
 

TERMINARZ I TEMATYKA POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH  

RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI 

w m-cu wrześniu 2019 r. 

 

 

 

17.09.2019 r. (wtorek) godz. 8:00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej. które odbędzie się w Gminnym 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim ul. Cmentarna 5.  

Tematem posiedzenia będzie: 

Kontrola wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim za 2018 rok. 

 

 

 

17.09.2019 r. (wtorek) godz. 16:00 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 sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r. 

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 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. 

3. Zapoznanie się z realizacją zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2019 r. 

4. Rozpatrzenie spraw wynikających z bieżących prac komisji. 

 

 

 

 

 

 



 

 

18.09.2019 r. (środa) 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. Omówienie spraw z zakresu wycinki i konserwacji drzew oraz inwestycji i remontów na 

drogach powiatowych w Gminie Tarnów Opolski - do udziału w posiedzeniu zaproszeni 

zostali: Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu oraz Sołtysi. 

2. Analiza projektów uchwał – jak wyżej. 

3. Rozpatrzenie spraw wynikających z bieżących prac komisji. 
 

 

18.09.2019 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. Analiza projektów uchwał – jak wyżej; 

2. Rozpatrzenie spraw wynikających z bieżących prac komisji. 

3. Omówienie spraw dotyczących budżetu i zamierzeń działania Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Tarnowie Opolskim (godz. 17:00 w GBP). 

 

 

 

 

Sesja Rady Gminy odbędzie się 20 września 2019 r. (piątek) o godz. 9:00 w sali budynku PKP 

w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 4. 

 

 

 

  

Przewodniczący Rady Gminy 

     /-/ dr Rudolf Urban 
 

 

 

Otrzymują: 

Wójt Gminy, Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Sołtysi, pracownicy merytoryczni U.G., 

których dotyczy zakres omawianych zagadnień. 


