PROTOKÓŁ Nr LXX/2010
LXX sesji Rady Miasta Dęblin
z dnia 28 października 2010 r.
Miejsce posiedzenia - Sala Ślubów Ratusza Miasta.
Czas trwania sesji - godz. 900- 1345.
Ustawowy skład Rady Miasta - 15 radnych.
W sesji uczestniczyło - 14 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 LXX sesji Rady Miasta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie sesji.
Przedstawienie porządku obrad.
Informacja o pracach Przewodniczącego Rady i Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
Zapytania, interpelacje i wnioski radnych.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010.
Informacja na temat funkcjonowania kultury, sportu i turystyki w mieście Dęblin w roku 2010.
Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2010 r.;
b) określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji, na wykonywanie transportu
drogowego taksówką w 2011 r.;
c) zawarcia umów dzierżawy działek położonych w Dęblinie;
d) podpisania umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu „Rewitalizacja centrum miasta
Dęblin wraz z zespołem pałacowo-parkowym Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych”;
e) zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dęblinie;
f) wyrażenia zgody na przejęcie przez Miasto Dęblin sieci kanalizacji sanitarnej na os. Stawy.
8. Wolne wnioski.
9. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski.
10. Zatwierdzenie protokołu z LXIX sesji Rady Miasta.
11. Zamknięcie sesji.

Ad. pkt 3.
Informacja o pracach Przewodniczącego Rady i Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
Przewodniczący Rady Miasta – Ryszard Karpiński – poinformował o swojej pracy między
sesjami.:
• 13 października – brał udział w uroczystym spotkaniu z okazji Dnia Edukacji Narodowej, którego
organizatorem był Burmistrz Miasta Dęblin - Stanisław Włodarczyk. W trakcie spotkania
nauczyciele mianowani złożyli ślubowanie a nauczycielom wyróżniającym się w pracy
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pedagogicznej zostały wręczone przez Burmistrza nagrody. Uczniowie wyróżniający się
osiągnięciami w nauce otrzymali również z rąk Burmistrza stypendia imienia Jana Pawła II. Całość
uroczystości uświetnił występ uczniów Szkoły Podstawowej nr 2;
14 października - uczestniczył w uroczystych obchodach Dnia Edukacji Narodowej w Zespole
Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie połączonych z odsłonięciem obelisku upamiętniającego
absolwentów szkoły poległych w okresie II wojny światowej i okupacji hitlerowskiej. Była
to uroczystość o bardzo podniosłym charakterze uświetniona oprawą muzyczną w wykonaniu
Orkiestry Garnizonu Dęblińskiego oraz spektaklu w wykonaniu uczniów Liceum;
15 października – wspólnie z Burmistrzem uczestniczył w inauguracji roku akademickiego
2010/2011 w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych. Uroczystość zaszczyciło wielu
znakomitych gości, z Wicemarszałkiem Sejmu Stefanem Niesiołowskim na czele, który
potwierdził dążenia, aby Szkoła Orląt uzyskała status Akademii Lotniczej;
15 października – brał też udział w wieczorze słowno - muzycznym z okazji Dnia Papieskiego,
zorganizowanym przez młodzież skupioną w Miejskim Domu Kultury. Było to duchowe spotkanie
z twórczością Jana Pawła II;
20 października – uczestniczył w spotkaniu z członkami Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów pod hasłem „Służymy sobie i swojemu miastu sercem i czynem”. Spotkanie uświetnił
występ zespołu „Jesienna Róża”, mającego wiele osiągnięć artystycznych;
22 października – uczestniczył w uroczystej przysiędze wojskowej elewów z Centrum Szkolenia
Inżynieryjno – Lotniczego, dowodzonego przez Komendanta płk. dr inż. Zbigniewa Ciołka.
Uroczystość zakończyła defilada elewów oraz kadry wojskowej Centrum Szkolenia;
23 października – brał udział w spotkaniu z członkami Polskiego Związku Wędkarskiego Koła
nr 4 w Dęblinie. W spotkaniu brali również udział przedstawiciele z Zarządu Wojewódzkiego
PZW. Celem spotkania było m.in. podsumowanie sezonu wędkarskiego oraz osiągnięć Koła nr 4;
27 października – uczestniczył w pracach stałych komisji Rady Miasta opiniujących materiały na
dzisiejszą sesję.

Burmistrz Miasta - Stanisław Włodarczyk przedłożył informację o swojej pracy w okresie
od 29.09.2010 r. do 28.10.2010 r.
W omawianym okresie przygotowane zostały materiały na dzisiejszą sesję Rady Miasta,
w tym informacja na temat:
− realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010,
− funkcjonowania kultury, sportu i turystyki w mieście Dęblin w roku 2010;
a ponadto:
• 29 września – odbyło się posiedzenie Rady Społecznej SP ZOZ dotyczące zaopiniowania zmian
w Statucie i wydłużenia czasu pracy Przychodni do godziny 2000;
• 30 września – złożony został wniosek do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
o dofinansowanie budowy ul. Słowackiego, Norwida, Hładuniaka, Polnej i Pułaskiego; czekamy na
rozstrzygnięcie;
• 2 października – brał udział w rocznej naradzie poświęconej funkcjonowaniu Ochotniczych Straży
Pożarnych; w trakcie narady został przekazany Państwowej Straży Pożarnej w Rykach nowy wóz
bojowy;
• 6 października – odbył spotkanie z dyrektorem Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział
Regionalny Lublin w sprawie przejęcia kanalizacji sanitarnej na os. Stawy;
• 8 października – spotkał się z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad w Lublinie w sprawie remontu wiaduktu w Dęblinie, zapadły wstępne uzgodnienia
w zakresie dokumentacji technicznej; w dniu 26 października wydał zgodę na włączenie wiaduktu
do miejskiej kanalizacji burzowej; jest szansa, że modernizacja wiaduktu nastąpi
w przyszłym roku;

Protokół Nr LXX sesji Rady Miasta Dęblin w dniu 28 października 2010 r.

3
•

•

•

•

•
•
•
•

•
•
•

•
•

•

•

9 października – odbył się półfinał organizowanego przez Miejski Dom Kultury XI Jesiennego
Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów. Impreza odbyła się w Klubie Uczelnianym. Finał
odbędzie się w dniu 6 listopada również w Klubie Uczelnianym;
13 października – odbyła się uroczystość miejska z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wręczone
zostały nagrody Burmistrza dla 10 nauczycieli naszych szkół, jak również stypendia Jana Pawła II
dla najlepszych 61 uczniów;
14 października – uczestniczył w święcie Edukacji Narodowej w Zespole Szkół
Ogólnokształcących, w ramach uroczystości odsłonięty został obelisk upamiętniający absolwentów
Szkoły, którzy zginęli w czasie II wojnie światowej i bezpośrednio po niej;
15 października – brał udział w inauguracji roku akademickiego w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił
Powietrznych, uroczystość zaszczycili m.in. Wicemarszałek Sejmu – Stefan Niesiołowski,
Dowódca Sił Powietrznych – gen. broni. pil. Lech Majewski. Marszałek Niesiołowski
poinformował, że zaawansowane są prace nad ustawą o nadaniu Szkole statusu Akademii
Lotniczej;
15 października – odbył się koncert w Miejskim Domu Kultury z okazji Dnia Papieskiego;
21 października – brał udział w otwarciu wojewódzkich eliminacji olimpiady turystycznokrajoznawczej organizowanej przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie;
22 października – uczestniczył w przysiędze w Centrum Szkolenia Inżynieryjno Lotniczego;
22 października – została podpisana w Nałęczowie w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Zielony
Pierścień” umowa partnerska na realizację projektu turystyczno-krajoznawczego dotyczącego
wyznaczenia tras szlaków rowerowych;
22 października – brał udział w uroczystościach z okazji 105-lecia Związku Nauczycielstwa
Polskiego, organizowanych przez Dębliński Oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego;
23 października – brał udział w zebraniu Polskiego Związku Wędkarskiego Dęblińskiego Koła
nr 4;
26 października – została podpisana w Urzędzie Marszałkowskim umowa partnerska na realizację
projektu informatycznego „Wrota Lubelszczyzny”; w ramach tego projektu ma być wspólna
platforma administracyjna, wspólne wzory druków, obieg elektroniczny między wszystkimi
urzędami administracji na terenie województwa lubelskiego.
Przygotowana została broszura informacyjna dotycząca podsumowania mijającej kadencji Rady,
która zostanie wręczona radnym i przewodniczącym Zarządów Osiedli.
W dniu 21 października br. otrzymaliśmy pismo od Zarządu Powiatu z informacją, że przetarg na
remont ul. Michalinowskiej i ul. Wolności oraz odcinka ul. Staromiejskiej został unieważniony ze
względu na przekroczenie kwoty zabezpieczonej w budżecie Powiatu na ten cel. Zabezpieczono
w budżecie 310.000 zł, oferta opiewała na 520.000 zł. Starostwo zaproponowało, aby brakujące
210.000 zł rozłożyć na Miasto Dęblin - kwota 160.000 zł i Powiat - 50.000 zł. Okazało się, że był
to drugi przetarg, natomiast w pierwszym oferta wynosiła 389.427,90 zł i wówczas Zarząd Powiatu
nie konsultował się z nami. Na dzień dzisiejszy Miasto nie dysponuje środkami na zwiększenie
nakładów na to zadanie.
Została zmieniona siedziba obwodu głosowania dla osiedla Podchorążych – obecnie będzie
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Podchorążych 8a (do tej pory była w Szkole
Podstawowej nr 2).
Przygotowana została niezbędna dokumentacja do wniosku na Rewitalizację centrum miasta
i zespołu pałacowo - parkowego Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych; wniosek zostanie
złożony 29 października.

