania budżetu miasta Dęblin za pierwsze 

półrocze 2010 r. Opinia RIO jest pozytywna i stanowi załącznik do protokołu.  

 

Wszystkie stałe Komisje Rady Miasta pozytywnie zaopiniowały Informację Burmistrza Miasta  

z wykonania budżetu Miasta Dęblin za pierwsze półrocze 2010 r. 

 

Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania Informacji Burmistrza z wykonania budżetu miasta 

Dęblin za pierwsze półrocze 2010 r. W głosowaniu brało udział 13 radnych. „Za” przyjęciem informacji 

było 13 głosów, (jednogłośnie). 

 
Ad. pkt 6. 
Informacja Burmistrza Miasta o stanie zaawansowania inwestycji w mieście ujętych w budżecie 
na 2010 r. 
 
Burmistrz Miasta przedstawił informację, (stanowi załącznik do protokołu) oraz poinformował, że 

plan wydatków inwestycyjnych wyniósł 11 419 277 zł. Na początku roku planowane były tylko środki 

własne i kwota wynosiła 5 551 000 zł. Obecnie zafakturowano wydatki na kwotę 4 670 642 zł, z czego 

zapłacono wykonawcom 4 283 895 zł.  

Burmistrz omówił projekty inwestycyjne: 
1. Poprawa dostępności do regionalnego układu komunikacyjnego poprzez modernizację dróg na 

os. Wiślana-Żwica w Dęblinie (2007-2010) - etap I, (środki: własne - 2.452.125 zł, z UE - 

2.113.763 zł). Podpisana umowa zakłada zakończenie zadania do 15 listopada 2010 r. 

Zadanie jest w trakcie realizacji. Zadanie obejmuje przebudowę ulic Kopernika, Sienkiewicza, 

Skarżyńskiego, część ul. Bajana wraz z parkingiem oraz budowę kanalizacji deszczowej wraz  

z przepompownią wód deszczowych i separatorem. Zadanie obejmuje także wymianę oświetlenia 

ulicznego oraz budowę kanalizacji teletechnicznej. 

Wykonawcą jest firma TAYLOR sp. z o.o. z Lublina wyłoniona w przetargu przeprowadzonym  

w dniu 16 listopada 2009 r. Do tej pory wykonano: 

− przebudowę ulicy Kopernika w całości, 

− kanalizację deszczową w ul. Skarżyńskiego i Sienkiewicza, 

− ok. 80% nawierzchni w ul. Skarżyńskiego i Sienkiewicza, 

− montaż separatora i przepompowni. 

Pozostało do wykonania: 

− dokończenie nawierzchni ulic Skarżyńskiego i Sienkiewicza, 

− budowa ul. Bajana i parkingu, 

− dokończenie budowy oświetlenia ulicznego. 

Nadzór inwestorski: 

- Zakład „Drogi, Ulice Mosty” K. i M. Pyra z Dęblina, 

- P.H.U. „PROHAN” Stefan Słowak z Dęblina, 

- „WITESIK” Zdzisław Witesik z Puław. 

2. Przebudowa dróg na Osiedlu Wiślana-Żwica – II etap, (środki: własne – 1.858.854 zł, Narodowy 

Program Przebudowy Dróg Lokalnych – 1.136.554 zł). Na dzień dzisiejszy kwota dofinansowania 

jest wyższa i wynosi 1.431.767 zł. 

Zadanie obejmuje przebudowę ulic Chorzewskiego, Tańskiego, Meissnera, Nagórskiego, 

dokończenie ulic Bajana, Żwirki i Wigury wraz z kanalizacją deszczową, budowę łącznika do  

ul. Krzywej oraz przebudowę odcinka ul. Krzywej.  
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Dokumentacja techniczna przygotowana została w latach poprzednich; projekt został zgłoszony do 

konkursu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Informację o możliwości 

dofinansowania (w związku z oszczędnościami przetargowymi) otrzymaliśmy dnia 16 lipca br. 

Ogłoszony na dzień 12.08.2010 r. przetarg nie dał rezultatu. Drugi przetarg odbył się 30.08.2010. 

Planowany termin zakończenia inwestycji do 30 listopada 2010 r. 

3. Budowa ul. Okrzei i Słonecznej w Dęblinie. 
Dokumentacja techniczna wykonana w 2009 r. Miasto wykonało podziały nieruchomości na 

poszerzenie pasa drogowego zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego. Trwa wykup 

nieruchomości. Zadanie przygotowywane do zgłoszenia do Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego, w ramach konkursu planowanego w 2011 r. 

4. Budowa ulic: Słowackiego, ks. Hładuniaka oraz odcinka ul. Polnej i Pułaskiego. 
W przygotowaniu jest dokumentacja techniczna. Wykonawcą jest firma „DROROB” Puławy. Koszt 

55 855,99 zł. Zadanie przewidziane do zgłoszenia o dofinansowanie z Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych. Termin składania wniosków do 30 września br.  

Zlecono i zapłacono za wykonanie: map ewidencyjnych – koszt 127,25 zł oraz wypisu z ewidencji 

działek – koszt 471,60 zł. Wszczęto procedury uzyskania decyzji środowiskowej i pozwolenia 

wodnoprawnego. Wystąpiła konieczność zlecenia dodatkowej dokumentacji technicznej na 

przebudowę i zabezpieczenie istniejącej w projektowanych ulicach infrastruktury technicznej 

(gazociągi, energetyka, telefony). Szacunkowy koszt ok. 15 000 zł. Umowy zostaną podpisane po 

wprowadzeniu zmian w budżecie Miasta. 

5. „e-Dęblin – rozwój społeczeństwa informacyjnego”, (środki: własne – 284.309, UE - 1.611.087). 

Zadanie w trakcie realizacji. Wyłoniono wykonawców w postępowaniu przetargowym: 

1. na część budowlaną - firma PUB Blacharstwo Montażowe – Ryszard Szczotka, Sarny za kwotę – 

375.760 zł (przetarg w dn. 17.06.10); zadanie obejmuje budowę telecentrum przy Remizie OSP 

Masów oraz modernizację Sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta Dęblin; prace w trakcie 

realizacji. Podpisana w dniu 26.06.2010 r. umowa z wykonawcą zakłada zakończenie prac do dnia 

27.10.2010 r. 

2. na część informatyczną - konsorcjum firm Asseco Bussines Solutions Lublin, E-STUDIO 

Software Lublin, KLK Katowice - za kwotę – 1.432.951 zł (przetarg w dn. 12.07.10); zadanie 

obejmuje dostawę sprzętu i oprogramowania; prace w trakcie realizacji. Podpisana w dniu 

15.07.2010 r. umowa z wykonawcą zakłada zakończenie prac do dnia 12.11.2010 r. 

Przy okazji tej inwestycji planowane jest wykonanie węzła sanitarnego w świetlicy na os. Masów 

i na os. Młynki oraz w budynku Miejskiego Domu Kultury na ul. 1 Maja oraz na os. Wiślana  

w Pawilonie 33. 

6. Przygotowanie strefy inwestycyjnej NADATKI. 
Inwestycja zdjęta z planu w związku ze zbyt krótkim czasem na jej przygotowanie w stopniu 

umożliwiającym skorzystanie ze środków unijnych oraz koniecznością zabezpieczenia środków na 

inwestycje realne do wykonania w 2010 r. 

7. Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na 
terenie aglomeracji Dęblin. 
Wykonano studium wykonalności - koszt 100 040 zł., (wykonawca firma EKO-GEO, Lublin).  

Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko, Oś Priorytetowa I Gospodarka wodno – ściekowa. Po ocenie 

merytorycznej projekt znajduje się na 37 miejscu listy rankingowej uzyskując status projektu 

rezerwowego. 

8. Rewitalizacja centrum miasta Dęblin. 
Wykonano prognozę oddziaływania na środowisko projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji, 

którego koszt wyniósł 6 000,00 zł, wykonawcą był Tomasz Furtak, Lublin. 

