Ewa Grabek
Koalicja Obywatelska
3816,00 zł – wysokość wypłaconych diet do lipca 2019 roku
Na VII sesji głos zabierała 2 razy.
I Sesja w dniu 23 listopada 2018 r. Obrady rozpoczęto 23 listopada 2018 r. o godz. 16:00 a
zakończono o godz. 22:05 tego samego dnia.
Nie była radną
II Sesja w dniu 19 grudnia 2018 Obrady rozpoczęto 19 grudnia 2018 o godz. 16:05, a zakończono o
godz. 16:50 tego samego dnia.
PRZEWODNICZĄCY RADY
W związku z tym, że radny Jakub Wróblewski został przez Pana Burmistrza powołany na funkcję
Wiceburmistrza, propozycję wejścia w jego miejsce, jeżeli chodzi o Komitet Wyborczy Koalicja
Obywatelska, otrzymała radna Ewa Grabek. Rada Miasta została powiadomiona postanowieniem
Komisarza Wyborczego z dnia 18 grudnia 2018 roku, najkrócej mówiąc, że mandat obejmuje Pani
Ewa Danuta Grabek. I aby zadośćuczynić temu postanowieniu Komisarza, ja poprosiłbym Szanowną
Radną o złożenie ślubowania przed radnymi, o podejście do mównicy, a radnych poproszę o
powstanie.
Radna EWA GRABEK odczytała rotę ślubowania: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej
Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na
względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.” na końcu dodając słowa: „Tak mi dopomóż Bóg.”
Radna EWA GRABEK
Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy głosowali na Koalicję
Obywatelską, wszystkim tym, którzy głosowali na mnie. Zapewniam wszystkich mieszkańców, że
będę służyła swoją pracą, wiedzą oraz wieloletnim doświadczeniem, ponieważ jest to moja piąta
kadencja. I chciałam poinformować Pana Przewodniczącego, że zgłosiłam swój akces do Klubu
Koalicja Obywatelska.
W otwartej w tym punkcie dyskusji głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady ANDRZEJ ZIELIŃSKI, który
zaproponował kandydaturę radnej Ewy Grabek na nowego członka Komisji. Radna wyraziła zgodę.
Innych kandydatur nie zgłoszono, żadnych uwag ani wniosków do projektu uchwały nie było, zatem
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
III Sesja w dniu 21 grudnia 2018 roku. Obrady rozpoczęto 21 grudnia 2018 o godz. 16:30 w sali nr 10
Urzędu Miasta Lubartów, a zakończono o godz. 19:02 tego samego dnia.
Radny ANDRZEJ ZIELIŃSKI zgłosił kandydaturę radnej Ewy Grabek
W wyniku głosowania do prac w Zespole ds. BO spośród zgłoszonych radnych, zostały oddelegowane
następujące osoby:
- radna Ewa Grabek,
 radna Renata Mazur,

 radny Jacek Mikołaj Tomasiak.
Wszystkie ww. osoby otrzymały po 11 głosów popierających ich kandydaturę.
Radna EWA GRABEK
Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo radni, Szanowni Goście. Ja wnioskuję do
Pana Burmistrza, ponieważ trwa inwestycja na osiedlu Kopernika – budowa chodnika przy ul. Polesie,
aby zwrócić uwagę na tą inwestycję, ponieważ w tej chwili występują temp. bardzo minusowe i prace
trwają i żeby dopilnować tej inwestycji, żeby nie było takich problemów, że kostka się podniesie,
opadnie, bo przy minusowych temp. wydaje mi się dość wysokich, nie wiem, czy nie należałoby
wstrzymać na te dni tej inwestycji. I padają również do mnie pytania, kiedy będzie Panie Burmistrzu
dalsza część budowy chodnika przy ul. Polesie?( Przerywa Przewodniczący Rady: Pani Ewo, pierwsza
część była dobra, drugą część to już było zapytanie. Dlatego druga część proszę wykreślić Panie
Burmistrzu. Proszę zadać to na piśmie… Musimy realizować odrębne przepisy ustawy. Także 15
musimy tego pilnować. Proszę nie realizować tego, że to są interpelacje. Wyłączono, zakazano nam
tego odrębnymi przepisami. Musimy robić to wyłącznie na piśmie.) Tak, będzie na piśmie Panie
Przewodniczący. Następnie radna złożyła wszystkim zebranym i mieszkańcom Lubartowa życzenia
świąteczne.
IV Sesja w dniu 31 stycznia 2019 roku. Obrady rozpoczęto 31 stycznia 2019 r. o godz. 17:10, a
zakończono o godz. 21:50 tego samego dnia. W posiedzeniu wzięło udział 21 radnych.
Głosowania
V Sesja w dniu 22 lutego 2019 roku. Obrady rozpoczęto 22 lutego 2019 r. o godz. 16:00, a zakończono
o godz. 19:28 tego samego dnia. W posiedzeniu wzięło udział 20 radnych.
Głosowania
VI Sesja Obrady rozpoczęto 26 marca 2019 o godz. 16:15, a zakończono o godz. 21:55 tego samego
dnia. W posiedzeniu wzięło udział 21 radnych.
Głosowania
VII sesja w dniu 12 kwietnia 2019 r. Obrady rozpoczęto 12 kwietnia 2019 r. o godz. 16:00, a
zakończono o godz. 19:16 tego samego dnia. W posiedzeniu wzięło udział 19 członków.
Głosowania