Ad. pkt 4.
Zapytania, interpelacje i wnioski radnych.
 Radny Waldemar Warenica:
− złożył podziękowania Sekretarzowi Miasta Dęblin - Markowi Basajowi za szybką pomoc
w naprawie i postawieniu przewróconego słupa ogłoszeniowego na os. Wiślana;
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− podziękował również Burmistrzowi Miasta oraz radnemu Mieczysławowi Groblowi za
zamontowanie lampy, która oświetla plac zabaw na os. Wiślana; do tej pory panował tam
półmrok, przez co młodzież niszczyła płot i znajdujące się tam urządzenia; radny
zaobserwował, że już od trzech dni, kiedy plac jest oświetlony, panuje na nim spokój.
Radny Henryk Brożyna wnioskował o:
− znalezienie winnych rozplakatowania tekstów nawołujących do burdy podczas meczu
derbowego Ryki - Dęblin;
− usunięcie smrodu z oczyszczalni, (przechodnie nie mogą go znieść);
− wykonanie schodów na amfiteatr przy „Dziupli” od ul. Kowalskiego i bloku nr 10 (może być
z płytek); jeżeli jest to możliwe jeszcze w tym roku;
− zapytał, czy otrzyma odpowiedź na złożony wcześniej wniosek w sprawie odzyskania
7.000 zł za dwa zniszczone słupy na ul. Spacerowej.
Radny Witold Kleczkowski - poinformował radnych o sprawie ważnego dla Miasta pracodawcy,
jakim są Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 3 w Dęblinie. Związki zawodowe są po rozmowach
z Prezesem oraz członkami Zarządu i Rady Nadzorczej WZL – 1 S.A. Łódź.
Radny przedstawił pismo w sprawie Gospodarstwa Pomocniczego WZL-3 z Ministerstwa Obrony
Narodowej, w którym Minister informuje, że w dniu 7 października 2010 r. wydał decyzję w
sprawie wniesienia mienia Skarbu Państwa likwidowanego Gospodarstwa Pomocniczego pod
nazwą WZL – 3 Dęblin i przejścia tego zakładu do WZL - 1 S.A. w Łodzi. Zgodnie z powyższą
decyzją działając na podstawie art. 261 Ustawy o związkach zawodowych oraz art. 231 Kodeksu
Pracy poinformował, że 31 grudnia 2010 r. nastąpi likwidacja formy organizacyjno – prawnej
Gospodarstwa Pomocniczego WZL – 3, a z dniem 1 stycznia 2011 r. nastąpi przejście
likwidowanego zakładu pracy do WZL – 1 S.A. Łódź. Na bazie wniesionego mienia Zarząd WZL
– 1 utworzy wyodrębniony samofinansujący oddział zamiejscowy w Dęblinie, wykonujący
działalność gospodarczą pod firmą Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr - 1 S.A. Oddział w Dęblinie.
Zarząd WZL – 1 w okresie jednego roku będzie kontynuował wobec pracowników Oddziału
warunki pracy zawarte w dotychczasowym ponadzakładowym układzie zbiorowym pracy dla
pracowników wojskowych jednostek organizacyjnych sfery budżetowej i obowiązujących
regulaminach w celu ujednolicenia systemu wynagradzania. Po upływie powyższego terminu
nastąpi dostosowanie przywilejów układowych do warunków obowiązujących w WZL – 1.
Po przejęciu pracowników możliwe są niewielkie zmiany w etatach, bądź przekwalifikowania
pracowników.
Według radnego decyzja Ministra Obrony Narodowej jest korzystna dla likwidowanego zakładu.
Cały majątek, czyli również parking i hangar znajdujące się na terenie jednostki wojskowej
zostanie przypisany do zakładu.
Radny podziękował Radzie Miasta Dęblin za pomoc. Podziękował Burmistrzowi Miasta
za zorganizowanie wyjazdu do Ministerstwa Obrony Narodowej i jego obecność na pikiecie pod
zakładem.
O pomoc zwracano się również do posłów Lubelszczyzny: Jarosława Żaczka, Janusza Palikota,
Mariana Starownika, Izabelli Sierakowskiej. Odbyło się dwukrotnie spotkanie z Ministrem
Bogdanem Klichem, trzykrotnie z Wiceministrem Marcinem Idzikiem, oraz z Wiceministrem
Czesławem Piątasem. Prawdopodobnie nie uda się zatrzymać dotychczasowej nazwy, ponieważ
Krajowy Rejestr Sądowy może nie wyrazić zgody, ale najważniejsze jest utrzymanie załogi (290
osób) i rozwój firmy.
Na dobrej drodze jest również sprawa pozyskania przez Wyższą Szkołę Sił Powietrznych
w Dęblinie samolotu szkolno – bojowego (nazywanego LIFT, czyli Lead-In Fighter Trainining,
przeznaczonego do szkolenia przyszłych pilotów wielozadaniowych samolotów bojowych).
Dowództwo Sił Powietrznych - Inspektorat Wsparcia przychyla się do argumentu, że skoro
samolot będzie latał w Dęblinie, to również powinien być tu obsługiwany.
Radny Henryk Wiejak:
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− przyłączył się do podziękowań radnego Waldemara Warenicy w sprawie postawienia
przewróconego słupa ogłoszeniowego oraz podziękował za położenie chodnika w osiedlu
Wiślana przy blokach nr 1, 3, 5 z dojściem do śmietnika;
− podziękował pani dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 za możliwość uczestniczenia
w inauguracji nowego roku szkolnego;
− poprosił o powtórne (tym razem telefoniczne) zaproszenie Starosty, Wicestarosty Ryckiego lub
Przewodniczącej Rady Powiatu na obrady dzisiejszej sesji;
− wnioskował o podjęcie działań w celu usunięcia zagłębień w poboczach ul. Stężyckiej
i ul. Mickiewicza, ponieważ tuż przy krawędzi jezdni i chodnika są niebezpieczne koleiny,
w których zbiera się woda.
Ad. pkt 5.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010.
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu – Czesław Matysek przedstawił informację
(stanowi załącznik) oraz poinformował, że Burmistrz jako organ wykonawczy w terminie do dnia
31 października danego roku przedstawia Radzie Miasta informację o stanie realizacji zadań
oświatowych za poprzedni rok szkolny.
Istniejąca sieć szkół podstawowych i gimnazjów oraz pozostałych placówek oświatowych
w pełni zabezpieczała potrzeby edukacyjne społeczności lokalnej Dęblina i okolicznych miejscowości
w zakresie kształcenia ogólnego i wychowania. Pozostająca do dyspozycji szkół i przedszkoli baza
oświatowa stwarza dogodne warunki pracy i nauki.
W roku szkolnym 2009/10 w szkołach prowadzonych przez Miasto Dęblin pobierało naukę 2305
uczniów tj. o 73 uczniów mniej niż w roku szkolnym 2008/09, a do przedszkoli uczęszczało 364
wychowanków. Łącznie opieką dydaktyczno-wychowawczą objęto 2669 uczniów i wychowanków na
różnych poziomach edukacji przedszkolnej i szkolnej. Mniejsza o 73 liczba uczniów w szkołach
spowodowała zmniejszenie subwencji oświatowej o około 400.000 zł. Groźniejsze jest jednak
zjawisko zmniejszenia się z 23,80 do 21,15 liczby uczniów w przeliczeniu na oddział. To zjawisko
spowodowało znaczny wzrost kosztów kształcenia, ponieważ to właśnie liczba oddziałów decyduje
o rzeczywistych kosztach osobowych organizowanego procesu nauczania i wychowania.
W minionym roku wartość subwencji w przeliczeniu na oddział wynosiła ok. 110.000 zł. Gdyby
oddziały liczyły średnio po 25 uczniów, jak zaleca Ministerstwo Edukacji Narodowej, to wartość
otrzymywanej subwencji wyniosłaby ok. 130.000 zł. Tę różnicę pokrywa Miasto z własnych
dochodów. Ponieważ funkcjonowało 109 oddziałów to łatwo wyliczyć, że Miasto uzupełniło budżet
oświaty o kwotę około 1.800.000 zł.
Należy podkreślić, że Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Dęblinie dodatkowo prowadził
dla swoich uczniów internat, w którym zakwaterowano 26 wychowanków. Organizacyjnie zostali oni
podzieleni na trzy grupy wychowawcze, z którymi w cyklu całodobowym realizowana była praca
wychowawczo – opiekuńcza.
Zadania oświatowe realizowała zatrudniona kadra pedagogiczna zróżnicowana pod względem
posiadanych stopni awansu zawodowego, kwalifikacji merytorycznych, poziomu wykształcenia
i doświadczenia zawodowego, a także personel administracyjno – obsługowy szkół i przedszkoli.
Poziom zatrudnienia nauczycieli zmniejszył się z 299,36 nauczycieli w roku szkolnym 2008/09 do
liczby 287,07 nauczycieli pozostających w stosunku pracy w roku 2009/10. Struktura zatrudnienia
według stopni awansu zawodowego wskazuje na wysoki poziom przygotowania merytorycznego
kadry pedagogicznej i pozytywny poziom motywacji zmierzającej do pozyskiwania kolejnych stopni
awansu zawodowego. Zjawisko to szczególnie korzystnie przedstawia się w Zespole Szkół nr 4
w Dęblinie, w którym to aż 66,7% nauczycieli posiadało stopień awansu zawodowego nauczyciela
dyplomowanego. Zjawiskiem niepokojącym jest natomiast niewielka liczba nowo zatrudnionych
nauczycieli stażystów. Należy podkreślić, że 18 nauczycieli uzyskało kolejny stopień awansu
zawodowego, w tym: 8 nauczycieli uzyskało awans do stopnia nauczyciela dyplomowanego,
6 - nauczyciela mianowanego i 4 - nauczyciela kontraktowego.
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Wszyscy zatrudnieni nauczyciele posiadali wymagane prawem oświatowym kwalifikacje
formalne niezbędne do pracy w zawodzie nauczyciela i wychowawcy dzieci w wieku przedszkolnym.
Zdecydowana większość nauczycieli bo aż 92,22%, posiadała wykształcenie wyższe magisterskie
z przygotowaniem pedagogicznym.
Na uwagę zasługuje korzystna z perspektywicznego punktu widzenia liczna grupa pozostających
w zatrudnieniu nauczycieli młodych stażem pracy – do 10 lat pracy. Grupa ta stanowi ponad 34%
wszystkich zatrudnionych nauczycieli. Nieznacznie w porównaniu z rokiem szkolnym 2008/09
zmniejszyła się liczba zatrudnionych nauczycieli w szkołach ( o 16 nauczycieli), ale wzrosła
w przedszkolach (o 4 nauczycieli) w związku ze zwiększonym zakresem realizowanych zadań
oświatowych. Odnotowany spadek liczby realizowanych obowiązkowych godzin zajęć dydaktycznowychowawczych jest pochodną zmniejszenia się liczby prowadzonych w poszczególnych szkołach