Wykonano szacunkowy kosztorys na w/w zadanie: 14 640,00 zł, wykonawca: Koszbud J.A. Kultys, 

Puławy. Zlecono wykonanie studium wykonalności, koszt: 14 640,00 zł, wykonawca: Subsydium  

s.c., Lublin. Zlecono wykonanie map do celów projektowych, koszt: 5 002 zł., wykonawca: 

Pracowania Geodezyjna, Dęblin. Zlecono wykonanie projektu zagospodarowania placu przed 
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Urzędem Miasta i Placu Orląt Dęblińskich, koszt: 51 850 zł, wykonawca firma Ryzalit Radom. 

Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej wymiany sieci wodociągowej w ulicach: Okólnej, 

Bankowej i Rynek, koszt:13 542 zł, wykonawca: PROHAN Dęblin. Zlecono wykonanie 

dokumentacji technicznej wymiany oświetlenia w centrum miasta, koszt: 23 790 zł, wykonawca: 

Elektromeks Dęblin. Zlecono wykonanie aktualizacji LPR, koszt: 7 076 zł, wykonawca: 

LogosConsulting Lublin. 

Zadanie przewidziane do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013,  

Oś Priorytetowa III, Działanie 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich. 

9. Budowa sieci wodociągowej w ul. Nadrzecznej. 
Zadanie zostało wykonane w 2009 r., płatności w 2010 r. Plan nakładów zakładał kwotę 78.000 zł, 

natomiast należności zafakturowane i zapłacone wyniosły 77.786 zł. 

10. Opracowanie koncepcji budowy sieci kanalizacji deszczowej. 
Wykonana została koncepcja budowy sieci kanalizacji deszczowej dla miasta Dęblin, która 

kosztowała 45000 zł. Wykonawca – Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego z Lublina. 

11. Budowa osiedlowych stref sportowo-rekreacyjnych. 
W roku 2009 r. przygotowano dokumentację techniczną i złożono wniosek do Urzędu 

Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego. Mimo dobrej oceny merytorycznej projektu został przesunięty  

z 12 miejsca listy rankingowej (gwarantującej dofinansowanie) na 16 miejsce listy rezerwowej. 

Miasto oczekiwało na ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie dofinansowania. W dniu 23 sierpnia 

otrzymaliśmy pismo, że projekt został wybrany do dofinansowania. Biorąc pod uwagę procedury 

związane z zawarciem umowy na dofinansowanie oraz procedury przetargowe – realizacja rzeczowa 

nastąpi w 2011 r. 

Kompleksy sportowe będą budowane w czterech dęblińskich osiedlach, tj.: Wiślana, Staszica, 

Lotnisko, Mierzwiączka. Projekt zakłada ogólnodostępność obiektów. 

12. Budowa chodnika na os. Wiślana wzdłuż bloków Nr 1-5. 
Zaplanowano 70.000 zł. Wykonana została dokumentacja techniczna – koszt 7 320 zł; wykonawca - 

Zakład „Ulice, Drogi, Mosty” K. i M. Pyra z Dęblina.  

W dniu 30.07.2010 r. podpisano umowę z firmą POLTOR z Dęblina na realizacje zadania za kwotę 
53 272,95 zł. Termin realizacji do dnia 31.10.2010 r. Koszt inwestycji zamknął się kwotą  
60.592, 95 zł. W ramach tego zadania zostanie jeszcze wykonany chodnik na wysokości zatoki 

parkingowej przy bloku 41. 

13. Budowa chodnika w ul. Starej. 
Wykonana została dokumentacja techniczna – koszt 10 370 zł; wykonawca - Zakład „Ulice, Drogi, 

Mosty” K. i M. Pyra z Dęblina. 

W dniu 30.07.2010 r. podpisano umowę z firmą POLTOR z Dęblina na realizacje zadania za kwotę 
87 528,66 zł. Termin realizacji do dnia 31.10.2010 r.  

14. Modernizacja węzła sanitarnego w OSP Masów. 
Zadanie zostanie zlecone firmie PUB Blacharstwo Montażowe Ryszard Szczotka, wykonującej 

prace budowlane w ramach projektu „e-Dęblin – rozwój społeczeństwa informacyjnego” - 

dostosowanie części parterowej budynku na telecentrum. Kosztorys ofertowy na wykonanie tego 

zadania opiewa na kwotę 23.403,38 zł brutto. Wykonano dokumentację projektową – 17.080 zł. 

15. Utworzenie szkolnego placu zabaw. Zadanie realizowane przy udziale dotacji z budżetu 
państwa w wysokości 50%. 
Zadanie obejmuje „Budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Dęblinie w ramach 

programu Radosna Szkoła”. Opracowana została dokumentacja techniczna – koszt 8 000 zł. 

Ogłoszono przetarg na dzień 26.07.2010 r. Przetarg ten został unieważniony, ponieważ zaoferowana 

kwota przewyższała środki przewidziane w budżecie. 

Ogłoszono kolejny przetarg na dzień 12.08.2010 r. Przetarg nie dał rezultatu. Trzeci przetarg odbył 

się 30.08.2010 r, prowadzone są negocjacje. Planowany termin zakończenia inwestycji do  

29 października 2010 r. Planowane środki wynoszą 230.000 zł. 
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16. Wykonanie dokumentacji budowy oświetlenia drogowego w ul. Warszawskiej, Składowej  
i Śląskiej. 
Inwestycja powiązana z wymianą sieci energetycznych w tych ulicach realizowaną przez Zakład 

Energetyczny. Ze względu na negatywną opinię Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - 

inwestycja, której dokumentacja dotyczy może być realizowana najwcześniej 3 lata od daty odbioru 

zmodernizowanej ulicy Warszawskiej. W związku z tym niecelowe jest wykonywanie dokumentacji 

technicznej w tym roku. Zadanie nie będzie realizowane w 2010 r. 

17. Budowa sieci wodociągowej w ul. Zygmunta Starego. 
Na zadanie przewidziano 23.700 zł. Zadanie zostało wykonane w 2009 r. Płatności wyniosły  

23.607 zł i były zrealizowane w 2010 r. 

18. Ekologiczne źródła pozyskania energii cieplnej na terenie gmin Stężyca, Ryki, Dęblin, 
Nowodwór oraz Ułęż metodą zachowania walorów środowiska naturalnego. 
Miasto Dęblin przygotowało w pełni dokumenty konieczne do przygotowania projektu. 

Lider projektu (Gmina Stężyca) nie złożyła jednak wniosku; projekt nie będzie zatem realizowany  

w tej edycji. 

19. Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. 
Zadanie wykonane w 2009 r. Zapłata za adaptację budynku gospodarczego na potrzeby zaplecza 

szatniowo-sanitarnego oraz za nadzór inwestorski pełniony nad zadaniem. Wykonawcą budynku 

była firma PUB Blacharstwo Montażowe Ryszard Szczotka. Umowa zawarta w dniu 19.10.2009 r. 

na kwotę 333.096 zł. Nadzór inwestorski firma KOSZTBUD z Puław - koszt 3.000 zł. 

20. Modernizacja jezdni i chodnika w ul. Staromiejskiej i ul. Michalinowskiej. 
Jest to zadanie realizowane przez Powiat Rycki.  

W ramach zadania zostaną wykonane:  

  - remont nawierzchni asfaltowej ul. Michalinowskiej zniszczonej przez przełomy powstałe po zimie 

– pow. ok. 6020m
2
; 

  - modernizacja jezdni (warstwa wyrównawcza o pow. ok. 960 m
2
) i chodnika (pow. ok. 685 m

2
)  

w ul. Staromiejskiej. Szacowany łączny koszt zadania – 270.00 zł. Udział Miasta Dęblin – 

100.000 zł. 

21. Kompleksowa przebudowa infrastruktury drogowej od drogi krajowej nr 17 do drogi 
krajowej nr 48 w miastach Ryki i Dęblin. 
Jest to zadanie realizowane przez Powiat Rycki przy udziale Miasta Dęblin.  

