
TERMINARZ I TEMATYKA POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH 

RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI 

w m-cu listopadzie 2017 r. 
 

 

22.11.2017 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. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku  

od środków transportowych; 

4. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych; 

5. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Tarnów Opolski; 

6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii; 

7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 r.; 

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości  

w miejscowości Kąty Opolskie; 

9. Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zapewniania wspólnej obsługi 

administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla szkół i placówek, dla których Gmina 

Tarnów Opolski jest organem prowadzącym; 

10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tarnów Opolski 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego w 2018 roku”; 

11. Rozpatrzenie spraw wynikających z bieżących prac komisji. 
 

23.11.2017 r. (czwartek) godz. 8:00 - 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. Analiza projektów uchwał – jak wyżej  

 

23.11.2017 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 

Tematem posiedzenia będzie: 

1. Analiza projektów uchwał – jak wyżej  
 

 

Sesja Rady Gminy: - 27.11.2017 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 


