
TERMINARZ I TEMATYKA POSIEDZE Ń KOMISJI STAŁYCH 
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI 

w m-cu LUTYM 2017 r. 
 

8.02.2017 r. (środa) godz. 15:00 – posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, 
Zdrowia, Spraw Socjalnych, Rodziny i Jej Problemów które odbędzie się w sali budynku 
PKP w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 4 
Tematyka posiedzenia: 

1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
      Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-202 
2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w Nakle 
3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości  

            w Przyworach 
4. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/210/2013 z 24 czerwca 2013 r. 

Rady Gminy w Tarnowie Opolskim w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminu 
płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 

7. Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych  
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 

8. Projekt uchwały w sprawie Statutu Biura Obsługi Oświaty Samorządowej 
9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tarnów Opolski 
10. Rozpatrzenie spraw wynikających z bieżącej działalności Komisji. 

 
9.02.2017 r. (czwartek) godz. 9:00 - posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej 
i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim 
ul. Dworcowa 4  

1. Omówienie spraw dotyczących szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych na 
polach, wyrządzanych przez zwierzynę łowną, oraz uprawnień właścicieli 
i użytkowników nieruchomości, w związku z nowelizacją ustawy o prawie łowieckim. 
(Do udziału w posiedzeniu zaproszeni zostali przedstawiciele wszystkich kół 
łowieckich mających tereny łowne w obrębie Gminy Tarnów Opolski, oraz 
przedstawiciele Nadleśnictw Opole i Strzelce Opolskie). 

2. Analiza projektów uchwał – jak wyżej  

9.02.2017 r. (czwartek) godz. 15:00 – posiedzenie Komisji Społeczno Gospodarczej, 
Gospodarki Finansowej, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, które odbędzie się  
w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 4 

1. Analiza projektów uchwał – jak wyżej  
 
Sesja Rady Gminy: - 15.02.2017 r. r. (środa) o godz. 9:00 w sali budynku PKP 
w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 4. 
 
Otrzymują: 
Wójt Gminy, Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Sołtysi, pracownicy 
merytoryczni U.G., których dotyczy zakres omawianych zagadnień. 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
/-/ Rudolf Urban 