Zakres zadania realizowanego na terenie miasta Dęblin obejmuje przebudowę ul. Konopnickiej  

i ul. Lipowej, w tym: 

- ułożenie nawierzchni bitumicznej na długości 2575 m, 

- wykonanie ciągu rowerowo – pieszego z kostki brukowej po prawej stronie ul. Lipowej  

i Konopnickiej o długości 2500 m, 

- wykonanie chodnika z kostki brukowej o długości 2115 m po lewej stronie ulic, 

- wykonanie ronda na skrzyżowaniu ul. Lipowej, Stawskiej, Jagiellońskiej, Tysiąclecia  

i skrzyżowania z wyspą centralną ul. Lipowej, Tysiąclecia, 1-go Maja. Wykonawcą jest firma PRD 

Zwoleń. Termin wykonania do 15 listopada br. Udział finansowy Miasta Dęblin – 296.543,84 zł. 

   Brak kanalizacji w ul. Lipowej na odcinku od skrzyżowania z ul. 1 Maja w stronę Fortów (ok. 400 

metrów) jest spowodowany brakiem technicznych możliwości włączenia do sieci, dlatego że 

istniejący odcinek jest kanalizacją grawitacyjną, a nowy został zaprojektowany jako kanalizacja 

podciśnieniowa. Konieczne jest przeprojektowanie i zmiana dokumentacji. 

22. Wydatki na pomoc finansową na zadania inwestycyjne – zakup samochodu. 
Kwota 20.000 zł zostanie przekazana w formie pomocy na zakup samochodu dla Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach. 

23. Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych innych jednostek 
sektora finansów publicznych – SPZOZ (sprzęt medyczny). 
Przekazano 80.000 zł w formie dotacji dla SPZOZ w Dęblinie na zakup sprzętu medycznego – 

aparat USG. 

 



 

Protokół Nr LXVIII sesji Rady Miasta Dęblin w dniu 31 sierpnia 2010 r. 

 

13

24. Modernizacja chodnika w ul. Stężyckiej. 
W ramach zobowiązań ze wspólnej inwestycji realizowanej w 2009 r. – Zarząd Dróg Wojewódzkich 

wykonał w br. brakujący odcinek chodnika po nieparzystej stronie ulicy Stężyckiej (160,5 m). 

25. Wykup nieruchomości i gruntów. 
Wykupiono następujące grunty: 

− przy ul. Słowackiego – 18 działek pod drogi o łącznej pow. 0,1008 ha za kwotę 24.541,90 zł; 

− na os. Wiślana – 1 działka pod drogę o pow. 0,0341 ha za cenę 9.000 zł; 

− przy ul. Zacisznej i Pułaskiego – 1 działka o pow. 0,0146 ha za cenę 5.161,60 zł. 

 

Wszystkie stała Komisje Rady Miasta pozytywnie zaopiniowały Informację Burmistrza Miasta o stanie 

zaawansowania inwestycji w mieście ujętych w budżecie na 2010 r. 

 

Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania „Informacji o stanie zaawansowania inwestycji  

w mieście ujętych w budżecie na 2010 r.” 

W głosowaniu brało udział 14 radnych. „Za” przyjęciem informacji było 14 głosów, (jednogłośnie). 

 

Ad. pkt 7. 
Informacja Komisji Rewizyjnej o realizacji uchwał i wniosków. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Andrzej Gajda przedstawił informację (stanowi załącznik do 

protokołu) oraz poinformował, że w okresie od 30 czerwca 2009 r. do 21 lipca 2010 r. Rada Miasta 

podjęła 114 uchwał, z których większość została zrealizowana a część jest w trakcie realizacji. Komisja 

nie stwierdziła niezrealizowanych uchwał.  
Komisja zajęła się również analizą udzielanych odpowiedzi na wnioski składane w okresie od  

24 czerwca 2009 r. (rejestr wniosków - nr 331) do 11 sierpnia 2010 r. (rejestr wniosków nr 435)  

i stwierdziła, że do Biura Rady Miasta wpłynęło 110 pisemnych wniosków.  

Na 105 z nich udzielono odpowiedzi na piśmie, natomiast na 3 - odpowiedź została udzielona tylko na 

sesji Rady - przy czym należy zaznaczyć, że wnioski zgłaszane ustnie a potem pisemnie na sesji, 

otrzymywały odpowiedź ustną (odnotowaną w protokóle sesji) a następnie pisemną. 
Komisja stwierdziła, że nie zostały udzielone odpowiedzi:  

− na wniosek radnego Waldemara Chochowskiego: zarejestrowany w rejestrze wniosków pod 

numerem 338 (z dnia 17.08.2009 r.) - dotyczący uzupełnienia brakujących fragmentów chodnika  

w ul. Staszica. 

− na wniosek radnego Henryka Wiejaka: zarejestrowany w rejestrze wniosków pod numerem 428  

(z dnia 14.07.2010 r.) - dotyczący umycia ulicznych lamp oświetleniowych na osiedlu Wiślana. 

 

Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania Informacji z realizacji uchwał i wniosków.  

W głosowaniu brało udział 14 radnych. „Za” przyjęciem informacji było 14 głosów, (jednogłośnie). 

 

Ad. pkt 8a. 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin  
na 2010 r. 
 
Skarbnik Miasta - Kinga Barańska przedstawiła projekt uchwały wraz z autopoprawką (stanowi 

załącznik) oraz poinformowała, że w projekcie uchwały wprowadzono zmiany zmniejszające  

i zwiększające budżet na podstawie wewnętrznych decyzji i potrzeb oraz: 

 

1. na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego, zwiększono budżet po stronie dochodów 

 i wydatków o kwotę 30 300 zł w dziale – Pomoc społeczna. Są to środki pochodzące z rezerwy 

celowej dotacji budżetowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania” dla Ośrodka Pomocy Społecznej. 

2. na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej, zwiększono budżet po stronie 
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dochodów i wydatków o kwotę 3 000 zł w dziale – Oświata i wychowanie. Są to środki pochodzące  

z dotacji celowej MEN z przeznaczeniem na realizację Programu na rzecz społeczności romskiej  

w Polsce, na zakup wyprawek szkolnych dla uczniów romskich w mieście Dęblin, według 

zapotrzebowania określonego przez szkoły. 

3. na podstawie umowy o dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
miedzy Zarządem Województwa Lubelskiego, a Miastem Dęblin/Zespołem Szkół Nr 4  
w Dęblinie w ramach Priorytetu IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 

9.1. – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 

świadczonych w systemie oświaty, zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków  

o kwotę 206 693 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Projektu: „Dobry start - program 

rozwojowy dla uczniów Zespołu Szkół Nr 4 w Dęblinie” współfinansowanego z budżetu środków 

europejskich. Dofinansowanie wynosi 85% z budżetu środków europejskich oraz 15% z budżetu 

państwa. Projekt obejmuje 2010 i 2011 rok. Całość dofinansowania wynosi 309 070 zł. 

4. na podstawie decyzji InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń, zwiększono budżet po stronie dochodów 

i wydatków o kwotę 6 113 zł z przeznaczeniem dla Miejskiego Domu Kultury tytułem 

odszkodowania za szkodę powstałą w budynku w czasie powodzi. 

5. z inicjatywy Burmistrza Miasta Dęblin proponuje się dokonanie następujących zmian po stronie 

dochodów i wydatków budżetowych: 

dochody: 
- zwiększyć środki po stronie dochodów budżetowych: 

• w dziale – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 21 000 zł, 

• w dziale - Działalność usługowa, w rozdziale - Cmentarze o kwotę 6 000 zł, są to wpływy  

z usług, 

• w dziale – Administracja publiczna, w rozdziale – Urzędy miast o kwotę 3 887 zł, są to wpływy 

z różnych dochodów,  

• w dziale – Dochody od osób prawnych i fizycznych (…) , w rozdziałach:  

- Wpływy z podatku doch. od os. fiz. z tytułu odsetek o kwotę 500 zł, 

- Wpływy z podatków (…) od osób prawnych i fizycznych o kwotę 62 500 zł. 

