
TERMINARZ I TEMATYKA POSIEDZE Ń KOMISJI STAŁYCH 
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI 

w m-cu wrześniu 2016 r. 
 

 
07.09.2016 r. (środa) godz. 15:00 – posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury  
i Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Rodziny i Jej Problemów które odbędzie się w sali 
budynku OSP w Tarnowie Opolskim ul. Klimasa 9 

1. Analiza informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy Tarnów Opolski oraz 
kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 r.; 

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej; 
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016; 
4. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zawarcia Porozumienia 

międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Opole budowy kanalizacji 
sanitarnych i stacji pomp, ich utrzymania i eksploatacji oraz zbiorowego odprowadzania 
ścieków komunalnych; 

5. Projekt uchwały w przedmiocie zawarcia porozumienia w sprawie ustalenia zasad 
wykorzystania sił i środków oraz zasobów materiałowych i sprzętowych w sytuacji 
wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń na terenie Aglomeracji Opolskiej oraz zasad 
działania na rzecz realizacji Programu poprawy funkcjonowania systemu 
przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania zjawisk ekstremalnych na 
obszarze Aglomeracji Opolskiej na lata 2015 – 2020; 

6. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Tarnów 
Opolski; 

7. Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej rozpatrzenia skargi; 
8. Rozpatrzenie spraw wynikających z bieżącej działalności Komisji. 

 
08.09.2016 r. (czwartek) godz. 9:00 - posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki 
Wodnej i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w sali budynku OSP w Tarnowie 
Opolskim ul. Klimasa 9  

1. Analiza projektów uchwał – jak wyżej  
 

08.09.2016 r. (czwartek) godz. 15:00 – posiedzenie Komisji Społeczno Gospodarczej, 
Gospodarki Finansowej, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, które odbędzie się w 
sali budynku OSP w Tarnowie Opolskim ul. Klimasa 9 

1. Analiza projektów uchwał – jak wyżej  
 
Sesja Rady Gminy: - 12.09.2016 r. r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w sali budynku OSP w 
Tarnowie Opolskim ul. Klimasa 9. 
 
Otrzymują: 
Wójt Gminy, Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Sołtysi, 
pracownicy merytoryczni U.G., których dotyczy zakres omawianych zagadnień. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
/-/ Rudolf Urban 


