
 

O G Ł O S Z E N I E 

w dniu 12 września 2018 r. (środa)  

o godz.  9:00 w sali budynku PKP 

w Tarnowie Opolskim  ul. Dworcowa 4  

odbędzie się sesja Rady Gminy  Tarnów Opolski 

 
 

1. Otwarcie XLVIII 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. 

6.   Rozpatrzenie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r. 

7.   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 przejęcia przez Gminę Tarnów Opolski zadania własnego 

Powiatu Opolskiego w zakresie utrzymania terenów zieleni w pasie drogowym dróg 

powiatowych na terenie Gminy Tarnów Opolski w 2019 roku oraz zawarcia w tym 

przedmiocie porozumienia. 

4) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/341/2018 Rady Gminy Tarnów 

Opolski z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek  

w realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym 

powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru zajęć pedagogów, logopedów, psychologów i nauczycieli realizujących w ramach 

stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 

obowiązkowym wymiarze godzin. 

5) Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 

(ul. Leszczynowa w miejscowości Miedziana). 

6) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości  

w Tarnowie Opolskim. 

7) Projekt uchwały w sprawie odpłatnego nabycia prawa użytkowania gruntu nieruchomości 

zabudowanej położonej w miejscowości Tarnów Opolski. 

8) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w Walidrogach. 

9) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości 

Walidrogach. 

10) Projekt uchwały w sprawie przedłużenia ulicy Sosnowej w miejscowości Tarnów Opolski. 

11) Projekt uchwały w sprawie zmiany przebiegu ulicy Słonecznej w miejscowości  

Tarnów Opolski. 

 

     8. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji. 

9.   Przyjęcie protokołu z XLVII sesji odbytej w dniu 26 lipca 2018 r. 

10.  Interpelacje i zapytania radnych. 

11.  Wolne wnioski i informacje. 

12.  Zakończenie sesji. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

/-/ Rudolf Urban 