 

wydatki: 
− zmniejszyć środki po stronie wydatków budżetowych: 

• w dziale – Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę, w rozdziale – Dostarczanie wody, o kwotę  
10 000 zł; 

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

Budowa chodnika na os. Wiślana o kwotę 9 000 zł; 

• w dziale – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, 

wykupy gruntów i nieruchomości o kwotę 30 000 zł; 

• w dziale – Działalność usługowa, w rozdziale – Opracowania geodezyjne i kartograficzne  

o kwotę 20 000 zł i w rozdziale – Cmentarze o kwotę 10 000 zł; 

• w dziale – Administracja publiczna, w rozdziale – Urzędy miast, o kwotę 60 000 zł, są to 

materiały i wyposażenie; 

• w dziale – Różne rozliczenia, w rozdziale – Rezerwy ogólne, o kwotę 20 000 zł; 

• w dziale – Oświata i wychowanie, w rozdziale – Pozostała działalność, o kwotę 22 113 zł, są to 

rezerwy oświatowe; 

• w dziale – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziałach: 

- Oczyszczanie miast o kwotę 20 000 zł, 

- Utrzymanie zieleni o kwotę 20 000 zł, 

- Oświetlenie ulic, zad. inwestycyjne - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

budowy ośw. drog. w ul. Warszawskiej, Składowej i Śląskiej o kwotę 15 000 zł, inwestycja nie 

będzie realizowana, 

- Pozostała działalność, wyd. bieżące o kwotę 6 000 zł;  
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• w dziale – Kultura fizyczna i sport, w rozdziale – Pozostała działalność, zad. inwestycyjne – 

Budowa osiedlowych stref sportowo-rekreacyjnych o kwotę 40 000 zł; projekt będzie 

realizowany w przyszłym roku. 

 

− zwiększyć środki po stronie wydatków budżetowych: 

• w dziale – Transport i łączność, w rozdziale – Drogi publiczne gminne:  

− bieżące utrzymanie dróg o kwotę 30 000 zł do kwoty 380 000 zł, 

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

o kwotę 310 000 zł do ogólnej kwoty 3 305 398 zł (wraz z dotacją). Zwiększenie dotyczy 

środków własnych, 

− zadanie inwestycyjne – Budowa ulic: Słowackiego, ks. Hładuniaka oraz odcinka ul. Polnej  

i Pułaskiego o kwotę 16 000 zł do kwoty 73 000 zł na dodatkowe dokumentacje branżowe; 

• w dziale – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale – Ochotnicze 

straże pożarne, zadanie inwestycyjne – Modernizacja węzła sanitarnego w OSP Masów o kwotę 
20 000 zł; 

 

− dokonać przeniesienia środków po stronie wydatków budżetowych między działami, rozdziałami 

i paragrafami nie powodujące zmniejszenia i zwiększenia budżetu Miasta na kwotę 10 128 zł; 

 

− dokonać zmian w załączniku Nr 9 - Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów 
własnych jednostek budżetowych, na podstawie pisma Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego. 

 

Autopoprawka: 

Na podstawie Aneksu nr 3 do listy zakwalifikowanych wniosków do dofinansowania w 2010 r. 
z budżetu państwa, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, 
zatwierdzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwiększono budżet po stronie 

dochodów i wydatków o kwotę 295 223 zł w dziale – Transport i łączność, w rozdziale – Drogi 

publiczne gminne. Są to środki pochodzące z dotacji wojewody, w wyniku powstałych oszczędności 

przetargowych, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne – Przebudowa dróg na osiedlu Wiślana-

Żwica w Dęblinie – II etap do ogólnej kwoty 3 600 621 zł (wraz z dotacją). 
 

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 14 radnych, 1 radny wstrzymał się 
od głosu. 

Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr LXVIII/401/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta 

Dęblin na 2010 r. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. pkt 8b. 
Rozpatrzenie projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Dęblin-Centrum. 
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym - Krzysztof Kuropatwa przedstawił 

projekt uchwały (stanowi załącznik) oraz poinformował, że zgodnie z ustaleniami obowiązującego 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblin, teren objęty 

zmianą planu miejscowego, jest wskazany pod rozwój zabudowy usługowej wymagającej koncentracji 

oraz jako obszar centrum miasta o funkcjach usługowych i mieszkaniowych. 

Przystąpienie do zmiany przeznaczenia tych terenów jest zasadne przede wszystkim z przyczyn 

społeczno – ekonomicznych. Właściciel firmy „PUMAR” jest zainteresowany dalszym rozwojem 

działalności na tych terenach. Realizacja określonych w planie funkcji publicznych na terenach, które są 
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własnością osób fizycznych, prowadzących i zamierzających prowadzić komercyjną działalność 
usługowo – handlową, byłaby dla Miasta kosztowna. Brak środków budżetowych na wykup tego terenu 

blokuje przy obowiązujących ustaleniach planu działania inwestorów prywatnych i negatywnie wpływa 

na estetykę terenów w ścisłym centrum miasta. Ponadto istnieje potrzeba usankcjonowania w zapisach 

planu miejscowego istniejących podstawowych urządzeń infrastruktury technicznej (stacja 

transformatorowa, komora podciśnieniowa kanalizacji sanitarnej) niezbędnych do funkcjonowania tej 

części miasta. Zmiana planu nie będzie wymagała przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej. 

Zgodnie z zaleceniami Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej do zmiany planu 

przystępuje się na całym obszarze pomiędzy ulicami PCK, Przechodnią i Okólną oraz istniejącym 

rowem melioracyjnym. Na etapie opracowania planu należy uwzględnić odpowiednią ilość zieleni  

i miejsc parkingowych.  

Realizacja ustaleń zmiany planu umożliwi zabudowę i wykorzystanie terenu centrum miasta, co wpłynie 

na polepszenie zagospodarowania tej części miasta. 

 
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 LXVIII/402/2010 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Dęblin-Centrum. Uchwała 

stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. pkt 8c. 
Rozpatrzenie projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Dęblin-Centrum I. 
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym przedstawił projekt uchwały (stanowi 

załącznik) oraz poinformował, że tereny objęte zmianami planu miejscowego, są w większości 

wskazane pod rozwój zabudowy usługowej wymagającej koncentracji oraz jako obszar centrum miasta  

o funkcjach usługowych i mieszkaniowych (usługi publiczne z zakresu oświaty, z zakresu kultury, 

dopuszczalne inne usługi publiczne lub usługi komercyjne nieuciążliwe, usługi komercyjne  

z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej i urządzenia obsługi elektroenergetyki). 

Działka nr 442/18 w obowiązującym planie przeznaczona jest pod usługi publiczne z zakresu 

oświaty, lecz nie została oddana w trwały zarząd Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno Wychowawczemu, 

ponieważ nie jest niezbędna do realizacji działań oświatowych. Jednocześnie nabyciem przedmiotowej 

działki na realizację działalności komercyjnej jest zainteresowana firma INTERMARCHE będąca 

właścicielem sąsiedniej działki (nr ewid. 442/11). Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez 

Gminną Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną i jest zgodny ze studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblin.  

Obszar wokół byłego kina „Irena”, w tej chwili jest własnością osób prywatnych, natomiast 

realizacja określonych w planie funkcji publicznych blokuje działania inwestorów prywatnych  

i negatywnie wpływa na estetykę terenów w ścisłym centrum miasta.  

 

Komisja Gospodarki Przestrzennej i Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radny Krzysztof Karbowski - zapytał, czy projekt uchwały o przystąpieniu do zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania wiąże się z odstąpieniem od przyszłej lokalizacji dęblińskiego centrum kultury. 

Naczelnik Wydziały Gospodarki Komunalnej - powiedział, że intencją zmian jest rozszerzenie usług 

publicznych, lecz nie powinno to ograniczać inwestorów i właścicieli przyległych nieruchomości.  

Burmistrz - poinformował, że jest to przystąpienie do zmian, a jakie będą zmiany okaże się w toku 

przygotowywania projektu. 
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Po dyskusji przystąpiono do głosowania projektu uchwały.  

