
UCHWAŁA Nr LV/327/2021 
Rady Miasta Dęblin 

z dnia 29 grudnia 2021 r. 

w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miasta Dęblin na 2022 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz § 8 ust. 2 Regulaminu Rady Miasta Dęblin, 
stanowiącego załącznik nr 1 do Statutu Miasta Dęblin (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2018 r., 
poz. 5805) Rada Miasta uchwala, co następuje: 

Uchwala się ramowy plan pracy Rady Miasta Dęblin na 2022 r., zgodnie z załącznikiem 
do niniejszej uchwały. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości 
w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 1  

§ 2  

Realizację uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta. 

§3 

PRZE ZĄCY RADY 

Maciej Krygrowski 



Załącznik do uchwały nr LW327/2021 
Rady Miasta Dęblin z dnia 29 grudnia 202 lr. 

Ramowy plan pracy Rady Miasta na 2022 r. 

Styczeń Uchwalenie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
dla Miasta Dęblin na 2022 rok oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
dla Miasta Dęblin na 2022 rok. 

Luty Informacja Burmistrza Miasta Dęblin dotycząca realizacji art. 37 ust. 8 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 

Marzec 1. Omówienie stanu bezpieczeństwa publicznego i ochrony p.poż. w mieście 
Dęblin w 2021 r. 

2. Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami. 

Kwiecień 1. Ocena zasobów pomocy społecznej w mieście Dęblin. 
2. Przyjęcie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 

i paliwa gazowe dla obszaru Miasta Dęblin. 

Maj 1. Sesja uroczysta z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 
2. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Dęblin 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego za rok 2021. 

3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego SPZOZ w Dęblinie za 2021 rok. 

Czerwiec 1. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy oraz podjęcie uchwały w sprawie 
udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania z tego tytułu. 

2. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Dęblin za 2021 rok. 
3. Rozpatrzenie absolutorium dla Burmistrza Miasta. 

Lipiec Praca Rady Miasta według potrzeb. 

Sierpień Rozpatrzenie informacji Burmistrza z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r., 
z informacją o zaawansowaniu inwestycji w mieście ujętych w budżecie 
na 2022 rok. 

Wrzesień Informacja Komisji Rewizyjnej o realizacji wniosków, interpelacji i zapytań 
radnych zgłaszanych w VIII kadencji (lata 2021/2022). 

Październik 1. Informacja o zrealizowanych zadaniach oświatowych w roku szkolnym 
2021/2022. 

2. Przyjęcie uchwał w zakresie podatków i opłat lokalnych na 2023 rok. 

Listopad 1. Uroczysta sesja Rady Miasta z okazji Odzyskania Niepodległości. 
2. Uchwalenie „Programu współpracy Miasta Dęblin z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2023". 

Grudzień 1. Uchwalenie budżetu miasta Dęblin na 2023 rok. 
2. Zatwierdzenie planu pracy Rady Miasta na 2023 rok. 
3. Zatwierdzenie planów pracy komisji Rady na 2023 rok. 

Uwaga: 
Plan pracy może ulec zmianie w zależności od potrzeb. 


