
O G Ł O S Z E N I E 

w dniu 26 kwietnia 2018 r. (czwartek)  

o godz.  9:00 w sali budynku PKP 

w Tarnowie Opolskim  ul. Dworcowa 4  

odbędzie się sesja Rady Gminy  Tarnów Opolski 

 
Porządek sesji: 

1. Otwarcie XLIV sesji Rady Gminy; 

2. Sprawy regulaminowe:  

     - stwierdzenie prawomocności obrad sesji. 

   - przedstawienie porządku obrad sesji. 

3. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między  sesjami; 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, zwłaszcza z wykonania 

uchwał Rady; 

5. Sprawozdanie z realizacji ustnych wniosków i interpelacji; 

7. Przyjęcie „oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2018 dla Gminy Tarnów Opolski”. 

6. Podejmowanie uchwał: 

1) Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej; 

2) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018; 

3) Projekt uchwały w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji  przystanku 

komunikacyjnego przy ul. Kościelnej Nr 105069 O w miejscowości Nakło; 

 

4) Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego 

współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Opole przy realizacji zadania 

polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Opole; 

 

5) Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości  

w miejscowości  Tarnów Opolski; 

 

6) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu 

przetargowego i zawarcia kolejnej umowy dzierżawy; 

 

7) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu 

przetargowego i zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego; 

 

8) Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej  

w Kątach Opolskich poprzez zmianę siedziby oddziału przedszkolnego;  

 

9) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych 

przez Gminę Tarnów Opolski publicznych gimnazjów, publicznych szkół 

podstawowych, publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  

w publicznych szkołach podstawowych; 

 

 

 



 

10) Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji 

tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym 

powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru zajęć pedagoga,  psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego  

i doradcy zawodowego; 

 

11) Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy o współdziałaniu z Gminą  Krapkowice. 

 

7. Informacja z bieżącej działalności komisji; 

8. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji odbytej w dniu 26.03.2018 r.; 

9. Interpelacje i zapytania radnych; 

10. Wolne wnioski i informacje; 

11. Zakończenie sesji. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

/-/ Rudolf Urban 