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

Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr LXVIII/403/2010 o przystąpieniu do sporządzenia zmian 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dęblin-Centrum I. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu. 

 
Ad. pkt 8d. 
Rozpatrzenie projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Dęblin-Centrum II-część I. 
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym przedstawił projekt uchwały (stanowi 

załącznik) oraz poinformował, że tereny objęte zmianami planu miejscowego, są wskazane jako obszar 

o funkcjach usługowych i mieszkaniowych (usługi publiczne – strażnica pożarna, usługi publiczne  

z zakresu sportu – kryta pływalnia, usługi komercyjne z zakresu rzemiosła usługowego  

i produkcyjnego, urządzenia odprowadzania i oczyszczania wód deszczowych).  

Przystąpienie do zmiany przeznaczenia w/w terenów jest zasadne przede wszystkim z przyczyn 

społeczno – ekonomicznych. Brak środków budżetowych Miasta na wykup tego terenu blokuje, przy 

obowiązujących ustaleniach planu, działania inwestorów prywatnych i negatywnie wpływa na estetykę 
terenów w ścisłym centrum miasta. Przewidywane zmiany przeznaczenia terenu głównie na funkcje 

usług komercyjnych i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, są zgodne ze studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblin. Zmiana przeznaczenia tych terenów 

została pozytywnie zaopiniowana przez Gminną Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną. 
 

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 LXVIII/404/2010 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dęblin-Centrum II-część I. Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu. 

 
Ad. pkt 8e. 
Rozpatrzenie projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla Lipowa VI w Dęblinie. 
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym przedstawił projekt uchwały (stanowi 

załącznik) oraz poinformował, że tereny objęte zmianami położone są na obszarach oznaczonych 

symbolami 19KX,ZP (publiczny ciąg pieszy z zielenią), 20UO (usługi publiczne z zakresu oświaty), 

21MNj (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna), 22U (usługi komercyjne), 014KD (droga dojazdowa) 

oraz fragment 18MNj (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna). 

Zmiana przeznaczenia terenu 20UO wiąże się z wnioskiem właścicieli działek położonych pomiędzy  

ul. Polną w stronę ul. Pułaskiego a ul. Słowackiego. Wniosek został rozpatrzony i pozytywnie 

zaopiniowany na posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej. Za zmianą 
przeznaczenia terenu przemawia przede wszystkim bliskość istniejącej i funkcjonującej obecnie Szkoły 

Podstawowej Nr 2 oddalonej od zaplanowanych terenów pod funkcje z zakresu oświaty o ok. 300m  

i zaspokajającej potrzeby edukacyjne w tej części miasta. Zmiana przeznaczenia terenu 20UO zostanie 

przeanalizowana również z sąsiednimi terenami (18MNj, 19KX,ZP, 21MNj, 22U oraz 014KD), 

ponieważ może wpłynąć na zmianę sposobu zagospodarowania otoczenia. 

Zmiana planu ma na celu zaspokojenie potrzeb rozwijającej się obecnie na tym terenie zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, czemu sprzyja uzbrojenie terenu w infrastrukturę techniczną. 
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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 LXVIII/405/2010 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla Lipowa VI w Dęblinie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. pkt 8f. 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego-Miejskiego 
Przedszkola Nr 1 w Dęblinie w celu przekształcenia w jednostkę budżetową. 
 
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu - Czesław Matysek przedstawił projekt uchwały 

(stanowi załącznik) oraz poinformował, że od dnia 1 stycznia 2011 r. placówki publiczne zakładane  

i prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego mogą być prowadzone tylko w postaci jednostki 

budżetowej. Zmiany wynikają z ustawy wprowadzającej ustawę o finansach publicznych. 

Znowelizowała ona art. 79 ustawy o systemie oświaty. Placówki oświatowe w formie zakładu 

budżetowego powinny być przekształcone w jednostkę budżetową w terminie do dnia 31 grudnia 2010 

roku. 

 

Komisja Gospodarki Przestrzennej i Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej 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 LXVIII/406/2010 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego-

Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Dęblinie w celu przekształcenia w jednostkę budżetową. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. pkt 8g. 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego-Miejskiego 
Przedszkola Nr 3 w Dęblinie w celu przekształcenia w jednostkę budżetową. 
 
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu przedstawił projekt uchwały (stanowi załącznik) oraz 

poinformował, że jeżeli samorząd dotychczas prowadził placówki oświatowe w formie zakładu 

budżetowego, to zgodnie z ustawą wprowadzającą ustawę o finansach publicznych powinien je 

przekształcić w jednostkę budżetową w terminie do dnia 31 grudnia 2010 r. 

Zgodnie z art. 16 pkt 5 ustawy o finansach publicznych przekształcenie samorządowego zakładu 

budżetowego w inną formę organizacyjno – prawną wymaga uprzedniej jego likwidacji. W związku  

z powyższym zachodzi konieczność podjęcia niniejszej uchwały.  

 

Komisja Gospodarki Przestrzennej i Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej 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 LXVIII/407/2010 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego-

Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Dęblinie w celu przekształcenia w jednostkę budżetową. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 
 
 



 

Protokół Nr LXVIII sesji Rady Miasta Dęblin w dniu 31 sierpnia 2010 r. 

 

19

Ad. pkt 8h. 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia działki przy ulicy Jaśminowej w Dęblinie. 
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym przedstawił projekt uchwały (stanowi 

załącznik) oraz poinformował, że działka nr 2137/2 o pow. 0,0091 ha stanowi własność Bogumiły 

Życkiej zam. w Dęblinie przy ul. Stawskiej. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania 

przestrzennego Lipowa III w Dęblinie, w/w działka leży w terenach przeznaczonych pod drogę.  
Z urzędu dokonano podziału geodezyjnego działki nr 2137 celem wydzielenia gruntu pod drogę.  
Podział ma na celu stworzenie nowych terenów budowlanych pod zabudowę mieszkaniową.  
Wydzielona działka przylega bezpośrednio do gruntów gminnych.  

Dlatego też mając na uwadze realizację założeń planistycznych, nabycie działki 2137/2 do zasobu 

gminnego jest zasadne.  

 
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 LXVIII/408/2010 w sprawie nabycia działki przy ulicy Jaśminowej  

w Dęblinie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. pkt 8i. 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia działek pod drogę przy ulicy Cypriana Kamila 
Norwida w Dęblinie. 
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym przedstawił projekt uchwały (stanowi 

załącznik) oraz poinformował, że zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Osiedla Lipowa 

VI w Dęblinie, działki nr 1916/5 i nr 1917/5 stanowią część układu komunikacyjnego. 

W/w działki są własnością Dariusza i Ewy małż. Ćwik, którzy wyrazili zgodę na ich sprzedaż pod drogę 
na rzecz Miasta Dęblin. 

Nabycie w/w działek umożliwi wjazd do pozostałej części ulicy Norwida, dlatego mając na uwadze 

realizację założeń planu zagospodarowania przestrzennego, zasadne jest nabycie tych działek do zasobu 

gruntów gminnych. 

 
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 LXVIII/409/2010 w sprawie nabycia działek pod drogę przy ulicy 

Cypriana Kamila Norwida w Dęblinie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. pkt 8j. 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia dziełek pod drogę przy ulicy Chorzewskiego  
w Dęblinie. 
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym przedstawił projekt uchwały (stanowi 

załącznik) oraz poinformował, że zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Wiślana - Żwica, 

działki nr 2578/3, nr 2581/5 i nr 2581/6 leżą w terenie przeznaczonym pod drogi. 

