
UCHWAŁA NR XVII.227.2021 
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ 

z dnia 29 stycznia 2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Białej 
na rok 2021 

Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 
i 1378.  ) oraz § 75 ust 1 i 2  Statutu Gminy Biała ( Dz. Urz. Woj. Opolskiego  poz. 1190, z 2013 r. poz. 253, 
z 2014 r. poz.2073, z 2015 r. poz.2170, z 2016 r. poz. 2433, z 2018 r. poz.1603, 2850, 3503 i z 2019 r. poz. 2963) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się plany pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Białej na 2021 rok : 

1) Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Białej, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Białej, 
stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały; 

3) Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Białej, 
stanowiący załącznik  Nr 3 do niniejszej uchwały; 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Białej. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   
Przewodnicząca Rady 

 
 

Sabina Gorek 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII.227.2021 

Rady Miejskiej w Białej 

z dnia 29 stycznia 2021 r. 

Ramowy Plan Pracy 
Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Białej 

Lp. Termin Tematyka 

1. od m-ca stycznia 
do m-ca grudnia 

Analiza tematów zgodnie z ramowym planem pracy Rady Miejskiej w Białej na 
2021 r. 

2. m-c marzec Informacja dotycząca Inicjatywy Marszałkowskiej i funduszu sołeckiego za 2020 rok 
2. m-c kwiecień Informacja dotycząca wykonania dróg w gminie Biała . Jakie były dofinansowania 

poszczególnych sołectw w tym zakresie. 
3. m-c czerwiec Informacja o ilości i metodach rekultywacji dzikich wysypisk śmieci na terenie gminy 

Biała w 2020 r. 
4. m-c wrzesień Informacja o ilości umów uprawniających najem socjalny lokali i stan tych lokali . 

roku 
5. m-c listopad Informacja dotycząca przeprowadzenia koszenia poboczy na terenie Gminy Biała w  

2020 roku 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII.227.2021 

Rady Miejskiej w Białej 

z dnia 29 stycznia 2021 r. 

Ramowy Plan Pracy Oświaty, Kultury, Zdrowia , Spraw Socjalnych 
i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Białej 

Lp. Termin Temat 
1. od m-ca stycznia 

do m-ca  grudnia 
Analiza tematów zgodnie z ramowym planem pracy Rady Miejskiej w Białej 
na 2021 r. 

2. m-c marzec Informacje dotyczące aktualnego stanu obiektów sportowych i remiz 
strażackich na terenie gminy Biała. Planowane oraz już przeprowadzone 
remonty tychże obiektów. 

3. m-c kwiecień Informacja dotycząca funkcjonowania pomocy nauczycieli w przedszkolach 
w Gminie  Biała. 

3. m-c czerwiec 1. Informacje o pozyskanych środkach pozabudżetowych, na realizację  
projektów i inwestycji np. sportowych, kulturowych, edukacyjnych itp. 
2. Planowane przez GCK w miarę możliwości i rozwoju sytuacji 
epidemiologicznej zajęcia rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w okresie 
wakacyjnym. 

4. m-c wrzesień 1. Informacje na temat działalności niepublicznego żłobka w Białej, oraz 
wizytacja w/w placówki. 
2. Informacje dotyczące zapobieganiu i rozprzestrzenianiu się wirusa sars cov2 
na terenie gminy Biała, oraz zakres profilaktycznie już przeprowadzonych  i 
planowanych szczepień.  

5. m-c listopad Informacje dotyczące  zabezpieczenie osób samotnych i w podeszłym wieku w 
okresie zimowym. 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII.227.2021 

Rady Miejskiej w Białej 

z dnia 29 stycznia 2021 r. 

Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej 
i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Białej 

Lp. Termin Temat 

1. od m-ca  stycznia  
do m-ca grudnia 

Analiza tematów zgodnie z ramowym planem pracy Rady Miejskiej w Białej na 
2021 r. 

2. m-c marzec 

1. Informacja dotycząca przyznawania  zasiłku dla ubezpieczonego rolnika 
i  domownika z tytułu objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem 
epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku zCOVID-19. 
2. Informacja dotycząca zasad przyznawania  świadczeń emerytalno-
rentowych oraz świadczeń  z tytułu wypadku przy pracy, choroby zawodowej lub 
macierzyństwa przysługującym osobom w systemie ubezpieczenia społecznego 
rolników   

3. m-c kwiecień 

Omówienie zagadnień dotyczących obowiązku rejestracji gospodarstw 
rolnych powyżej 75 hektarów w  bazie danych o produktach i opakowaniach 
oraz o gospodarce odpadami, tzw. BDO     - spotkanie z przedstawicielem 
Urzędu Marszałkowskiego w Opolu lub Izby Rolniczej w Opolu. 

4. m-c czerwiec 
 Informacja przedstawiciela Nadleśnictwa Prószków dotycząca gospodarki 
leśnej, stanu drzewostanów, zalesiania i wycinki w lasach - posiedzenie 
wyjazdowe 

5. m-c wrzesień 

Informacja dotycząca zasobów nieruchomości rolnych Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa oraz przedstawienie planu ich rozdysponowania w 
gminie Biała   - spotkanie z przedstawicielem Oddziału Terenowego 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Opolu. 

6. m-c listopad 1. Informacja gospodarki Wodno - Melioracyjnej na terenie Gminy Biała 

2. Informacja ARiMR dotycząca dopłat bezpośrednich dla rolników 
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https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/swiadczenia/zasilek-dla-rolnika-i-domownika-z-tytulu-objecia-obowiazkowa-kwarantanna-nadzorem-epidemiologicznym-lub-hospitalizacja-w-zwiazku-z-covid-19/
https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/swiadczenia/zasilek-dla-rolnika-i-domownika-z-tytulu-objecia-obowiazkowa-kwarantanna-nadzorem-epidemiologicznym-lub-hospitalizacja-w-zwiazku-z-covid-19/
https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/swiadczenia/przepisy-ogolne/
https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/swiadczenia/przepisy-ogolne/
https://bdo.mos.gov.pl/
https://bdo.mos.gov.pl/
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