
O G Ł O S Z E N I E 

w dniu 30 października 2017 r. (poniedziałek)  

o godz.  9:00 w sali budynku PKP 

w Tarnowie Opolskim  ul. Dworcowa 4  

odbędzie się sesja Rady Gminy  Tarnów Opolski 

 
Porządek sesji: 

1. Otwarcie XXXVIII sesji Rady Gminy; 

2. Sprawy regulaminowe:  

- stwierdzenie prawomocności obrad sesji, 

   - przedstawienie porządku obrad sesji; 

     3.  Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między  

           sesjami; 

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

uchwał Rady; 

5.   Sprawozdanie z realizacji ustnych wniosków i interpelacji; 

6.   Podejmowanie uchwał: 

 Projekt uchwały  w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji  

społecznych z mieszkańcami Gminy Tarnów Opolski; 

 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej; 

 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017; 

 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania 

lub rozkładania na raty opłaty należności pieniężnych o charakterze 

cywilnoprawnym przypadających Gminie Tarnów Opolski i jednostkom jej 

podległym warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,  

w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów 

uprawnionych do udzielania tych ulg; 

 Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Kątach Opolskich w ośmioletnią 

Publiczną Szkołę Podstawową w Kątach Opolskich; 

 Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Nakle w ośmioletnią Publiczną 

Szkołę Podstawową w Nakle; 

 Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie 

Opolskim w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Tarnowie Opolskim; 

 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach oraz oddziałach 

przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski. 

 

7. Informacja na temat prac Komisji Stałych Rady Gminy Tarnów Opolski w miesiącu    

    październiku  2017 r. 

8. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji odbytej w dniu 25.09.2017 r.; 

9. Interpelacje i zapytania radnych; 

10. Wolne wnioski i informacje; 

11. Zakończenie sesji. 

 
Przewodniczący Rady Gminy 

/-/ Rudolf Urban 


