
TERMINARZ I TEMATYKA POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH 

RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI 

w m-cu czerwcu 2018 r. 
 

 

20.06.2018 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 4. 

Tematem posiedzenia będzie: 

1. Posiedzenie wyjazdowe do Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae w Raszowej. 

2. Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych na terenie Gminy Tarnów Opolski; 

3. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych  

4. (dot. ul. Dębowej w Tarnowie Opolskim); 

5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy Tarnów Opolski na lata 2018 – 2022; 

6. Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości  

w miejscowości  Kąty Opolskie; 

7. Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości  

w miejscowości  Nakło; 

8. Projekt uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym 

wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach 

oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tarnów 

Opolski; 

9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy. 

10. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej; 

11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018; 

12. Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych; 

13. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2017 wraz  

z sprawozdaniem finansowym. 

14. Projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy  za rok 

2017 wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu. 

15. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium. 

16. Projekt uchwały w sprawie udzielenia  absolutorium Wójtowi  Gminy Tarnów Opolski 

za rok 2017. 

17. Rozpatrzenie spraw wynikających z bieżących prac komisji. 

 

 

21.06.2018r. (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. Rozpatrzenie spraw wynikających z bieżących prac komisji. 

 
 

21.06.2018r. (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. Rozpatrzenie spraw wynikających z bieżących prac komisji. 

 



Sesja Rady Gminy: 25.06.2018 r. (poniedziałek) 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 

 


