
 

O G Ł O S Z E N I E 

w dniu 10 października 2018 r. (środa)  

o godz.  9:00 w sali budynku PKP 

w Tarnowie Opolskim  ul. Dworcowa 4  

odbędzie się sesja Rady Gminy  Tarnów Opolski 

 
 

1. Otwarcie XLIX 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. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych przez radnych oświadczeniach 

majątkowych. 

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

uchwał Rady. 

6. Informacja Wójta Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych  przez zastępcę 

wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych 

gminy. 

7. Sprawozdanie z realizacji ustnych wniosków i interpelacji. 

8. Podejmowanie uchwał: 

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 uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii. 

4) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 r. 

5) Projekt uchwały w przedmiocie 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. 

6) Projekt uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr XXX/222/2017 Rady Gminy 

Tarnów Opolski z dnia 15.02.2017 sprawie zmiany statutu Biura Obsługi Oświaty 

Samorządowej w Tarnowie Opolskim. 

7) Projekt uchwały w przedmiocie uchylenia Uchwały Nr XLVIII/379/2018 Rady 

Gminy Tarnów Opolski z dnia 12 września 2018 r.  w sprawie zmiany siedziby 

obwodowej komisji wyborczej. 

8) Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw 

obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad 

promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim 

muszą odpowiadać składane projekty. 

9)  Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Tarnów Opolski. 

 9.    Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji. 

 10.  Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji odbytej w dniu 12 września 2018 r. 

        11.  Interpelacje i zapytania radnych. 

         12.  Wolne wnioski i informacje. 

   13.  Zakończenie sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy 

/-/ Rudolf Urban 

http://bip.tarnowopolski.pl/download/attachment/16732/uchwala-nr-xlviii3792018-w-sprawie-zmiany-siedziby-obwodowej-komisji-wyborczej.pdf
http://bip.tarnowopolski.pl/download/attachment/16732/uchwala-nr-xlviii3792018-w-sprawie-zmiany-siedziby-obwodowej-komisji-wyborczej.pdf

