
 

 

O G Ł O S Z E N I E 

w dniu 24 lutego 2020 r. (poniedziałek) o godz. 9:00  

w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim  ul. Dworcowa 4  

odbędzie się sesja Rady Gminy  Tarnów Opolski 
 

 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie XVI sesji Rady Gminy. 

2. Sprawy regulaminowe:  

- stwierdzenie prawomocności obrad, 

- przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z  obrad poprzedniej sesji odbytej w dniu 27 stycznia 2020 r.  

4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między  sesjami. 

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

Rady. 

6. Sprawozdanie z realizacji ustnych wniosków i interpelacji. 

7. Podejmowanie uchwał: 

1) Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych 

w miejscowości Przywory; 

2) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do 

realizacji projektu pn. „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim  

– etap III”; 

3) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski w 2020 r.”; 

4) Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji  

za pomocą środków komunikacji elektronicznej; 

5) Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty; 

6) Projekt uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Tarnów Opolski; 

7) Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Tarnów Opolski 

na rok szkolny 2019/2020; 

8) 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; 

9) Projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi Nr OR.1510.2.2019 na działalność Wójta 

Gminy Tarnów Opolski. 

8.  Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji. 

9.  Interpelacje i zapytania radnych. 

10.  Wolne wnioski i informacje. 

11.  Zakończenie sesji. 

 

          

Przewodniczący Rady Gminy  

       /-/ dr Rudolf Urban 

 
 

U W A G A !!! 
Obrady sesji Rady Gminy Tarnów Opolski są transmitowane na żywo i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz 

i dźwięk. Nagrania z obrad zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.tarnowopolski.pl  

i przechowuje się, co najmniej 12 miesięcy od dnia zakończenia sesji. Uczestnictwo w obradach jest tożsame z wyrażeniem 

zgody na publikację swojego wizerunku. Uczestnicy obrad ponoszą odpowiedzialność za swoje wypowiedzi.  

http://www.bip.tarnowopolski.pl/

