
TERMINARZ I TEMATYKA POSIEDZE Ń KOMISJI STAŁYCH 
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI 

w m-cu Kwietniu 2017 r. 
 

19.04.2017 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: 
Tematem posiedzenia będzie: 
1. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej; 
2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017; 
3. Projekt uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Tarnów Opolski zadań własnych 
    Powiatu Opolskiego w zakresie utrzymania terenów zieleni w pasie drogowym dróg 
    powiatowych na terenie Gminy Tarnów Opolski w 2017 roku oraz zawarcia w tym    
    przedmiocie porozumienia; 
4. Projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach   
    pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków  
    i sposobu ich przyznawania; 
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/192/2016 z 6 grudnia 2016 roku dot.  
    trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół  
    publicznych oraz dla przedszkoli oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich  
    wykorzystywania ( zmiana dotyczy zał. Nr 2); 
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany st6atutu Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowie Opolskim; 
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dot. dostosowania sieci szkół podstawowych  
    i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego; 
8. Omówienie sytuacji finansowej instytucji kultury – do udziału w posiedzeniu zaproszeni  
    zostali: Dyrektor GOK (godz. 15,30) i Dyrektor GBP (godz.16,00); 
9. Projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi Pana SylwestrNapierały na działalność  
    Wójta Gminy Tarnów Opolski;  
10. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej reformy placówek oświatowych  
      w miejscowościach Przywory i Kąty Opolskie; 
11. Rozpatrzenie spraw wynikających z bieżących prac komisji. 
 
 
20.04.2017 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. O godz.9:00 wyjazd do PSZOK w Gogolinie, omówienie zagadnień związanych  
     z  gospodarką odpadami komunalnymi 
2. Analiza projektów uchwał – jak wyżej  
 

20.04.2017 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 oraz omówienie sytuacji finansowej 
instytucji kultury. 

 
Sesja Rady Gminy: - 24.04.2017 r. r. (poniedziałek) 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 


