Informacja z IV sesji Rady Miasta Dęblin
W dniu 27 stycznia 2015 r. w sali Nr 1 Ratusza Miasta w godz. 1200 – 1535 odbyła się
IV sesja Rady Miasta Dęblin, którą prowadził Pan Waldemar Chochowski - Przewodniczący Rady
Miasta. W sesji uczestniczyło 13 radnych.
Ponadto w sesji uczestniczyli:
 Burmistrz Miasta wraz z pracownikami Urzędu,
 Dyrektorzy jednostek organizacyjnych Miasta Dęblin,
 Przewodniczący Zarządów Osiedli,
 przedstawiciele lokalnej prasy.
Burmistrz Miasta – Beata Siedlecka przedłożyła informację o swojej pracy w okresie
od 30.12.2014 r. do 26.01.2015 r.


30 grudnia – wspólnie z Przewodniczącym Rady Miasta uczestniczyłam w przekazaniu obowiązków
Komendanta Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego w Dęblinie.



6 stycznia – uczestniczyłam w koncercie kolęd i pastorałek w wykonaniu młodzieży z Miejskiego
Domu Kultury w Dęblinie, który odbył się w kościele pw. św. Piusa V Papieża w Dęblinie.



9 stycznia – odbyła się Rada Społeczna SPZOZ w Dęblinie, na której został zaopiniowany wniosek
o kredyt na cele inwestycyjne.



10 stycznia – brałam udział w balu studniówkowym Zespołu Szkół Nr 2 w Dęblinie, na zaproszenie
rodziców, uczniów i dyrekcji szkoły.



14 stycznia – uczestniczyłam wraz z Wiceprzewodniczącym Rady - Henrykiem Wiejakiem
w Spotkaniu Opłatkowym zorganizowanym przez Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Oddział w Dęblinie, które odbyło się w lokalu „Adria”. W spotkaniu udział wziął Wicemarszałek
Sejmiku Województwa oraz przedstawiciele Powiatu Ryckiego.



15 stycznia – odbyło się Spotkanie Noworoczne Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego
RP Oddział Dęblin, w kasynie wojskowym, gdzie w imieniu Burmistrza Miasta Dęblin życzenia
złożył Sekretarz Miasta - Michał Dziubka.



15 stycznia – odbyło się wspólne posiedzenie komisji Rady Miasta, które obradowały nad projektem
budżetu i projektami uchwał, które zostały skierowane na sesje.



16 stycznia – odbyłam spotkanie z przedstawicielami Lokalnej Organizacji Turystycznej z siedzibą
w Nałęczowie w sprawie strategii Powiśle, w ramach której Miasto Dęblin zamierza zrealizować
projekt przystani nad Wisłą wraz z infrastrukturą.



17 stycznia – brałam udział w balu studniówkowym Zespołu Szkół nr 1 w Dęblinie.



19 stycznia – uczestniczyłam w wernisażu Agnieszki Gil, który odbył się w Muzeum Sił
Powietrznych w Dęblinie.



20 stycznia – odbyło się spotkanie z przedstawicielem fundacji polsko-włoskiej w sprawie
zagospodarowania terenów inwestycyjnych w Dęblinie przez ewentualnych inwestorów.



20 stycznia – odbyła się Komisja do spraw stypendiów sportowych, gdzie wstępnie przedstawiono
propozycję podziału środków finansowych dla młodzieży zamieszkałej na terenie Dęblina, która
osiągnęła bardzo dobre wyniki sportowe.



21 stycznia – odbyło się spotkanie z przedstawicielem Consol In Group z siedzibą w Lublinie
w sprawie opracowania strategii ZIT, tj. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, czyli
zagospodarowania obszarów funkcyjnych wspólnie z miastem powiatowym Ryki.



22 stycznia – odbył się wspólny wyjazd do Wisznic wraz z wójtami Kłoczewa i Nowodworu, a także
prezesem Spółki z o.o. Energetyka Słoneczna z siedzibą w Dęblinie na ul. 15 Pułku Piechoty
Wilków panem Andrzejem Frąckiem oraz przedstawicielami wspólnika tej spółki z Radomia
na spotkanie z tamtejszym wójtem celem zwiedzenia farmy fotowoltaicznej i zapoznania się
z formalno-prawną stroną możliwości pozyskania środków zewnętrznych na tego typu działania.



22 stycznia – odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Klubu
Sportowego Czarni Dęblin, na którym odwołano Prezesa oraz Zarząd Klubu. Do tej pory nie został
powołany nowy skład Zarządu, dlatego wyznaczono nowy termin spotkania - 30 stycznia 2015 r.



23 stycznia – uczestniczyłam w XX Jubileuszowym Przeglądzie Chórów, Zespołów Wokalnych
i Wokalno-Instrumentalnych pod nazwą Kolędy i Pastorałki w wykonaniu dzieci ze szkół
dęblińskich. Przegląd odbył się w siedzibie Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie pod patronatem
Burmistrza Miasta. Jest się czym pochwalić, bo Miejski Dom Kultury koncertuje wszędzie, jest
widoczny, młodzież jest uzdolniona, dlatego warto nagłaśniać takie imprezy i warto w nich
uczestniczyć.



24 stycznia – przy udziale Wiceprzewodniczących Rady Miasta – Henryka Wiejaka i Andrzeja
Banasia uroczyście udekorowałam odznaczeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Za 50 lat
pożycia małżeńskiego” 20 par małżeńskich z Dęblina.



24 stycznia – uczestniczyłam w balu studniówkowym w Liceum Ogólnokształcącym w Dęblinie.
Rada Miasta podjęła niżej wymienione uchwały:



Nr IV/15/2015 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
Uchwała została przyjęta przy 13 głosach „za”, jednogłośnie.



Nr IV/16/2015 w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok;
Uchwała została przyjęta przy 13 głosach „za”, jednogłośnie.



Nr IV/17/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ryki;
Uchwała została przyjęta przy 12 głosach „za”, jednogłośnie.



Nr IV/18/2015 w sprawie udzielenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Ryki;
Uchwała została przyjęta przy 12 głosach „za”, jednogłośnie.



Nr IV/19/2015 w sprawie przystąpienia Miasta Dęblin do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”;
Uchwała została przyjęta przy 12 głosach „za”, jednogłośnie.



Nr IV/20/2015 w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla Miasta Dęblin oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Dęblin
na rok 2015.
Uchwała została przyjęta przy 11 głosach „za”, jednogłośnie.

Treść podjętych przez Radę uchwał, jak również protokół z IV sesji (po jego zatwierdzeniu), zostaną
zamieszczone na stronach internetowych: www.bip.um.deblin.pl/