oddziałów.
Istotnym wskaźnikiem charakteryzującym istniejące warunki pracy i nauki była powierzchnia
dydaktyczna i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do nauki. Liczba pracowni przedmiotowych
była wystarczająca z punktu widzenia potrzeb wynikających z liczby uczniów i prowadzonych
oddziałów. Zjawiskiem pozytywnym była troska dyrektorów szkół o systematyczne unowocześnianie
pracowni poprzez ich modernizację i wyposażanie w nowoczesne środki przekazu wiedzy. W roku
szkolnym 2009/2010 Szkoły dysponowały stosunkowo nowoczesnymi środkami dydaktycznymi, które
w sposób istotny wzbogacały organizowany proces dydaktyczno-wychowawczy. W ostatnim okresie
na wyposażeniu niektórych szkół pojawiły się tablice interaktywne, które spełniają wszystkie
wymagania wizualnego wariantu procesu uczenia się. Natomiast na 1 zestaw komputerowy przypada
średnio 10,2 ucznia, co w pełni zabezpiecza potrzeby wynikające z realizacji podstawy programowej,
przedmiotów nauczania, które wymagają zastosowania technologii komputerowej.
W celu poprawy warunków bezpiecznego pobytu uczniów w szkołach w niektórych placówkach
zainstalowano monitoring wizyjny.
Z uwagi na potrzebę osiągnięcia poprawy warunków nauki i pracy w roku szkolnym 2009/2010
w prowadzonych przez Miasto szkołach i przedszkolach przeprowadzone zostały niezbędne prace
remontowe i modernizacyjne w łącznej kwocie 217.639,75 zł.
Dyrektorzy wspólnie z Radami Pedagogicznymi podejmowali różnorodne działania zmierzające do
zapewniania rozwoju szkół i przedszkoli poprzez realizację priorytetów Ministerstwa Edukacji
Narodowej, Lubelskiego Kuratora Oświaty. Uzyskane w wewnątrzszkolnym ocenianiu poziomu
wiedzy i umiejętności uczniów wyniki w poszczególnych szkołach wskazują na ich zależność od etapu
edukacji. Najłatwiej o wysokie wyniki nauczania w szkole podstawowej, znacznie trudniej
w gimnazjum i liceum ogólnokształcącym. W porównaniu do roku szkolnego 2008/09 odnotowano
nieco gorsze wyniki nauczania w szkołach podstawowych i w gimnazjach. Uczniowie Liceum
Ogólnokształcącego uzyskali nieco lepsze wyniki nauczania.
Osiągnięte rezultaty w poszczególnych szkołach są porównywalne z wynikami egzaminu
zewnętrznego z roku szkolnego 2008/2009. Wyjątkiem są wyniki uzyskane przez gimnazjalistów ze
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dęblinie. Średnia punktów uzyskana w gimnazjach
prowadzonych przez Miasto jest wyższa zarówno od średniej powiatowej, jak i średniej wojewódzkiej.
Do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2009/10 przystąpiło 137 absolwentów. Egzamin zdało
135 absolwentów, tj. 98,54% wszystkich zdających. Wyniki egzaminu maturalnego są
satysfakcjonujące, pomimo tego, że po raz pierwszy wśród obowiązkowej części egzaminu pisemnego
pojawiła się matematyka. Cieszy także imponujący odsetek absolwentów, którzy zdali egzamin.
Na osiągnięcia danego zespołu uczniów niewątpliwy wpływ ma obsada nauczycielska, jej
kompetencje i umiejętności, środowisko społeczne uczniów, występowanie zjawisk patologii
społecznej, sytuacja materialna rodziców, zjawisko bezrobocia, zaangażowanie rodziców w proces
nauczania i wychowania, liczba i poziom dysfunkcji u dzieci.
W celu wzbogacenia i uatrakcyjnienia form oddziaływania dydaktyczno-wychowawczego na
uczniów poszczególne szkoły organizowały udział uczniów w różnorodnych konkursach
i olimpiadach. Szkoły korzystały z każdej okazji do angażowania uczniów w liczne zawody sportowe
na szczeblu szkoły, miasta, powiatu i rejonu. W większości szkół realizowane były zajęcia
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pozalekcyjne o charakterze sportowym, w tym zajęcia finansowane ze środków Ministerstwa Sportu
i Turystyki. Dotacja uzyskana z Ministerstwa została w całości przeznaczona na zorganizowanie zajęć
rekreacyjno - sportowych na basenie Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Z tej
atrakcyjnej dla dzieci formy zajęć trwających w okresie od września do grudnia 2009 r. korzystało
tygodniowo 510 uczniów szkół dęblińskich. Łącznie 16 nauczycieli wychowania fizycznego
przeprowadziło pond 500 godzin zajęć na basenie. Z chwilą oddania do użytku przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Dęblinie kompleksu boisk Moje Boisko Orlik 2012, dzieci i młodzież szkolna
korzysta z dogodnych warunków uprawiania różnorodnych form gier zespołowych pod nadzorem
zatrudnionych animatorów sportu.
Równolegle do działalności dydaktycznej szkoły i przedszkola realizowały zadania z zakresu
funkcji wychowawczo - opiekuńczej dotyczącej frekwencji, ocen zachowania, aktywności
pozalekcyjnej i pozaszkolnej oraz występowania zjawisk patologicznych z udziałem dzieci
i młodzieży. Wśród szkół podstawowych najwyższy wskaźnik frekwencji uzyskali uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 4 (91,3%) i nr 6 w Dęblinie (90,89%). Należy jednak przyjąć, że frekwencja
w pozostałych szkołach nie odbiega zbytnio od najwyższych wskaźników. Niepokojącym jednak
zjawiskiem jest znaczna liczba uczniów trwale zwolnionych z udziału w zajęciach wychowania
fizycznego. Ukształtowała się tutaj tendencja do ubiegania się o zwolnienie z zajęć wychowania
fizycznego w zależności od etapu edukacji, przy czym im wyższy etap edukacji tym większa liczba
uczniów pozostaje zwolniona z obowiązku udziału w tych zajęciach.
Na 2305 uczniów pobierających naukę w szkołach wystawiono tylko 33 oceny naganne
z zachowania. Należy przyjąć zatem, że w szkołach nie wystąpiły przypadki poważniejszego
naruszania dyscypliny szkolnej i ustanowionych zasad współżycia. Nie wystąpiły też przypadki
dyscyplinarnego skreślania uczniów z listy.
Stosowane przez szkoły działania znacznie ograniczały skalę zjawisk patologicznych występujących
w okresie dorastania. Należy podkreślić, że częstotliwość ich występowania oscylowała poniżej
średniej krajowej dla poszczególnych typów szkół. W porównaniu do roku ubiegłego liczba
udokumentowanych zachowań patologicznych nieco zmalała.
Szkoły w ramach swoich możliwości i zgromadzonych doświadczeń podejmowały różnorodne
formy pomocy uczniom z niepowodzeniami szkolnymi.
Pomocy w tym zakresie wymagało 105 uczniów szkół podstawowych, 100 uczniów szkół
gimnazjalnych i 25 uczniów liceum ogólnokształcącego. Wskaźniki te są porównywalne z danymi
z ubiegłego roku szkolnego.
Natomiast do uczniów szczególnie uzdolnionych intelektualnie, artystycznie, w zakresie sprawności
ruchowej, itp. zaliczyć można 81 uczniów szkoły podstawowej, 25 uczniów gimnazjum i 5 uczniów
liceum ogólnokształcącego.
Koszty funkcjonowania szkół i placówek oświatowych:
Wśród uwarunkowań wpływających na koszty utrzymania placówek oświatowych nie nastąpiły istotne
zmiany w porównaniu do ubiegłego roku szkolnego. W zasadzie na faktyczne koszty utrzymania szkół
i przedszkoli istotny wpływ mają koszty wynikające z liczby uczniów, (wychowanków) oraz pozostałe
koszty, pozostające w luźnym związku z liczbą uczniów.
Zróżnicowany poziom kosztów osobowych i wydatków rzeczowych występujący w poszczególnych
szkołach jest pochodną wielkości placówki i jej poziomu organizacyjnego.
Na koszty funkcjonowania szkół niewątpliwy wpływ miały wymienione niżej czynniki (bez
uwzględniania SOSW):
1. liczba uczniów na oddział,
2. liczba uczniów na jednego nauczyciela,
3. liczba uczniów na jednego pracownika adm. i obsługi,
4. m2 powierzchni budynków na jednego ucznia,
5. % wskaźnik nauczycieli dyplomowanych,
6. ceny energii, ciepła i wody.
Rzeczywiste koszty funkcjonowania szkół prowadzonych przez Miasto są znacznie wyższe od
otrzymywanej subwencji i z roku na rok wykazują tendencję wzrostową.
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W grupie szkół najniższe koszty kształcenia obciążające budżet Miasta uzyskało Gimnazjum nr 1
a najwyższe Szkoła Podstawowa nr 6. Łączna wysokość dotacji z budżetu Miasta do szkół wynosi
w br. kwotę ponad 1.700.000,00 zł.
Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej pozytywnie zaopiniowała informację o stanie realizacji
zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010.
W dyskusji głos zabrali:
Radny Waldemar Chochowski – uważa, że przedstawiona informacja jest bardzo wyczerpująca
i nawet osoba niezwiązana z oświatą z łatwością ją zrozumie. Cieszą przede wszystkim efekty
końcowe systemu kształcenia, który jest w Dęblinie oraz brak zjawisk patologicznych. Wyniki są
bardzo zadowalające, ponieważ przewyższają średnią krajową i powiatową. Świadomość, że dzieci
chodzą do dobrych szkół, daje też poczucie ich lepszego startu w przyszłość.
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy prowadzi program dni otwartych, dzięki czemu coraz
więcej dzieci trafia do Ośrodka, a co za tym idzie wzrasta subwencja.
Radny podkreślił rolę remontów, ponieważ warunki, w których uczą się dzieci też są bardzo ważne.
Na koniec radny powiedział, że „Orliki 2012” powinny powstać też przy innych szkołach i ma
nadzieję, że będzie możliwość pozyskania środków na te inwestycje.
Radny Witold Kleczkowski – uważa, że nigdy nie jest aż tak dobrze, żeby nie mogłoby być lepiej.
Zaapelował do przedstawicieli Miasta i do dyrektorów szkół, aby walczyli o środki unijne, tak jak
Zespół Szkół nr 4.
