
TERMINARZ I TEMATYKA POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH 

RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI 

w m-cu październiku 2018 r. 

 

 

03.10.2018 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. 

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 Nr XLVIII/379/2018 uchwały Rady Gminy Tarnów 

Opolski z dnia 12 września 2018 r.  w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej. 

8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Tarnów Opolski. 

9. 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. 

10. Rozpatrzenie spraw wynikających z bieżących prac komisji. 

 

 

04.09.2018r. (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. Podsumowanie prac komisji w VII kadencji Rady Gminy i omówienie wykonania wniosków 

Komisji. 

2. Analiza projektów uchwał – jak wyżej. 

3. Rozpatrzenie spraw wynikających z bieżących prac komisji. 

 

 

04.10.2018r. (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. Rozpatrzenie spraw wynikających z bieżących prac komisji. 

 

 

Sesja Rady Gminy odbędzie się 10 października 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 

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

