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K.ERiSS.0012.4.17.2020                                  Białobrzegi, dnia 1 kwietnia 2020 r.     
                                          

Członkowie Komisji Edukacji, 
Rolnictwa i Spraw Społecznych                             
  

                  Zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Rolnictwa i Spraw Społecznych                             
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi, które odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2020 r. (wtorek)                                                  
o godz. 16.00  w formie zdalnej. Link do posiedzenia będzie przesłany przed terminem 
odbycia komisji. 
Porządek posiedzenia:  
1. Zaopiniowanie projektu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta                        

i Gminy Białobrzegi. 
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020. 
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/259/2017 Rady 

Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości 
opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku 
prowadzonym przez Gminę Białobrzegi. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego 
sposobu  i zakresu świadczenia usług na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę                                         
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie nieruchomości 
gminnych, zabudowanych stacjami transformatorowymi. 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Białobrzegi położonej w Suchej, 
po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat. 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białobrzegi położonej                    
w Kamieniu, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat. 

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy 
Białobrzegi w 2020 roku. 

10. Sprawy różne.                                              
                 Przewodniczący Komisji Edukacji,  

              Rolnictwa i Spraw Społecznych 
          Andrzej Danis 