Uważa, że poza osiągnięciami sportowymi i recytatorskimi zabrakło informacji o innych zajęciach
pozalekcyjnych. Chciałby znać ilość zajęć dodatkowych z przedmiotów ścisłych. Chodzi o to, że
młodzież zawsze chętniej garnie się do sportu, ale rodzice wiedzą, że aby dziecko mogło się dostać do
dobrej uczelni, to musi na zajęciach dodatkowych uczyć się przedmiotów ścisłych.
Zapytał dyrektora Liceum Ogólnokształcącego, czy udało się już zapanować nad problemem
nieprzyjemnego zapachu w sali gimnastycznej.
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu – odpowiedział, że w czasie ostatnich uroczystości
z okazji Dnia Edukacji Narodowej nie był odczuwalny żaden nieprzyjemny zapach, więc na pewno
udało się problem opanować.
Jeżeli chodzi o godziny przeznaczane na zajęcia dodatkowe, to mechanizm w szkołach polega na tym,
że każdy nauczyciel jest zobowiązany do przepracowania dwóch godzin po lekcjach tygodniowo na
poziomie szkoły podstawowej i gimnazjalnej. Są to zajęcia związane z potrzebami i problemami
istniejącymi w szkole. W zależności od priorytetów, jakie dana szkoła przyjmuje, mogą to być
potrzeby w kierunku prowadzenia zajęć dodatkowych sportowych, (prowadzą je nauczyciele
wychowania fizycznego), lub potrzeby związane z uzupełnieniem braków wiedzy, np. z przedmiotów
ścisłych. Te godziny są rozliczane i dokumentowane, więc ich przeprowadzenie jest formalnie
wykazane. Środki nie są przeznaczane na konkretne zajęcia, więc organizowaliśmy w omawianym
roku szkolnym zajęcia na basenie Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, z których skorzystało
ponad 500 uczniów w okresie od września do grudnia włącznie. W tym roku również będziemy się
starali pozyskać środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na uruchomienie zajęć.
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego – Roman Bytniewski powiedział, że nie tylko godziny
wieczorne są przeznaczane na zajęcia dodatkowe. Istnieją również koła zainteresowań, które są
organizowane pod kątem egzaminów maturalnych, czyli głównie z przedmiotów ścisłych
potrzebnych, aby dostać się na studia.
Problem zapachu na sali gimnastycznej wynikł po wymianie okien. Nowe okna są szczelne, więc
zabrakło wentylacji. Przykry zapach został zlikwidowany poprzez zamontowanie dodatkowych
wentylatorów, dwóch nagrzewnic i jednego urządzenia grzewczo – wentylacyjnego. Szczątkowe ilości
nieświeżego zapachu pozostały jeszcze w szatniach, ale ten problem też zostanie rozwiązany.
Następnie przystąpiono do głosowania nad przyjęciem informacji. W głosowaniu brało udział
13 radnych. „Za” przyjęciem informacji było 13 radnych, (jednogłośnie).
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Ad. pkt 6.
Informacja na temat funkcjonowania kultury, sportu i turystyki w mieście Dęblin w roku 2010.
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu – Czesław Matysek przedstawił informację
(stanowi załącznik) oraz poinformował, że działalność w zakresie kultury, sportu i turystyki ma na
celu stworzenie mieszkańcom warunków rozwoju, poprzez uczestniczenie w różnego rodzaju
imprezach kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, zagospodarowanie czasu wolnego oraz
propagowanie zdrowego stylu życia. Skuteczność wysiłków wkładanych w realizację tych założeń
zależy od harmonijnej współpracy między placówkami kultury, oświaty oraz organizacji
pozarządowych i samorządu.
Na terenie miasta działają dwie placówki kultury, dla których organem prowadzącym jest Miasto
Dęblin – Miejski Dom Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna. Placówki te składają co roku plany
pracy oraz sprawozdania z rocznej działalności. Wydatki z budżetu miasta na kulturę zaplanowane na
2010 r. to 1.021.000 zł, z czego na MDK 596.000 zł, natomiast na działalność MBP 425.000 zł.
Miejska Biblioteka Publiczna prowadzi swoją działalność w zakresie zapewnienia dostępu do
swoich zbiorów książkowych, dostępu do prasy i komputerów oraz organizowania różnych form pracy
dydaktycznej i kulturalnej z dziećmi. Ponadto w placówkach zorganizowano imprezy i konkursy
kulturalne, np. „List do Św. Mikołaja” oraz „Ozdoby choinkowe”, „Dzień bezpiecznego Internetu”,
„Ferie bez nudy”, „Mistrz czytania” oraz konkurs poetycki na wiersz o Dęblinie „Moja Mała
Ojczyzna”.
Miejski Dom Kultury od stycznia br. mieści się w jednym budynku tj. przy ul. 15 PP „Wilków”
32b. Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę zawodową i skierowane do każdej
grupy wiekowej.
W okresie od stycznia do października MDK był organizatorem i współorganizatorem różnorodnych
imprez (przeciętnie 2, 3 imprezy w ciągu miesiąca), np. koncertu z okazji finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy w kinie „Błękit”, koncertu kolęd i pastorałek, wystaw fotograficznych,
powiatowego konkursu poezji miłosnej „Barwy Miłości”, zabawy karnawałowej dla seniorów, zajęć
podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży, konkursów recytatorskich i plastycznych, warsztatów
tanecznych w Nałęczowie i w Rabce oraz Dni Dęblina.
Kultura to również pielęgnowanie historii i tradycji narodowej, dbałość o miejsca pamięci narodowej.
Rokrocznie Miasto Dęblin wspólnie z organizacjami kombatanckimi, wojskiem oraz parafiami
organizuje obchody świąt państwowych, włącza się w uroczystości wojskowe. Na bieżąco prowadzone
są prace porządkowe i pielęgnacyjne w obrębie miejsc pamięci narodowej. Placówki oświatowe
sprawują również społeczny patronat nad tymi miejscami. Sukcesywnie, w miarę zabezpieczonych
środków w budżecie, jak również środków zewnętrznych są one odnawiane. W roku 2010 r. na mocy
porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Burmistrzem Miasta Dęblin w sprawie
utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy otrzymano dotację, dzięki której
przeprowadzono prace renowacyjne na cmentarzu wojennym „Balonna”, cmentarzu komunalnym
i parafialnym.
Krzewienie kultury fizycznej i sportu jest zadaniem własnym gminy, zgodnie z ustawą
o samorządzie gminnym. Ogółem w budżecie na 2010 rok zarezerwowano na ten cel 435.515 zł
(wydatkowano do końca września 394.128,63 zł). W ramach zabezpieczonych w budżecie środków
zostały przyznane stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we
współzawodnictwie ogólnopolskim i międzynarodowym. Łącznie przeznaczono na ten cel 12 000 zł.
Realizując zapisy ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2010 roku
ogłoszono konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu, kultury i tradycji oraz
turystyki. Ostatecznie udzielono dotacji na zadania z zakresu sportu na kwotę 31.500 zł, natomiast
w zakresie kultury i tradycji na kwotę 13.400 zł.
Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu obejmowała również urządzanie osiedlowych
placów zabaw. W 2010 podjęto współpracę z Intermarche oraz Fundacją Muszkieterów, która zakupiła
urządzenia na plac zabaw przy ulicy Warszawskiej o wartości 27.400 zł. Miasto poniosło koszty
przygotowania terenu oraz bezpiecznego podłoża pod plac zabaw.
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W bieżącym roku powstał również plac zabaw przy świetlicy środowiskowej mieszczącej się przy
ulicy 1 Maja 160. Polski Czerwony Krzyż przekazał dotację w wysokości 8.000 zł na zakup urządzeń
zabawowych. Tu również przygotowano bezpieczne podłoże pod urządzenia.
W ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”, do 15 listopada br. powstanie nowoczesny
i bezpieczny plac zabaw dla dzieci przy Zespole Szkół nr 3 w Dęblinie.
W sierpniu br. otrzymaliśmy informację, że długo oczekiwany projekt pn. „Budowa osiedlowych
stref sportowo – rekreacyjnych w Dęblinie” uzyskał wnioskowane dofinansowanie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, dzięki czemu Miasto będzie mogło
przystąpić do jego realizacji. Inwestycja zakłada budowę kompleksów sportowych w czterech
dęblińskich osiedlach, tj.:
• „Wiślana”- boisko do piłki nożnej, boiska do mini koszykówki, siatkówki i boisko do tenisa
ziemnego;
• „Staszica - bieżnia, skocznia w dal, boisko do piłki ręcznej i tenisa ziemnego, boiska do piłki
nożnej oraz tenisa ziemnego;
• „Lotnisko” - boisko do piłki nożnej, wielofunkcyjne oraz boisko do tenisa ziemnego;
• „Mierzwiączka” - boisko do koszykówki, siatkówki i tenisa ziemnego oraz boisko do gry
w tenisa stołowego.
Wartość całej inwestycji to 2.566.191,89 zł, natomiast kwota otrzymanego dofinansowania z Unii
Europejskiej to 2.052.953,51 zł, czyli 80% kosztów. Podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim
nastąpi najprawdopodobniej jeszcze w 2010 roku, co oznacza, że realizacja rozpocznie się na wiosnę
przyszłego roku.
Z budżetu Miasta zostały przeznaczone również środki na wspieranie turystyki. Sfinansowano
zakup paliwa dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, które w okresie od wiosny do
późnej jesieni patroluje rzeki Wisła i Wieprz, zapewniając bezpieczeństwo osób korzystających
z akwenów wodnych oraz uprawiających sporty wodne.
Miasto wraz z 13 samorządami gminnymi z województwa lubelskiego oraz Lokalną Grupą
Działania „Zielony Pierścień” przystąpiło do projektu pod nazwą „Utworzenie pętli rowerowych na
obszarze od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego,
innowacyjnego i sieciowego produktu turystyki”. Projekt ma na celu oznakowanie na obszarze Miasta