Mając na uwadze realizację planu zagospodarowania przestrzennego (usługi publiczne z zakresu sportu i 

zieleni planowanej) oraz połączenie ulicy Chorzewskiego z ulicą Żwirki i Wigury jak również wnioski 

mieszkańców osiedla o uciążliwym dojeździe do posesji, zasadne jest nabycie opisanych działek do 

zasobu gruntów gminnych. 
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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 LXVIII/410/2010 w sprawie nabycia dziełek pod drogę przy ulicy 

Chorzewskiego w Dęblinie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. pkt 8k. 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży działki nr 2143/5 w drodze bezprzetargowej 
przy ul. Jaśminowej w Dęblinie. 
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym przedstawił projekt uchwały (stanowi 

załącznik) oraz poinformował, że działka nr 2143/5 o pow. 0,0087ha stanowi własność gminy Miasto 

Dęblin. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Lipowa III w Dęblinie, 

w/w działka leży w terenach przeznaczonych pod publiczny ciąg pieszy.  

Mając na uwadze wystąpienie Pani Marii Chojnackiej, właścicielki działki nr 484/2 (nie posiadającej 

dostępu do drogi publicznej i nie mogącej stanowić samodzielnej działki budowlanej), zbycie działki 

gminnej celem poprawienia warunków zagospodarowania działki sąsiedniej oraz realizacji planu 

zagospodarowania przestrzennego jest zasadne.  

 
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 LXVIII/411/2010 w sprawie sprzedaży działki nr 2143/5  

w drodze bezprzetargowej przy ul. Jaśminowej w Dęblinie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. pkt 8l. 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Dęblin do partnerskiego projektu 
"Wrota Lubelszczyzny - informatyzacja administracji", realizowanego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Działanie 4.1. 
Społeczeństwo Informacyjne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. 
 

Burmistrz Miasta Stanisław Włodarczyk przedstawił projekt uchwały (stanowi załącznik) oraz 

poinformował, że przygotowywany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego projekt  

pt. „Wrota Lubelszczyzny – informatyzacja administracji” ma na celu m.in. wdrożenie ujednoliconych, 

elektronicznych usług dla obywateli a także zintegrowanie systemów oraz infrastruktury 

teleinformatycznej w gminach i powiatach z terenu województwa lubelskiego. Udział finansowy Miasta 

Dęblin w tym projekcie przewidziano na kwotę 71 000 zł. Podjęta uchwała będzie stanowiła 

upoważnienie do podpisania stosownej umowy z Zarządem Województwa Lubelskiego.  

 
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 LXVIII/412/2010 w sprawie przystąpienia Miasta Dęblin  

do partnerskiego projektu "Wrota Lubelszczyzny - informatyzacja administracji", realizowanego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, 

Działanie 4.1. Społeczeństwo Informacyjne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. pkt 8m. 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody. 

 

Burmistrz Miasta Stanisław Włodarczyk przedstawił projekt uchwały (stanowi załącznik) oraz 

poinformował, że Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie – Rejon Dróg Wojewódzkich w Puławach, 

zlecił sporządzenie oceny dendrologicznej stanu zachowania drzew rosnących wzdłuż drogi 

wojewódzkiej Nr 801 Dęblin – Puławy przy ul. Stężyckiej w Dęblinie.  

Z oceny dendrologicznej wynika, że drzewostan zlokalizowany jest tuż przy krawędzi jezdni  

i drzewa noszą ślady wielu uszkodzeń typu mechanicznego. Badanie wykazało, że przeważająca 

większość drzew wymaga przeprowadzenia cięć sanitarno – redukcyjnych. Natomiast 4 drzewa gatunku 

lipa drobnolistna z uwagi na ich zły stan zdrowotny oraz uszkodzenia jakie posiadają zostały wskazane 

do wycinki.  

 Mając na względzie dobro użytkowników drogi oraz mieszkańców, natężenie ruchu a także 

stanowisko wyrażone w opinii dendrologicznej przez inspektora nadzoru ds. zieleni zasadnym jest na 

podstawie art. 44 ust. 3 i 4 ustawy o ochronie przyrody, podjęcie przez Radę Miasta Dęblin uchwały  

w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody 4 drzew gatunku lipa drobnolistna. Projekt tej 

uchwały został przesłany zgodnie z obowiązującą procedurą do zaopiniowania przez Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie, który zezwolił na wycięcie tych drzew.  

 
Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 
W dyskusji głos zabierali: 

Radny Krzysztof Karbowski - powiedział, że nie miał możliwości zapoznać się z oceną 
dendrologiczną. Prosił o lepsze zabezpieczanie nowych nasadzeń, poprzednie zostały zniszczone. 

Burmistrz- poinformował, że można żądać przedstawienia dokumentów, są do wglądu.  

Decyzja dotycząca wycinki drzew została wydana w przeprowadzonym postępowaniu 

administracyjnym. Zgodę wydał Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.  

Wniosek dotyczący nasadzeń nie dotyczy omawianego projektu uchwały, ponieważ nie dotyczy 

pozbawienia statusu pomnika przyrody. Natomiast decyzja o nowych nasadzeniach będzie określona  

w decyzji zezwalającej na wycinkę. W postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nie 

ma warunku nasadzeń, lecz tylko zaleca się w miejsce wyciętych drzew nasadzenia zastępcze. Jeżeli 

będzie taka klauzula, to nowe nasadzenia będzie prowadzić zarządca drogi.  

Niszczenie nasadzeń, tak jak niszczenie, np. ławek, koszy na śmieci, to zupełnie inna sprawa. 

 

Po dyskusji przystąpiono do głosowania projektu uchwały.  

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

Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr LXVIII/413/2010 w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. pkt 8n. 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwał ustalających zasady dofinansowania 
przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, pochodzących  
z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Miasta Dęblin. 
 
Burmistrz Miasta Stanisław Włodarczyk przedstawił projekt uchwały (stanowi załącznik) oraz 

poinformował, że z dniem 1 stycznia 2010 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. 

o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. 

Przepisy te spowodowały likwidację powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska  

i gospodarki wodnej. Zgodnie z przepisami, środki budżetów gmin przeznacza się na finansowanie 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a więc m.in. na przedsięwzięcia związane z ochroną wód, 

ochroną powierzchni ziemi, ochroną powietrza, gospodarką odpadami, ochroną przyrody, edukację 
ekologiczną i inne. Regionalna Izba Obrachunkowa wyraziła stanowisko, że będzie można dalej 
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refundować indywidualne przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu, ale nie ma na razie podstaw  

z uwagi na fakt, iż dotychczas obowiązujące w tym zakresie uchwały Rady Miasta Dęblin posiadają 
zapisy uniemożliwiające realizację zadań dotyczących wymiany pokryć dachowych zawierających 

azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu Dęblina. Należy dostosować obowiązujący 

stan prawa miejscowego w tej materii do obowiązujących standardów. W celu umożliwienia dalszej 

stopniowej realizacji procesu usuwania azbestu z terenu Miasta Dęblin w oparciu o nowe przepisy, 

zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały. 

 Po podjęciu przez Radę Miasta przedmiotowej uchwały, nowe zasady usuwania pokryć 
dachowych zawierających azbest z terenu Miasta Dęblin będą wprowadzone w drodze Zarządzenia 

przez Burmistrza Miasta Dęblin.  

 
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 LXVIII/414/2010 w sprawie uchylenia uchwał ustalających zasady 

dofinansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, pochodzących 

z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Miasta Dęblin.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. pkt 8o. 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania  
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 
 
Burmistrz Miasta Stanisław Włodarczyk - przedstawił projekt uchwały (stanowi załącznik) oraz 

poinformował, że nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nałożyła na 

organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek ustalenia w drodze uchwały 

szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów 

aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.  

Konsultacje będą ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji pozarządowych. 

Konsultacje mogą być przeprowadzone z inicjatywy Rady Miasta, Burmistrza Miasta. Mogą się 
odbywać w różnych formach, np. bezpośrednich spotkań, na których zostanie przedstawiony projekt 

aktu prawa, wyrażenia pisemnej opinii na specjalnym formularzu, w formie ankiet, zamieszczenia 

projektu prawa miejscowego na stronie internetowej urzędu miasta. O wyborze formy będzie decydował 

organ zarządzający konsultacje. Informacja o podjętych konsultacjach będzie zamieszczona na stronie 

internetowej. Z konsultacji będzie sporządzany protokół. Obowiązkiem jest opublikowanie wyników 

konsultacji. 

