
 

TERMINARZ I TEMATYKA POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH 

RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI 

w m-cu kwietniu 2018 r. 
 

 

18.04.2018 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  

Tematem posiedzenia będzie: 

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; 

12. Zapoznanie się z  oceną zasobów pomocy społecznej na rok 2018 dla Gminy Tarnów 

Opolski; 

13. Rozpatrzenie spraw wynikających z bieżących prac komisji. 

 

 

19.04.2018r. (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  

Tematem posiedzenia będzie: 

1. Analiza projektów uchwał – jak wyżej; 

2. Zapoznanie się z  oceną zasobów pomocy społecznej na rok 2018 dla Gminy Tarnów 

Opolski; 

3. Przegląd dróg polnych; 

4. Przegląd rowów gminnych; 

5. Rozpatrzenie spraw wynikających z bieżących prac komisji. 

 

 

 

 



 
 

19.04.2018r. (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 

Tematem posiedzenia będzie: 

1. Analiza projektów uchwał – jak wyżej; 

2. Zapoznanie się z  oceną zasobów pomocy społecznej na rok 2018 dla Gminy Tarnów 

Opolski; 

3. Zapoznanie się z sytuacją finansową  Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Tarnów 

Opolski; 

4. Zapoznanie się z sytuacją finansową  Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowie 

Opolskim; 

5. Rozpatrzenie spraw wynikających z bieżących prac komisji. 

 

 

 

Sesja Rady Gminy: 26.04.2018 r. (czwartek) o godz. 900 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 