międzynarodowej trasy dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Bursztynowego Szlaku Greenways
oraz utworzenie 2 lokalnych pętli rowerowych, które eksponować będą warte do zwiedzenia miejsca
w Dęblinie. W ramach projektu powstanie również niezbędna infrastruktura rowerowa – punkty
wypoczynkowe dla rowerzystów. W miejscach tych zlokalizowane będą również tablice informacyjne
ze schematem szlaków. Projekt utworzenia pętli rowerowych ma promować atrakcje przyrodnicze
i kulturowe, popularyzować aktywne formy wypoczynku oraz ma na celu zwiększyć ruch turystyczny
w mieście. Projekt zostanie złożony do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego. W przypadku otrzymania dofinansowania realizacja projektu zacznie się już na początku
przyszłego roku.
Prezes Klubu Sportowego „Czarni Dęblin” Dariusz Wojdat - poinformował o działaniach Klubu.
Powiedział, że Klub zajmuje się szkoleniem młodzieży w zakresie piłki nożnej (trampkarze, juniorzy,
seniorzy), bazuje na młodzieży dęblińskiej. Może się pochwalić osiągnięciami i ma ambicję, aby
zacząć grać w IV lidze.
Klub chciałby rozszerzyć szkółkę szachową i wykorzystać korty tenisowe, ma też nadzieję
w niedługim czasie zostać Miejskim Klubem Sportowym.
Na dzień dzisiejszy sytuacja Klubu jest gorsza niż kiedyś. Obecny Zarząd pracuje społecznie, stara się
rozwiązać mnóstwo spraw związanych z niezapłaconymi składkami ZUS i VAT, podatkiem
dochodowym od osób fizycznych, itp. Klub został pozbawiony możliwości ubiegania się o dotację
z Urzędu Miasta. Jedynymi dochodami są dochody z targowiska. Z opłaty targowej tylko niewielka
część przeznaczana jest na działalność stricte statutową, większość środków jest przeznaczana na płace
(księgowość, gospodarz obiektu, obsługa bieżąca terenu stadionu, trenerzy oraz na wywóz
nieczystości).
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Jeśli chodzi o zaległości na rzecz Ministerstwa Sportu, Klub nie ma już zobowiązań.
Chętnie wznowilibyśmy działalność tenisową, ale brak jest środków na remont kortów. W planach jest
wybudowanie obiektów socjalnych. Do tej pory pozyskaliśmy pomoc od sponsorów w wysokości
20.000 zł. Za tę kwotę mogliśmy kupić piłki i buty.
W mieście powstają strefy sportowe, obiekty sportowe, dlatego Klub powinien funkcjonować
w miejskim systemie sportowym, tzw. MOSIR.
Odnosząc się do wniosku radnego H. Brożyny – prezes poinformował, że po meczu derbowym
z Rykami policja stara się monitorować działania osób odpowiedzialnych za zakłócanie meczu, aby
sytuacja się nie powtórzyła. Klubu nie stać na wynajęcie profesjonalnej ochrony.
Trener Klubu Sportowego „Czarni Dęblin” Janusz Kozicki – podziękował Burmistrzowi
i Radzie Miasta za pomoc i wiarę w odbudowę Klubu. Powiedział, że wynik sportowy polega na
wyrzeczeniach. Młodzież ćwiczy cztery razy w tygodniu. Widać zaangażowanie dzieci już od
najmłodszych grup, chociaż warunki pozostawiają wiele do życzenia, zwłaszcza teraz, gdy pogoda się
pogarsza. Dzieci mają zapał, są zaangażowane w treningi. Wyniki meczy derbowych są zadowalające.
Pierwszy zespół musi grać na wynik sportowy - celem jest IV liga, ale wiąże się to z posiadaniem
obiektu sportowego, na którego wybudowanie Klubu nie stać.
Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej pozytywnie zaopiniowała informację na temat
funkcjonowania kultury, sportu i turystyki w mieście Dęblin w roku 2010.
W dyskusji głos zabrali:
Radny Witold Kleczkowski – zapytał Prezesa Klubu „Czarni Dęblin” o przybliżoną kwotę za
odbudowę kortów. Pokazałoby to obraz zniszczeń i braku inicjatywy poprzednich władz Klubu.
Istniejące obiekty powinny być zadbane. Radny jest zwolennikiem stref sportowo - rekreacyjnych,
ponieważ są bliżej młodzieży i mieszkańców.
Prezes Klubu Sportowego „Czarni Dęblin” – poinformował, że około 10.000 zł wyniosłoby
wykonawstwo oraz 3.500 zł zakup mączki ceglanej. Trzeba również uruchomić oświetlenie, itp.
Całość powinna się zamknąć kwotą około 15.000 zł. Ze względu na plany budowy pomieszczenia
socjalnego i trybun, dwa korty powinny zostać rozebrane.
Radny Waldemar Chochowski – podziękował pani dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej za
możliwość korzystania z komputerów przez dzieci, które nie posiadają własnych.
Radny uważa, że akcja „Ferie bez nudy” pozwoliła młodzieży wykorzystać pożytecznie czas. Mimo że
takie akcje nie są podstawową działalnością biblioteki, to ze strony personelu widać chęć
i zaangażowanie w różne inicjatywy.
Radny podziękował również pani dyrektor Miejskiego Domu Kultury za wysoki poziom
organizowanych imprez.
Podziękował szerokiej rzeszy sportowców - społeczników, którzy prowadzą zajęcia w Dęblinie,
np. w ramach zadań pożytku publicznego. Podziękował Zarządowi Klubu „Czarnych Dęblin” za
prowadzenie zajęć z młodzieżą na wysokim poziomie, mimo trudności finansowych oraz zachęcanie
ich do sportu. Radny uważa, że MOSIR skupiłby wszystkie małe organizacje i zajął się stroną
administracyjną.
Radny Henryk Wiejak – podziękował dyrektorkom Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejskiego
Domu Kultury oraz dyrektorom szkół za wysoki poziom działalności kulturalnej także z udziałem
młodzieży.
Powiedział, że dobrze byłoby zaprosić sponsorów wspierających sport na obrady sesji w celu złożenia
im podziękowań.
Dyrektor Miejskiego Domu Kultury – podziękowała Radzie Miasta za współpracę, za uczestnictwo
w spotkaniach i imprezach. Podziękowała Burmistrzowi Miasta i Prezesowi Miejskiego Zakładu
Gospodarki Komunalnej za pomoc w pracach remontowych.
Radny Waldemar Warenica – podziękował dyrektor Miejskiego Domu Kultury za wspaniałe
imprezy i konkursy. Życzył, aby w przyszłości udało się pozyskać większy obiekt na działalność.
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Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego – zwróciła się z prośbą o wykonanie
strefy sportowo – rekreacyjnej przy prowadzonej przez nią placówce, ponieważ aktywność ruchowa na
świeżym powietrzu jest bardzo ważna dla dzieci niepełnosprawnych. Poinformowała, że do tej pory
powstał plac zabaw ze środków pozyskanych przez SOSW oraz dzięki Fundacji Muszkieterów
i projektom napisanym przez nauczycieli.
Radny Henryk Wiejak – prosił o zorganizowanie spotkania z Prezesem Zarządu Klubu Sportowego
„Czarni Dęblin” w sprawie możliwości wsparcia finansowego.
Burmistrz Miasta – podsumowując temat, zauważył, że nastąpiła znaczna poprawa, ale do
prowadzenia działalności w tym zakresie konieczna jest odpowiednia baza, z którą w tej chwili nie jest
najlepiej, przez długoletnie zaniedbania. Jeśli powstanie miejska baza sportowa, to musi powstać
ośrodek rekreacji. Działania zostały rozpoczęte poprzez budowę szkolnych stref sportowych i będą
kontynuowane w następnych placówkach. Podstawą jest dostępność tych obiektów. Podobnie dzieje
się w przypadku Miejskiej Biblioteki Publicznej, gdzie istnieje szansa na zmianę siedziby w związku
z programem rewitalizacji centrum miasta. Jeśli chodzi o Miejski Dom Kultury, to staramy się
o pozyskanie obiektu Kina Twierdza, na razie bezskutecznie. Poza tym Miasto prowadzi świetlice
środowiskowe na osiedlach Wiślana i Mierzwiączka. Powstaną kolejne z dostępem do internetu na
osiedlach Masów i Młynki.
W zakresie turystyki Miasto nie ma możliwości bezpośredniego prowadzenia usług turystycznych,
natomiast może wyznaczać szlaki turystyczne i ich oznakowanie lub zająć się infrastrukturą
towarzyszącą tej działalności. Wszystkie zadania są zawarte w „Lokalnym Programie Rozwoju
Regionalnego” i będą realizowane na podstawie tego programu.
Następnie przystąpiono do głosowania nad przyjęciem informacji na temat funkcjonowania kultury,
sportu i turystyki w mieście Dęblin w roku 2010. W głosowaniu brało udział 13 radnych.
„Za” przyjęciem informacji było 13 radnych, (jednogłośnie).
Przewodniczący Rady Miasta przywitał przybyłego na sesję Starostę Ryckiego, Wicestarostę
Ryckiego i Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych oraz poprosił radnych i Przewodniczących
Zarządów osiedlowych o zadawanie gościom pytań.
Burmistrz – poinformował, że na dzisiejszej sesji został poruszony problem modernizacji dróg
powiatowych, czyli ulic Michalinowskiej, Wolności i Staromiejskiej, a mianowicie chodzi o wynik
drugiego przetargu, z którego wynika, że koszt zadania będzie dużo wyższy niż kwota przeznaczona
w budżecie. Pierwszy przetarg został unieważniony, chociaż opiewał na niższą kwotę niż drugi.
W związku z tym Starosta otrzymał pismo od nas, że Miasto Dęblin nie ma na dzień dzisiejszy
możliwości zwiększenia środków o 160.000 zł, ponieważ tyle wynosiłaby brakująca kwota.
Równocześnie Burmistrz zaproponował, ażeby unieważnić przeprowadzone przetargi i rozpocząć od
początku negocjacje z firmą, która wygrała w pierwszym przetargu, uzgodnić zakres robót realny do
wykonania w tych kwotach. Wtedy mówilibyśmy o dofinansowaniu rzędu 80.000 zł. Drugim
wariantem jest ograniczenie tej inwestycji do położenia tylko nawierzchni asfaltowej, wtedy całkowity
koszt inwestycji wyniósłby ok. 290.000 zł.
Starosta Rycki Leszek Filipek - potwierdził słowa Burmistrza, że jest prowadzony drugi przetarg,
w którym koszt wykonania zadania jest wyższy. Pierwszy przetarg wyniósł 389.000 zł, drugi
