UCHWAŁA NR III.36.2018
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Białej na 2019 r.
Na podstawie § 26 ust.2 Statutu Gminy Biała uchwalonego uchwałą Nr XIV.182.2012 Rady Miejskiej w Białej
z dnia 28 czerwca 2012r. ( Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2012r. poz. 1190, z 2013 r. poz. 2531, z 2014r. poz.2073,
z 2015 poz. 2170, z 2016 r. poz. 2433 oraz z z 2018 r. poz. 1603, ) Rada Miejska w Białej uchwala co następuje :
§ 1. Uchwala się ramowy plan pracy Rady Miejskiej w Białej na 2019 r. następującej treści:

Lp.

Termin

Temat sesji
1.

Informacja o stanie bezpieczeństwa w gminie Biała za 2018 r.

2.

Informacja dotycząca realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie na terenie Miasta i Gminy Biała za 2018 r.
Uchwalenie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami

1.

2.

m-c
styczeń

m-c
marzec

3.

komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości
na terenie Gminy Biała

4.

Uchwalenie Programu Przemocy w Rodzinie

5.

Uchwalenie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków
o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Biała

6.

Uchwalenie wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty
jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości gruntowych, zabudowanych na cele mieszkaniowe,
stanowiących własność Gminy Biała

7.

Uchwalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej na 2019 rok

8.

Uchwalenie ramowego planu pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej
na 2019 rok

9.

Rozpatrywanie bieżących projektów uchwał

1.

Informacja o stopniu zaspakajania pomocy i opieki społecznej w gminie Biała
za 2018 rok

2.

Informacja o działalności Stacji Caritas za 2018 rok

3.

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Wspierania Rodziny

4.

Uchwalenie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Biała

5.

Uchwalenie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt

6.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej
za 2018 r.

7.

Rozpatrywanie bieżących projektów uchwał
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m-c
kwiecień

1.

Ocena zasobów pomocy społecznej

2.

Sprawozdanie z Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2018 r.

3.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Biała

5.

Uchwalenie zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów
inicjatyw
uchwałodawczych,
zasad
promocji
obywatelskich
inicjatyw
uchwałodawczych, formalnych wymogów inicjatyw uchwałodawczych.
Rozpatrywanie bieżących projektów uchwał

1.

Rozpatrzenie raportu o stanie gminy

2.

Udzielenie wotum zaufania Burmistrzowi Białej za 2018 r.

3.

Sprawozdanie Burmistrza Białej z wykonania budżetu gminy za 2018 r. wraz ze
sprawozdaniem finansowym za ten okres

4.

4.

m-c
czerwiec

4.
5.
6.

5.

m–c
wrzesień

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. wraz z informacją
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

2.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za rok szkolny
2018/2019-, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, oraz przygotowania
placówek oświatowych do roku szkolnego 2019/2020

3.

Uchwalenie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała.

4.

6.
7.

7.

m-c
listopad

m– c
grudzień

Informacja o działalności Spółki " Wodociągi i Kanalizacja„ w Białej
Rozpatrywanie bieżących projektów uchwał

1.

5.

6.

Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Białej za 2018 r.

Uchwalenie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów
Uchwalenie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na
terenie gminy Biała.
Uchwalenie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości, na których
powstają odpady komunalne
Uchwalenie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

8.

Rozpatrywanie bieżących projektów uchwał

1.

Problemy bezrobocia w gminie Biała

2.

Informacja o stopniu zaspakajania potrzeb w zakresie kultury, sportu , turystyki
i rekreacji w Gminie Biała

3.

Informacja o ochronie p/poż w mieście i gminie Biała.

4.

Ustalenie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2020r.

5.

Uchwalenie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 r.

6.

Rozpatrywanie bieżących projektów uchwał
Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej gminy Biała oraz budżetu Gminy Biała
na 2019 r.

1.
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2.

Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych,
Przeciwdziałania
Narkomanii
i Przeciwdziałania
Przemocy
w Rodzinie na terenie Miasta i Gminy Biała na 2020 r.

3.

Uchwalenie ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Białej na 2020 rok

4.

Rozpatrywanie bieżących projektów uchwał

§ 2. Ramowy plan pracy będzie uzupełniany o tematy wynikające z potrzeb bieżących.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
Na podstawie 26 ust.2 Statutu Gminy Biała uchwalonego uchwałą Nr XIV.182.2012 Rady Miejskiej w
Białej z dnia 28 czerwca 2012r. Rada na ostatniej sesji w roku uchwala ramowy plan sesji na rok następny,
który może być uzupełniany w ciągu całego roku.
W związku z powyższym przedkłada się powyższy projekt uchwały.
Sporządziła :
Gabriela Prokopowicz
Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej
Biała 12 grudnia 2017 r.
Powyższy projekt uchwały został:
1) pozytywnie zaopiniowany co do zgodności z prawem przez radcę Prawnego tutejszego Urzędu;
2) zaakceptowany przez Burmistrza Białej.
Zaopiniowany i zaakceptowany oryginał projektu uchwały
znajduje się na stanowisku ds. obsługi Rady Miejskiej
w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Białej.
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