
TERMINARZ I TEMATYKA POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH 

RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI 

w m-cu wrześniu 2018 r. 
 

 

05.09.2018 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 2018; 

3. Projekt uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Tarnów Opolski zadania własnego Powiatu 

Opolskiego w zakresie utrzymania terenów zieleni w pasie drogowym dróg powiatowych na 

terenie Gminy Tarnów Opolski w 2019 roku oraz zawarcia w tym przedmiocie porozumienia. 

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/341/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski 

z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek  

w realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym 

powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

zajęć pedagogów, logopedów, psychologów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku 

pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze 

godzin; 

5. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 

(ul. Leszczynowa w miejscowości Miedziana); 

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości  

w Tarnowie Opolskim; 

7. Projekt uchwały w sprawie odpłatnego nabycia prawa użytkowania gruntu nieruchomości 

zabudowanej położonej w miejscowości Tarnów Opolski; 

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w Walidrogach; 

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości 

Walidrogach; 

10. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia ulicy Sosnowej w miejscowości Tarnów Opolski; 

11. Projekt uchwały w sprawie zmiany przebiegu ulicy Słonecznej w miejscowości Tarnów Op. 

12. Omówienie informacji z przebiegu wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2018 r. 

13. Rozpatrzenie spraw wynikających z bieżących prac komisji. 

 

 

06.09.2018r. (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. 

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. 

 
 

06.09.2018r. (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; 

2. Zapoznanie się z realizacją zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2018 r. 

3. Rozpatrzenie spraw wynikających z bieżących prac komisji. 

 

 



 

Sesja Rady Gminy odbędzie się 12 września 2018 r. (środa) o godz. 900 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 

 