aż prawie 500.000 zł – dodał też, że ani Powiat, ani Miasto nie posiada takich pieniędzy.
Starosta uważa, że firmy wykorzystują rok wyborczy i podnoszą ceny, aby maksymalnie zarobić.
Zakres robót powinien się zmieścić w kwocie pierwotnej, czyli 310.000 zł. Pierwszy przetarg
unieważniliśmy, ponieważ kwota okazała się wyższa niż posiadane przez nas środki przeznaczone na
to zadanie (powiat pokrywa 70%, a Miasto 30% kosztów inwestycji). Ogłoszony został drugi przetarg
w nadziei, że znajdzie się firma, która zaproponuje realną kwotę. Niestety okazała się jeszcze wyższa
i na dzień dzisiejszy dostaliśmy upoważnienie zgodnie z biuletynem zamówień publicznych, że
możemy przejść do negocjacji z którąkolwiek z firm aby wynegocjować kwotę mieszczącą się
w kwocie 310.000 zł. Jeżeli znajdzie się taka firma, to zadanie będzie wykonane.
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Radny Henryk Wiejak – zapytał, czy jest możliwa poprawa ul. Towarowej i chodnika przy tej ulicy,
będących w zarządzie dróg powiatowych. Ulica przy większych opadach deszczu i roztopach jest
nieprzejezdna.
Starosta – powiedział, że problem jest nam znany, ale nie jest on aż tak poważny. Na pewno są
ważniejsze sprawy. Jeżeli wygospodarowane zostaną środki i ujęte w budżecie na przyszły rok, to
możemy podjąć temat. Na dzień dzisiejszy Powiat tej ulicy nie zrobi.
Dodał również, że były kiedyś prowadzone rozmowy między władzami Miasta Dęblin a Starostwem
Powiatowym nad zmianą kwalifikacji tej drogi na wojewódzką.
Radny Waldemar Chochowski – powiedział, że również wielokrotnie zwracał się z prośbą do władz
powiatu o poprawę ul. Towarowej. Nawet nie chodzi o to by ją kompleksowo modernizować, ale
o poprawę chodnika, którym zdaniem radnego, nie można przejść. Przez całą ubiegłą zimę nie był
również odśnieżany. Skoro Zarząd Dróg Powiatowych ma w gestii utrzymanie tej drogi i chodnika, to
powinien go utrzymywać. Dziury w jezdni się łata, to i chodnik też powinien być przyzwoity.
Starosta – jeżeli chodzi o poprawienie istniejącego stanu, na pewno to zrobimy ale nie w tym
momencie, ponieważ mamy wiele inwestycji rozpoczętych, więc musimy je podokańczać na terenie
całego Powiatu. Wszystkie drogi są ważne. Ale czasami są rzeczy ważne i ważniejsze, te
najważniejsze robimy w tej chwili, potem wrócimy do tych ważnych. Na pewno nie będziemy robić
gruntownego remontu, bo na to nie ma pieniędzy, tylko bieżące roboty, np. poprawianie odstających
płytek. Nie jesteśmy w stanie opanować problemów na wszystkich drogach powiatowych, jest ich
około 400 km. Postaramy się poprawić ten chodnik.
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Piotr Kania – potwierdził wypowiedź Starosty, że pierwszy
przetarg wyszedł na ok. 390.000 zł. Został unieważniony, ponieważ na to zadanie przeznaczone jest
tylko 310.000 zł i tej bariery nie możemy przekroczyć. Drugi przetarg wyszedł na ok. 500.000 zł. Jest
kilka wariantów dokończenia tej inwestycji. Uważa, że w tym roku powinna być zakończona. Wyniki
negocjacji będą znane w pierwszym tygodniu listopada.
Jeżeli chodzi o ul. Towarową, Wolności i Michalinowską, są to najgorsze drogi na terenie miasta
Dęblina. W ul. Towarowej można przełożyć płytki, choć wymaga ona gruntownego remontu.
Zaproponował, aby ulicę poprawić etapami, ale w rezultacie kompleksowo (razem z odwodnieniem).
Można zaczekać rok, i wykonać modernizację chodnika a za dwa lata położyć nakładkę asfaltową.
Burmistrz – zapytał, kiedy zostaną przeprowadzone negocjacje, czy do 5 listopada zostanie podpisana
umowa z wykonawcą - do położenia asfaltu konieczna jest odpowiednia temperatura, bez deszczu.
Starosta – ceny wzrosły, wszystko podrożało o 100%. Negocjacje odbędą się w przyszłym tygodniu,
czyli po 1 listopada, poinformujemy pana Burmistrza o wyniku. Na następnym spotkaniu odpowiemy
wiążąco na to pytanie, podamy wynik negocjacji (firmę i kwotę).
Radny Waldemar Warenica – uważa, że koncepcja Burmistrza jest słuszna, aby w tych pieniądzach
jak najwięcej zrobić i ewentualnie dokończyć w przyszłym roku.
Radny Witold Kleczkowski – zapytał, czy jest porozumienie w sprawie remontu tunelu kolejowego
na ul. Balonnej i odcinka drogi pod tunelem, który jest szczególnie uciążliwy. Powiat wypowiadał się
wcześniej, że zaczeka na remont tunelu przez PKP.
Poruszył temat odchwaszczenia chodników przy ul. Spacerowej i Krasickiego, ponieważ trawa
powoduje rozsadzanie kostki.
Starosta – zażartował, że skoro na chodniku rośnie trawa, to chodnik był niepotrzebny, ponieważ jest
nieuczęszczany. Starostwo dopiero w przyszłym roku będzie miało możliwość korzystania
w większym zakresie z pracowników interwencyjnych Urzędu Pracy w Rykach, ponieważ
uwzględnione zostały potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych o skierowanie większej liczby
bezrobotnych do prac porządkowych.
Jeżeli chodzi o remont tunelu i odcinka pod tunelem, nic nie wie na ten temat, nie było żadnych
rozmów.
Radny Henryk Wiejak – przytoczył przykład ul. Tysiąclecia (odcinek od ul. Stawskiej do
ul. Lipowej) i ul. Wiślanej, gdzie na krawężnikach rośnie trawa, mimo że są uczęszczane.
Wicestarosta Krzysztof Uznański – powiedział, że odcinek drogi pod tunelem znajduje się na działce
należącej do Skarnu Państwa, czyli jest to działka PKP. Powiat może wziąć remont na siebie, choć są
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to duże koszty i kwestia uzgodnień z PKP. Poza tym istnieje problem wysokości tunelu, aby mieściły
się pod nim większe samochody, konieczne jest pogłębienie tunelu, więc należałoby również wykonać
odwodnienie.
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – dodał, że część dróg w mieście (w tym odcinek drogi pod
tunelem) jest zarządzana przez Zarząd Dróg Powiatowych ale właścicielem jest Skarb Państwa.
Starostwo musi podpisać umowę użyczenia gruntu.
Radny Henryk Brożyna – poruszył kwestie:
− rozsypującego się chodnika w ul. Spacerowej;
− zmiany oznakowania ścieżki rowerowej na ul. Spacerowej;
− znaków drogowych, które są wyłamywane; radny uważa, że zabetonowanie słupków w środku
rozwiązałoby sprawę.
Starosta – powiedział, że w sprawie ścieżki rowerowej odbędą się rozmowy z firmą wykonawczą.
Gwarancja się skończyła, ale jest porozumienie, które mówi, że firma przełoży po raz ostatni kostkę
i całość rozjeżdżających się obrzeży pod warunkiem, że Powiat wzmocni skarpę. Wzmocnienie skarpy
poprzez położenie płyt ażurowych zostało przewidziane na przyszły rok.
Radny Roman Anyszkiewicz – zauważył, że nie otrzymał odpowiedzi ze Starostwa w sprawie
ul. Składowej, na której od ul. Warszawskiej do ul. Spacerowej brak jest odwodnienia. Mieszkańcy
skarżą się, że po opadach nie ma można przejść.
Starosta – poinformował, że na ul. Składowej brak jest kanalizacji burzowej. Koszty wybudowania
kanalizacji deszczowej są zbyt duże. Powiat nie ma na to zadanie środków.
Radny Roman Anyszkiewicz - uważa, że studzienkę odwadniająca można jednak zamontować.
Wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla Mierzwiączka Ryszard Bąk – uważa, że dyskusja jest
zbędna, ponieważ jest koniec kadencji i żadne wiążące odpowiedzi nie padną.
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Jagiellońskie Danuta Krajewska – zwróciła się z pytaniem do
Starosty - czy w związku z budową ul. Lipowej, Miasto może pozyskać zdemontowane płytki
chodnikowe.
Starosta – poinformował, że płytki mogą być przekazane do dyspozycji Burmistrza Miasta Dęblina
i Burmistrza Miasta Ryki, ale po zakończeniu inwestycji, jeśli nie zostaną wykorzystane przez Powiat
do innych zadań budownictwa drogowego.
Danuta Krajewska – zapytała, czy istnieje konkretny termin zakończenia tej inwestycji.
Starosta – na dzień dzisiejszy nie ma określonego terminu końca robót; dziś nastąpi częściowy odbiór,
natomiast do końca listopada inwestycja powinna być zakończona, więc o podziale płytek może być
mowa najwcześniej w grudniu lub na wiosnę.
Burmistrz – z naszych inwestycji, gdy pozyskujemy materiał, jest on w pierwszej kolejności
przeznaczany na potrzeby Miasta, m.in. szkół, Miejskiego Domu Kultury. W grę nie wchodzi sprzedaż
materiału osobom prywatnym.
Krajewska – wyjaśniła, że chodzi jej o ułożenie z pozyskanych płytek chodnika przy ul. Kazimierza
Jagiellończyka w osiedlu Jagiellońskie, które jest jednym z najstarszych osiedli i nie ma nim
chodników, a pobocza nie są utwardzone.
Burmistrz – powiedział, że osiedle Jagiellońskie zasługuje na nowy chodnik z kostki – sprawa będzie
załatwiona w przyszłym roku.
Ad. pkt 7a.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na
2010 r.
Skarbnik Miasta - Kinga Barańska poinformowała, że w projekcie uchwały (stanowi załącznik)
wprowadzono zmiany zmniejszające i zwiększające budżet na podstawie wewnętrznych decyzji
i potrzeb oraz na podstawie:
1. decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego zwiększono budżet po stronie dochodów
i wydatków o kwotę 600 zł w dziale – Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na sfinansowanie
prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków
nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego oraz o kwotę 49 986 zł w dziale – Edukacyjna
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2.

