
TERMINARZ I TEMATYKA POSIEDZE Ń KOMISJI STAŁYCH 
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI 

w m-cu listopadzie 2015 r. 
 
 

 
16.11.2015 r. (poniedziałek) godz. 15:00 – posiedzenie Komisji Społeczno Gospodarczej, Gospodarki Finansowej, 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, które odbędzie się w sali budynku OSP w Tarnowie Opolskim ul. Klimasa 9 
Tematem posiedzenia będzie: 

1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Miedzianej; 
 

2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Tarnowie Opolskim; 
 

3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tarnów Opolski; 
 

4. Projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości; 
 

5. Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy, w których będą zawarte dane dotyczące podatku i przedmiotu 
opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku rolnego; 

 
6. Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy, w których będą zawarte dane dotyczące podatku i przedmiotu 

opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości; 
 

7. Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy, w których będą zawarte dane dotyczące podatku i przedmiotu 
opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku leśnego; 

 
8. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych; 

 
9. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej; 

 
10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015; 

 
11. Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz 

dla przedszkoli i trybu kontroli prawidłowo ści ich wykorzystywania; 
 

12. Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków  na ternie Gminy Tarnów Opolski; 
 

13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku”; 

 
14. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska w Tarnowie Opolskim;     

 
15. Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej; 

 
16. Rozpatrzenie spraw wynikających z bieżącej działalności Komisji.  

 
18.11.2015 (środa) godz. 15:00 – posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Rodziny 
i Jej Problemów które odbędzie się w sali budynku OSP w Tarnowie Opolskim ul. Klimasa 9 
 

1. Analiza projektów uchwał – jak wyżej 
 

19.11.2015 r. (czwartek) godz. 9:00 - posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, które 
odbędzie się w sali budynku OSP w Tarnowie Opolskim ul. Klimasa 9 
 

1. Analiza projektów uchwał – jak wyżej 
 
Sesja Rady Gminy: - 23 listopada 2015 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w sali budynku OSP w Tarnowie Opolskim ul. 
Klimasa 9. 
 
Otrzymują: 
Sołtysi, Wójt Gminy, Zastępca Wójta, Doradca Wójta, Skarbnik Gminy 
pracownicy merytoryczni U.G., których dotyczy zakres omawianych zagadnień. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
             /-/ Rudolf Urban 