Niniejszy projekt uchwały stanowi wypełnienie obowiązku ustawowego.  

 
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 LXVIII/415/2010 w sprawie określenia szczegółowego sposobu 

konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego  

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Uchwała stanowi załącznik  

do protokołu. 
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Ad. pkt 8p. 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektów programów zdrowotnych 
oraz ustalenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego w latach  
2010-2015 na terenie województwa lubelskiego. 
 
Burmistrz Miasta Stanisław Włodarczyk przedstawił projekt uchwały (stanowi załącznik) oraz 

poinformował, że w dniu 29 lipca 2010 r. Zarząd Województwa Lubelskiego, na podstawie uchwały 

Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie konsultacji programów zdrowotnych oraz ustalenia 

potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego w latach 2010-2015, przekazał do 

konsultacji projekty przedmiotowych strategii. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.  

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz § 2 cytowanej uchwały 

konsultacje powinny być dokonane w formie uchwały organu stanowiącego gminy.  

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały staje się zasadne. 

 

Komisja Gospodarki Przestrzennej i Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Komisja Zdrowia i Problematyki Socjalnej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 
Wobec braku dyskusji, przystąpiono do głosowania projektu uchwały.  

W głosowaniu brało udział 15 radnych. „Za” projektem uchwały było 14 radnych, przy  

1 wstrzymującym się. 
Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr LXVIII/416/2010 w sprawie zaopiniowania projektów programów 

zdrowotnych oraz ustalenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego w latach 

2010-2015 na terenie województwa lubelskiego. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. pkt 9. 
Wolne wnioski. 
 

� Radny Mieczysław Skibiński zapytał: 

− czy są prowadzone procedury odnośnie oświetlenia na ul. Kowalskiego; 

− czy podjęto działania w celu odprowadzenia wód burzowych z os. Lotnisko; 

− o poprawę chodnika w ul. Kowalskiego; 

− o parking między blokami nr 3 i 5 na ul. Rogowskiego. 

� Radny K. Karbowski wnioskował o: 

− przekazanie mapy Dęblina dla Fundacji „Partnerstwo dla Środowiska” celem aktualizacji  

i naniesienia trasy Bursztynowego Szlaku; 

− naprawę kamery zainstalowanej na skrzyżowaniu ulic Rynek, Warszawska, Piłsudskiego  

i Niepodległości; 

− interwencję władz Miasta w sprawie naprawy rynien na Dworcu PKP od strony peronu, 

ponieważ cała drewniana elewacja jest zalana; 

− położenie płyt betonowych, które leżą wzdłuż ul. Wąskiej w celu dalszego utwardzenia tej ulicy; 

− bieżącą obserwację rozkładów jazdy PKS, które są systematycznie niszczone; 

− naprawę chodnika przy ul. Tysiąclecia i naprawę drogi rowerowej wzdłuż ul. Spacerowej; 

− zabezpieczenie miejsca dla postoju taksówek przy ul. Rynek. 

� Radny Henryk Brożyna wnioskował o: 

− usunięcie dwóch pni z przed Zespołu Szkół Nr 4 na os. Lotnisko; 

− wyraźniejsze oznaczenie ścieżki rowerowej, która jest zastawiana przez pojazdy wjeżdżające do 

warsztatu samochodowego na ul. Składowej lub jej przeniesienie na drugą stronę jezdni; 

− przesunięcie o 30 m znaku oznaczającego ścieżkę rowerową na ul. Spacerowej. 

� Wiceprzewodniczący Zarządu os. Mierzwiączka - Ryszard Bąk zauważył, że materiały będące  

w porządku sesji a dotyczące osiedli powinny być przekazywane ich przewodniczącym. Dodał 

również, że w dniu dzisiejszym zostały podjęte uchwały odnoszące się do os. Mierzwiączka, a on 

dowiedział się o tym na sesji i nie ma może zabrać głosu, ponieważ nad uchwałami dyskutują  
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i zatwierdzają je radni. Prosił o informowanie go o sprawach osiedla oraz zapraszanie na posiedzenia 

komisji Rady Miasta. 

� Przewodniczący Zarządu os. Żdżary - Jerzy Sobiech podziękował Burmistrzowi Miasta za 

wsparcie festynu zorganizowanego w dniu 20 sierpnia br. przez Zarząd osiedla. 

 
Ad. pkt 10.  
Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski. 
 

Burmistrz Miasta - Stanisław Włodarczyk - udzielił odpowiedzi na zapytania i wnioski: 

 

� dla radnego Henryka Wiejaka: 

− poprawa stanu chodnika w ulicy Towarowej - Miasto wystąpi po raz kolejny do Zarządu Dróg 

Powiatowych o usunięcie chwastów; ul. Towarowa jest zgłoszona do modernizacji w ramach 

Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych; 
− pozostawienie w budżecie 9 tys. zł. z budowy chodnika w os. Wiślana i wykonanie za tę kwotę 

chodnika, który łączyłby chodniki wykonane przez wspólnoty od ul. Stężyckiej do drogi 

osiedlowej - wniosek jest bezprzedmiotowy, ponieważ uchwała o zmianach do budżetu została 

już przyjęta i radny nie złożył do projektu żadnych uwag. Generalnie Miasto nie ma możliwości 

prawnej wykonywania inwestycji na terenie nienależącym do gminy, a chodnik leży na terenie 

wspólnot mieszkaniowych.  

Jeśli chodzi o chodniki na os. Wiślana, to zrealizowany zakres prac jest większy niż było 

pierwotnie planowane (na wysokości bloków 1-5), ponieważ wykonany zostanie jeszcze chodnik 

na wysokości bloku nr 41. 

Poza tym przy zwiększonych nakładach na inwestycję Wiślana - Żwica, szukaliśmy wszelkich 

możliwości znalezienia środków.  

� dla radnego Witolda Kleczkowskiego: 

− uporządkowanie terenu przy ul. Podchorążych - jest zawarta umowa na prace porządkowe, teren 

zostanie posprzątany, do tej pory warunki na to nie pozwalały; 

− uporządkowanie terenu przed pomnikiem 15 Pułku Piechoty „Wilków” - zostanie to wykonane; 

− wykoszenie traw przy przepompowni na ul. Podchorążych - po sprawdzeniu do kogo należy 

teren, zostanie on wykoszony; 

� dla radnego Henryka Brożyny: 

− podcięcie drzew na ul. Spacerowej - Miasto wystąpi ze stosownym wnioskiem do Dyrektora 

Zarządu Dróg Powiatowych; 

− poprawa stanu boiska, które zostało wykonane za przedszkolem na os. Lotnisko - informacja  

o usterkach została przekazana wykonawcy, więc na pewno zostaną poprawione; 

� dla radnego Krzysztofa Karbowskiego: 

− generalne uporządkowanie miejsc pamięci - Miasto stara się na ile może wykonywać prace 

porządkowe w miejscach pamięci. Dyrektorzy szkół zostali poinformowani, aby we wrześniu (po 

rozpoczęciu roku szkolnego) młodzież uporządkowała miejsca pamięci; 

− usunięcie ogłoszeń z drzew - pracownicy interwencyjni mają obowiązek usuwania ogłoszeń;  
w kilku przypadkach Miasto skierowało sprawy na policję - kilku osobom i instytucjom zostały 

wręczone mandaty karne; jeśli sytuacja się powtórzy będą robione zdjęcia i sprawy znów trafią 
do policji; 

− zabezpieczenie grobów w Bobrownikach - Burmistrz wyraził ubolewanie, że społeczeństwo 

dokonuje dewastacji i kradzieży; formalnie Miasto nie może inwestować na cmentarzu  

w Bobrownikach, bo jest to inna gmina;  