3.
4.

5.

6.

7.

opieka wychowawcza z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów.
pisma Krajowego Biura Wyborczego z dnia 12 października 2010 r., zwiększono budżet po
stronie dochodów i wydatków o kwotę 72 234 zł – z przeznaczeniem na organizację
i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,
burmistrzów i prezydentów w dniu 21.11.2010 r., jak i ewentualnego głosowania ponownego.
Kwota uwzględnia całość wydatków na wybory łącznie z wydatkami przeznaczonymi na
zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych.
pisma Ministra Finansów z dnia 30 września 2010 r., zwiększono budżet po stronie dochodów
o kwotę 50 000 zł w dziale – Różne rozliczenia, w rozdziale – Część oświatowa subwencji ogólnej.
umowy dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, a miastem Dęblin z dnia 7 października 2010 r., zwiększono budżet po stronie
dochodów i wydatków o kwotę 8 000 zł na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest
z budynków znajdujących się na terenie Miasta Dęblin.
decyzji InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń z dnia 11.06.2010 r. i 30.08.2010 r., zwiększono
budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 10 345 zł w dziale – Kultura
i ochrona dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem dla Miejskiego Domu Kultury tytułem
odszkodowania za szkody powstałe w budynku na skutek zalania po intensywnych opadach
deszczu oraz w czasie powodzi.
decyzji InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń, zwiększono budżet po stronie dochodów
i wydatków o kwotę 130 zł dla Przedszkola Nr 3 tytułem odszkodowania za szkodę powstałą
w budynku przy ul. 15 P.P. „Wilków” 24 na skutek zniszczenia szyby okiennej.
z inicjatywy Burmistrza Miasta dokonać przeniesienia środków po stronie dochodów i wydatków
budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami nie powodujących zmniejszenia
i zwiększenia budżetu miasta.

