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K.ERiSS.0012.4.21.2020                                             Białobrzegi, dnia 16 września 2020 r.     
 
                                          

 
 

Z A P R O S Z E N I E 
 
 
 
            Zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Rolnictwa i Spraw Społecznych                             
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi, które odbędzie się w dniu 23 września 2020 r. (środa)               
o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach,                            
Plac Zygmunta Starego 9. 
 
Porządek posiedzenia: 
 
1. Zapoznanie z aktualnym stanem funkcjonowania Samorządowego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach Sp. z o.o. 
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi. 
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 

rok. 
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/153/2020 z dnia 

29 czerwca 2020 r.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Białobrzeskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1116W 
Białobrzegi-Radzanów na długości 400 m w miejscowości Jasionna”. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres  
10 lat umowy dzierżawy części działki oznaczonej nr 1024/8 położonej                                
w Białobrzegach i odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej 
umowy. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy dzierżawy części działki oznaczonej nr 1024/8 położonej w Białobrzegach,      
po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.  

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy dzierżawy części działki oznaczonej nr 1532/10 położonej w Białobrzegach,  
po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat. 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy dzierżawy części działki oznaczonej nr 1532/10 położonej w Białobrzegach,  
po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat. 
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9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako dz. Nr 1136/2, obręb 
Białobrzegi przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania 
nieruchomości przyległej. 

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
nieruchomości zabudowanej miejską kotłownią w Białobrzegach przy ulicy Polnej 2 
wraz z sieciami i węzłami ciepłowniczymi oraz sprzętem mechanicznym. 

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu 
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 
będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach                        
na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi na lata 2021 – 2025”.  

12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/087/2015 Rady 
Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 22 września 2015 r. w sprawie przekształcenia 
zakładu budżetowego pn. „Administracja Komunalnych w Białobrzegach”, po 
przeprowadzeniu jego likwidacji, w jednostkę budżetową pn. „Zakład Usług 
Komunalnych w Białobrzegach”. 

13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia 
poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta oraz wynagrodzenia 
za inkaso. 

14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia  poboru opłaty targowej                      
w drodze inkasa i określenia inkasenta. 

15. Sprawy różne. 
                                                   
                 Przewodniczący Komisji Edukacji,  

              Rolnictwa i Spraw Społecznych 
 
          Andrzej Danis 