− poprawienie chodnika w ul. Bankowej - odpowiedź była udzielana wielokrotnie, że to zadanie 

inwestycyjne jest przewidziane w programie rewitalizacyjnym; prawdopodobnie w przyszłym 

roku zostanie zrealizowane. Obecnie poprawa stanu chodnika będzie prowadzona na ile to będzie 

możliwe, ale należy też dodać, że chodnik uległ tak dużemu zniszczeniu wskutek nielegalnego 

parkowania samochodów; 
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− likwidacja dzikich wysypisk przy drogach dojazdowych do miasta i ich monitoring - Miasto nie 

ma możliwości finansowych na monitorowanie dróg dojazdowych. Natomiast likwidacja dzikich 

wysypisk jest w miarę możliwości stale kontynuowana. Dodał również, że część wysypisk 

została zlikwidowana przez właścicieli terenów wskutek wydanych nakazów; 

− zastoina wodna na ul. Warszawskiej - wszystkie usterki były zgłoszone do inwestora, czyli 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, część została już poprawiona, 

prawdopodobnie będzie przeprowadzony kolejny przegląd drogi krajowej Nr 48; 

− sprawa odtworzenia zgodnie ze stanem faktycznym grobów na cmentarzu Balonna  

i naprawa drogi dojazdowej - trudno jest się ustosunkować do tak zadanego pytania, ponieważ 
nikt nie wie jaki powinien być stan faktyczny. Obecnie Miasto prowadzi korespondencję  
z różnymi instytucjami, np. z: archiwum państwowym, konserwatorem zabytków, Parafią, Kurią 
aby jak najpełniej ten stan udokumentować, np. nikt do końca nie potrafi i nie chce się 
wypowiedzieć na temat mogił lotników czechosłowackich. Burmistrz uważa, że najpierw trzeba 

wszystko ustalić a dopiero potem podejmować szersze działania na rzecz poprawy  

i sukcesywnego odnawiania cmentarza wojskowego na ul. Balonna; 

− przegląd oświetlenia - na pewno taki przegląd przed okresem jesiennym będzie przeprowadzony. 

Burmistrz uważa, że Miasto jest dobrze oświetlone, być może w niektórych miejscach lampy się 
nie palą, ale w newralgicznych miejscach takich jak skrzyżowania i przejścia dla pieszych 

wszystko jest w porządku. Usterka na wiadukcie się powtarza, ale tego typu wnioski należy 

zgłaszać do Zakładu Energetycznego; 

− za nisko posadowione tabliczki z nazwami ulic - była już o tym mowa na poprzednich sesjach - 

przy kolejnych zleceniach zostaną poprawione; 

− dalsze losy kortów tenisowych zarządzanych przez Klub Sportowy „Czarni Dęblin”- pytanie 

zostanie przekazane do Zarządu Klubu; 

� dla radnego Mieczysława Skibińskiego: 

− sprawa oświetlenia na ul. Kowalskiego - Miasto nie przyjęło w styczniu br. oświetlenia od 

Rejonowego Zarządu Infrastruktury, więc powinno ono być zdemontowane przez 

dotychczasowego właściciela; sprawa budowy nowego oświetlenia może być rozpatrzona przy 

konstruowaniu budżetu na 2011 r.; 

− sprawa odprowadzenia wód burzowych z os. Lotnisko - oczyszczenie rowu wymaga nakładów 

finansowych; brak środków w tegorocznym budżecie nie pozwala na wykonanie tego zadania; 

− sprawa chodnika przy ul. Kowalskiego i parkingu na ul. Rogowskiego (przy wjeździe do 

przedszkola) - tego typu drobnych rzeczy nie udało się wykonać na bieżąco, ponieważ zbyt duże 

nakłady pochłonęła akcja zimowa; a dodatkowo mieszkańcy zwrócili się o wykonanie dwóch 

progów zwalniających na ul. Rogowskiego. 

� dla radnego K. Karbowskiego: 

− przekazanie mapy Dęblina dla Fundacji „Partnerstwo dla Środowiska” celem naniesienia trasy 

Bursztynowego Szlaku - nie było oficjalnego wniosku w tej sprawie - rozważymy tę sprawę; 
− naprawa kamery przy ul. Warszawskiej - jeśli powstała awaria, to zostanie zgłoszona i będzie 

naprawiona; 

− naprawa rynien na Dworcu PKP - sprawa zostanie zgłoszona do właściciela; 

− utwardzenie ul. Wąskiej - ulica ta jest przewidziana do poprawy w ramach projektu rewitalizacji 

centrum miasta; 

− niszczenie rozkładów jazdy PKS - uważa, że ważna jest edukacja społeczeństwa, aby szanować 
wspólne dobro, ponieważ niemożliwe jest ciągłe pilnowanie przystanków; 

− poprawa drogi rowerowej w ul. Spacerowej - jest to droga powiatowa, problem był poruszany na 

sesji czerwcowej w obecności Starosty Ryckiego, który przedstawił swoje stanowisko. Radni 

otrzymali odpowiedź, że w ramach gwarancji zostanie to wykonane. Miasto Dęblin wysłało 

kolejne pismo do Powiatu w tej sprawie w lipcu br.;  

− brak postoju taxi w centrum miasta - sprawdzimy czy w organizacji ruchu jest przewidziany taki 

postój taxi, jeżeli tak, to będzie stosownie oznakowany. 
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� dla radnego Henryka Brożyny: 

− usunięcie dwóch pni przy Przedszkolu Nr 4 na os. Lotnisko - pnie zostaną sfrezowane przy 

najbliższym wykonywaniu prac w tym zakresie; 

− przeniesienie ścieżki rowerowej na drugą stronę ul. Składowej - ścieżka zostanie przeniesiona i 

w tym celu były przebudowane słupy oświetlenia ulicznego, aby mogła być od strony ciepłowni; 

został jeszcze jeden newralgiczny słup, który musi przebudować Zakład Energetyczny - Miasto 

dwukrotnie występowało z takim wnioskiem; 

− zmiana usytuowania znaku „ścieżka rowerowa” na ul. Spacerowej - jeżeli będzie to możliwe  

w uzgodnieniu z Zarządem Dróg Powiatowych postaramy się w najbliższym czasie przenieść ten 

znak. 

 

Przewodniczący Rady Miasta zadał pytanie, czy zostały udzielone wszystkie odpowiedzi na zapytania 

i wnioski. 

 

Radny M. Skibiński - powiedział, że skoro Rejonowy Zakład Infrastruktury nie chce przekazać 
dokumentacji, a radni złożą wnioski o ujęcie w budżecie Miasta na przyszły rok budowy nowego 

oświetlenia, to wnioskuje o wystąpienie do RZI o zdemontowanie starej linii; radny ma nadzieję, że 

Miasto nie będzie musiało ponosić dodatkowych kosztów za demontaż tej sieci, i nie będzie problemu  

z położeniem nowej. 

Burmistrz - również uważa, że Rejonowy Zakład Infrastruktury powinien zdemontować starą sieć. 
Będzie ponowiony wniosek o demontaż. 
 

Radny K. Karbowski - zapytał, czy w ramach utwardzenia drogi dojazdowej do cmentarza wojennego 

Balonna, będą wykorzystane płyty, które leżą wzdłuż drogi. 

Burmistrz - powiedział, że najgorszy odcinek drogi dojazdowej do cmentarza został już utwardzony 

żużlem przed wizytą ambasadora Czech. 

 

Przewodniczący Rady Miasta ponownie zadał pytanie, czy zostały udzielone wszystkie odpowiedzi na 

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

 

Ad. pkt 11. 
Zatwierdzenie protokołu LXVI i LXVII (nadzwyczajnej) sesji Rady Miasta. 
 
Ponieważ nie wpłynęły uwagi ani wnioski do protokołów z LXVI i LXVII (nadzwyczajnej) sesji Rady 

Miasta przystąpiono do ich zatwierdzenia. 

  

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

Rada Miasta przyjęła protokoły z LXVI i LXVII sesji Rady Miasta. 

 

Ad. pkt 12. 
Zamknięcie sesji. 
 

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

Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

 

Protokołowała: 

Agnieszka Ostrach 


