
 

 

TERMINARZ I TEMATYKA POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH  

RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI 

w m-cu lutym 2019 r. 
 

 

 

20.02.2019 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. Zapoznanie się z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim 

2. Analiza projektów uchwał: 

1) Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej; 

2) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019; 

3) Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie powołania Rady 

Seniorów Gminy Tarnów Opolski; 

4) Projekt uchwały w przedmiocie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w drodze inkasa określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz 

wysokości wynagrodzenia za inkaso; 

5) Projekt uchwały w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji  

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu 

składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej; 

6) Projekt uchwały w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty; 

7) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Tarnów Opolski; 

8) Projekt uchwały w sprawie przedłużenia ulicy Julii w miejscowości Tarnów Opolski; 

9) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. 

3. Rozpatrzenie spraw wynikających z bieżącej działalności Komisji. 
 

 

21.02.2019 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. 

Tematem posiedzenia będzie: 

1. Analiza projektów uchwał – jak wyżej; 

2. Rozpatrzenie spraw wynikających z bieżącej działalności Komisji. 

 

 

21.02.2019 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. 

Tematem posiedzenia będzie: 

1. Spotkanie z Sołtysami - zapoznanie się z potrzebami na rok 2019. 

2. Analiza projektów uchwał – jak wyżej; 

3. Rozpatrzenie spraw wynikających z bieżącej działalności Komisji. 

 

 

Sesja Rady Gminy: 25.02.2019 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 



                 /-/ dr Rudolf Urban 


