
TERMINARZ I TEMATYKA POSIEDZE Ń KOMISJI STAŁYCH 
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI 

w m-cu Wrześniu 2017 r. 
 
 

20.09.2017 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. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej; 
2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017; 
3. Omówienie informacji o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2017 r.; 
4. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad związanych z zapewnieniem bezpłatnego 

transportu i opieki w czasie przewozu dzieci i uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tarnów 
Opolski do przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski; 

5. Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości w miejscowości  
Nakło; 

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

7. Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w Kosorowicach; 
8. Projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi Pani Anny Woźnickiej  na działalność Wójta 

Gminy Tarnów Opolski; 
9. Rozpatrzenie spraw wynikających z bieżących prac komisji. 

 
 
21.09.2017 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  

1. Omówienie spraw z zakresu wycinki i konserwacji drzew i krzewów 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. Zapoznanie się z pismem Radnego Rady Powiatu Opolskiego w sprawie zbilansowania 
funkcjonowania spółek wodnych i utrzymywania urządzeń melioracji wodnych w gminach 
powiatu opolskiego w okresie obowiązywania ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne; 

3. Analiza projektów uchwał – jak wyżej  
 

 
21.09.2017 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 

1. Analiza projektów uchwał – jak wyżej oraz analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 
za I półrocze; 

2. Rozpatrzenie wniosku LZS Unia Raszowa – Daniec o wyznaczenie środków finansowych na 
modernizację boiska sportowego w Raszowej – do udziału w posiedzeniu zaproszeni zostali 
przedstawiciele w/w Klubu; 

 
 
Sesja Rady Gminy: - 25.09.2017 r. r. (poniedziałek) o godz. 9:00 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 
/-/ Rudolf Urban 