Komisja Gospodarki Przestrzennej i Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Wobec braku dyskusji, przystąpiono do głosowania projektu uchwały.
W głosowaniu brało udział 13 radnych. „Za” projektem uchwały było 13 głosów, (jednogłośnie).
Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr LXX/426/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta
Dęblin na 2010 r. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. pkt 7b.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych
licencji, na wykonywanie transportu drogowego taksówką w 2011 r.
Burmistrz – przedstawił projekt uchwały (stanowi załącznik) informując, że zgodnie z art. 6 ust. 6
ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym Rada Miasta określa na dany rok
kalendarzowy liczbę przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu
drogowego taksówką osobową.
Biorąc pod uwagę fakt, że w chwili obecnej dwunastu przedsiębiorców posiada licencję
na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta Dęblin oraz niewielkie
zainteresowanie świadczeniem tego typu usług wśród przedsiębiorców, jak też małą liczbę klientów
korzystających z usług, projekt uchwały zakłada, że w roku 2011 zostanie wydanych 5 nowych licencji
na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta Dęblin. Spowodowane jest to
niewielką liczbą osób ubiegających się o wydanie licencji. W 2010 r. tylko jeden przedsiębiorca
ubiegał się o wydanie stosownego dokumentu.
Dokumenty wymagane w celu ubiegania się o licencję, to: odpis z rejestru przedsiębiorców,
zaświadczenie o numerze REGON i NIP, zaświadczenie o niekaralności, zaświadczenie
o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką potwierdzone zdanym egzaminem,
wykazanie się co najmniej 5-letnią praktyką w zakresie wykonywanego transportu (przerwa
w wykonywaniu transportu drogowego nie może być dłuższa niż 6 miesięcy z przyczyn zależnych od
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przedsiębiorcy), oświadczenie o zamiarze zatrudniania kierowców spełniających warunki ustawy
o transporcie drogowym, tytuł prawny do pojazdu, prawo jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu,
legalizacja taksometru oraz badania techniczne pojazdu.
Komisja Gospodarki Przestrzennej i Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Komisja Gospodarki Komunalnej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Wobec braku dyskusji, przystąpiono do głosowania projektu uchwały.
W głosowaniu brało udział 13 radnych. „Za” projektem uchwały było 13 głosów, (jednogłośnie).
Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr LXX/427/2010 w sprawie określenia liczby przeznaczonych do
wydania nowych licencji, na wykonywanie transportu drogowego taksówką w 2011 r.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. pkt 7c.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia umów dzierżawy działek położonych
w Dęblinie.
Burmistrz - przedstawił projekt uchwały (stanowi załącznik) informując, że działki przeznaczone do
dzierżawy stanowią własność gminy Miasto Dęblin i były wcześniej dzierżawione na rzecz osób, które
złożyły wnioski o ich przedłużenie.
Zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami dla zawarcia
przedmiotowych umów z odstąpieniem od trybu przetargowego, wymagana jest zgoda Rady Miasta
Dęblin.
Komisja Gospodarki Przestrzennej i Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Komisja Gospodarki Komunalnej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Wobec braku dyskusji, przystąpiono do głosowania projektu uchwały.
W głosowaniu brało udział 13 radnych. „Za” projektem uchwały było 13 głosów, (jednogłośnie).
Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr LXX/428/2010 w sprawie zawarcia umów dzierżawy działek
położonych w Dęblinie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. pkt 7d.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podpisania umowy partnerskiej na rzecz realizacji
projektu „Rewitalizacja centrum miasta Dęblin wraz z zespołem pałacowo-parkowym Wyższej
Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych”.
Burmistrz – przedstawił projekt uchwały (stanowi załącznik) informując, że zawarcie umowy
partnerskiej jest niezbędnym elementem do złożenia przez Miasto Dęblin wspólnie z Wyższą Szkołą
Oficerską Sił Powietrznych wniosku o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja centrum miasta Dęblin
wraz z zespołem pałacowo-parkowym Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych” ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 w ramach
działania 3.2. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich. Głównym celem projektu jest
poprawa wizerunku centrum miasta oraz zespołu pałacowo – parkowego. Liderem projektu będzie
Miasto Dęblin.
Umowa Partnerska zawarta zostanie na podstawie art. 28 a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
Umowa określa szczegółowe zasady współdziałania partnerów przy realizacji projektu i zarządzania
projektem, zadania partnerów oraz zasady współfinansowania projektu i sposób przekazania środków
finansowych na pokrycie niezbędnych kosztów ponoszonych przez partnerów na realizację zadań
w ramach projektu.
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Komisja Gospodarki Przestrzennej i Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Komisja Gospodarki Komunalnej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
W dyskusji głos zabrał:
Radny Henryk Brożyna - zapytał, czy w zakres wniosku WSOSP wchodzi odnowienie parku, czy
tylko samych budynków.
Burmistrz Miasta – w odpowiedzi poinformował, że w zakres prac wchodzi modernizacja
i wyposażenie w komputery budynku nr 8, który będzie przeznaczony na ogólną świetlicę oraz
modernizacja parku.
W głosowaniu brało udział 13 radnych. „Za” projektem uchwały było 13 głosów, (jednogłośnie).
Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr LXX/429/2010 w sprawie podpisania umowy partnerskiej na rzecz
realizacji projektu „Rewitalizacja centrum miasta Dęblin wraz z zespołem pałacowo-parkowym
Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych”. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. pkt 7e.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dęblinie.
Burmistrz - przedstawił projekt uchwały (stanowi załącznik) informując, że w wyniku nowelizacji
przepisów ustawowych została wprowadzona regulacja dotycząca wyboru podmiotu uprawnionego do
badania sprawozdań finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Wyboru
podmiotu dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, czyli Burmistrz Miasta
(zarząd jednostki nie może dokonać takiego wyboru).
Należy dodać, że powyższe stanowisko jest zgodne z interpretacją Komisji Nadzoru Audytowego
z dnia 28 czerwca 2010 r. Ponadto na posiedzeniu w dniu 30 września 2010 r. Rada Społeczna
SP ZOZ podjęła uchwałę w sprawie zmian w statucie SP ZOZ i zgodnie z procedurą zmiana statutu
wymaga również zatwierdzenia przez organ stanowiący gminy.
Komisja Gospodarki Przestrzennej i Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Wobec braku dyskusji, przystąpiono do głosowania projektu uchwały.
W głosowaniu brało udział 12 radnych. „Za” projektem uchwały było 12 głosów, (jednogłośnie).
Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr LXX/430/2010 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dęblinie. Uchwała stanowi załącznik do
protokołu.
Ad. pkt 7f.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Miasto Dęblin
sieci kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla Stawy.
Burmistrz – przedstawił projekt uchwały (stanowi załącznik) informując, że Dyrektor WAM OR
Lublin wystąpił do Burmistrza Miasta Dęblin o nieodpłatne przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej
w osiedlu Stawy, ponieważ z dniem 1 stycznia 2011 r. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział
Regionalny Lublin, będąca właścicielem urządzeń sieci kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla Stawy,
zaprzestaje działalności eksploatacyjnej sieci w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu
tego osiedla. Zgodnie z przepisami zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
jest zadaniem własnym gminy, dlatego podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne do formalnego
przeniesienia na rzecz Miasta infrastruktury technicznej.
Komisja Gospodarki Przestrzennej i Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Komisja Gospodarki Komunalnej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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Wobec braku dyskusji, przystąpiono do głosowania projektu uchwały.
W głosowaniu brało udział 12 radnych. „Za” projektem uchwały było 12 głosów, (jednogłośnie).
Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr LXX/431/2010 w sprawie nabycia działek przy ulicach Rynek,
Bankowa i Lipowa. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. pkt 8.
Wolne wnioski.






Przewodnicząca Zarządu Osiedla Jagiellońskie – Danuta Krajewska:
− wnioskowała o ułożenie z kostki chodnika w ul. Kazimierza Jagiellończyka;
− uważa, że osiedle Jagiellońskie jest pomijane w inwestycjach, np. strefy sportowo-rekreacyjne,
utwardzenie boiska do piłki koszykowej, lub budowę placu zabaw; na osiedlu Mierzwiączka
jest mniej dzieci i młodzieży i mimo to będzie miało boiska.
Radny Tadeusz Oryl – zauważył, że w sprawozdaniu na temat kultury, sportu i turystyki jest
mowa o konkursach, ale brak jest w nich tematu ochrony środowiska, ekologii; dodał też, że już od
najmłodszych lat trzeba kształcić świadomość dzieci w tym zakresie. Jest jedyna akcja „Sprzątanie
świata”, ale to za mało, trzeba jeszcze uczyć dbania o porządek, segregację śmieci.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Irena – Zygmunt Konopka – zapytał odnośnie rewitalizacji
centrum Miasta, czy w zakres prac wchodzi również poprawa wewnątrzosiedlowej drogi między
blokami od ul. Bankowej.

Ad. pkt 9.
Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski.
Burmistrz Miasta - Stanisław Włodarczyk - udzielił odpowiedzi na zapytania i wnioski:






dla radnego Henryka Brożyny:
− znalezienie winnych nawołujących do burd na meczu – nie jest to wniosek do Burmistrza;
wniosek powinien być sprecyzowany i przekazany policji;
− odzyskanie pieniędzy za zniszczone słupy – toczyło się postępowanie w tej sprawie,
sprawdzimy, czy udało się odzyskać pieniądze od ubezpieczyciela;
− sprawa nieprzyjemnych zapachów ze starej oczyszczalni – kończy się okres jej eksploatacji, nie
będą tam już składowane żadne odpady, teren będzie zabezpieczony. W budżecie na przyszły
rok trzeba znaleźć środki, które pozwolą kompleksowo zamknąć tę sprawę i zapobiec tym
zapachom;
− wykonanie schodów na skarpie ( amfiteatr) od ul. Kowalskiego – na pewno nie wykonamy
tego w tym roku; trzeba je wykonać kompleksowo, z kostki, z poręczą i zabezpieczyć – będzie
to wysoki koszt. Istnieją inne dojścia do przedszkola. Wniosek jest zasadny i będzie
rozpatrzony w przyszłym roku.
dla radnego Henryka Wiejaka:
− usunięcie zagłębień w poboczu drogi nr 801- wniosek zostanie skierowany do Zarządu Dróg
Wojewódzkich; zdaniem Burmistrza sytuacja nie ulegnie poprawie (nadal będzie się zapadał
chodnik i pobocze), ponieważ jest problem parkowania; przy Przychodni Rodzinnej na
ul. Stężyckiej brak jest parkingu.
dla Przewodniczącej Zarządu Osiedla Jagiellońskie Danuty Krajewskiej:
− sprawa chodnika w osiedlu Jagiellońskie – chodnik należy wykonać ale zdaniem Burmistrza
powinien być wykonany z kostki a nie z odzyskanych płytek;
− pomijanie os. Jagiellońskie – nie jest tak, że osiedla, na których w tej chwili się nie inwestuje
są pomijane. Przyjdzie czas na inwestycje na tym osiedlu - i na innych; projekt składany na
strefy sportowo-rekreacyjne ma podłoże historyczne, był przygotowany na fundusz norweski
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i tam były określone warunki dotyczące skupisk ludności. Poza tym były brane pod uwagę
względy ekonomiczne. Brak będzie również stref na os. Masów, Rycice, Michalinów, choć też
są potrzebne. Rozpoczęliśmy od 4 stref położonych w największych osiedlach
mieszkaniowych. Nie wszystko od razu.
Wszyscy Przewodniczący uczestniczą w sesjach i są informowani o projektach inwestycji, ich
miejscu i zakresie. Zdaniem Burmistrza na osiedlu Jagiellońskie będzie zrobiona
w przyszłości pełna infrastruktura, a podstawową sprawą jest doprowadzenie kanalizacji
sanitarnej.
dla radnego Tadeusza Oryla:
− konkursy dotyczące ochrony środowiska – konkursy są, np. z Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska, akcja „Sprzątania świata” i nasze szkoły są najbardziej wspierane przez Miasto
w tym zakresie w całym powiecie.
dla Przewodniczącego Zarządu Osiedla Irena Zygmunta Konopki:
− droga wewnątrzosiedlowa przy ulicy Bankowej nie będzie wchodzić w skład Projektu
rewitalizacji.

Przewodniczący Rady Miasta zadał pytanie, czy zostały udzielone odpowiedzi na wszystkie
zapytania i wnioski - ponieważ nie było sprzeciwu, zamknął punkt.
Ad. pkt 10.
Zatwierdzenie protokołu LXIX sesji Rady Miasta.
Ponieważ nie wpłynęły uwagi ani wnioski do protokołu z LXIX sesji Rady Miasta przystąpiono do
jego zatwierdzenia.
W głosowaniu brało udział 12 radnych. „Za” przyjęciem protokołu było 12 radnych (jednogłośnie).
Rada Miasta przyjęła protokół z LXIX sesji Rady Miasta.
Ad. pkt 11.
Zamknięcie sesji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący RM - Ryszard Karpiński zamknął
LXX sesję.
Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:
Agnieszka Ostrach
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