
O G Ł O S Z E N I E 

w dniu 20 września 2019 r. (piątek) o godz. 9:00  

w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim  ul. Dworcowa 4  

odbędzie się sesja Rady Gminy  Tarnów Opolski 
 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie XI sesji Rady Gminy; 

2. Sprawy regulaminowe:  

- stwierdzenie prawomocności obrad, 

- przedstawienie porządku obrad; 

3. Przyjęcie protokołów z  sesji odbytej 24 czerwca 2019 r. i 18 lipca 2019 r. 

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

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

Rady; 

6. Sprawozdanie z realizacji ustnych wniosków i interpelacji; 

7. Rozpatrzenie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2019 r. 

8. Podejmowanie 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 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości   

w  miejscowości  Nakło;  

4) Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości zabudowanej w miejscowości  Nakło; 

5) Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży 

nieruchomości w trybie bezprzetargowym; 

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

w miejscowości  Tarnów Opolski; 

7) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie  nieruchomości w miejscowości Tarnów 

Opolski;     

8)  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie  nieruchomości w miejscowości 

Tarnów Opolski;                             

9) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/207/09 Rady Gminy Tarnów Opolski  

z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz 

szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego oraz obliczania  

i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw,  

a także innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli; 

10)  Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum  

w Tarnowie Opolskim; 

11) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie 

Tarnów Opolski na lata 2019-2021; 

12) Projekt uchwały w sprawie przedłużenia ulicy Tulipanowej w miejscowości Tarnów Opolski 

13) Projekt uchwały w sprawie przedłużenia ulicy Wrzosowej w miejscowości Tarnów Opolski; 

14) Projekt uchwały w sprawie przedłużenia ulicy Leszczynowej w miejscowości Miedziana; 

15) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kąty Opolskie; 

16) Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrzenia skargi.     

9.     Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji; 

10.   Interpelacje i zapytania radnych; 

11.   Wolne wnioski i informacje; 

12.    Zakończenie sesji. 

         Przewodniczący Rady Gminy 

          /-/ dr Rudolf Urban 

 
U W A G A !!! 
Obrady sesji Rady Gminy Tarnów Opolski są transmitowane online na stronie internetowej 

www.bip.tarnowopolski.pl. Uczestnictwo w obradach jest tożsame z wyrażeniem zgody na publikację swojego 

wizerunku. Uczestnicy obrad ponoszą odpowiedzialność za swoje wypowiedzi. 

http://www.bip.tarnowopolski.pl/

