
Zarządzenie Nr OR. 00 50 .3 02.202I
Wójta Gminy Tarnów Opolski

z dnia 15 częrwcaZjŻI r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr OR.0050.292.2021Wójta Gminy Tarnów Opolski
z dnia 13 maja 2021r. w sprawie obwieszczenia informacji o możliwości udziału

mieszkańców gminy w debacie nad raportem o stanie gminy

Działaląc na podstawie art. 30 ust.l i art. 28aa ust. 6-8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym Cj. Dz.IJ. zż020 t. poz. 7l3 ze zń.) Wójt Gminy Tarnów Opolski
zarządza, co następuj e :

§ 1. W zarządzeniuNrOR.0050.292.2021 WójtaGminyTamówOpolski zdnia 13 maja 202Ir,
w sprawie obwieszczenia informacji o możliwości udziału mieszkańców gminy w debacie nad
raportem o stanie gminy dokonuje się zmiany treści zŃącznika nr 1, który otrzymuje nowe
brzmienie zgodnie z brzmieniemzńącznika nr 1 do niniejszego zaruądzenia

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załączniknr 1

Informacja doĘcząca

przedstawieniaprzez Wójta Gminy Tarnów Opolski raportu
o stanie gminy orazzasadzgłaszania się mieszkańców do udziału

w debacie nad raportem

Na sesji Rady Gminy Tarnów Opolski, która odbędzie się w dniu 30 czerwca 202I r.
(środa) o godzinie 15:00 w sali budyŃu Gminnego Ośrodka Kultury - Filia Kosorowice przy
ul. Opolskiej 9a w Kosorowicach. Rada Gminy rorpańy raport o stanie gminy. Nad
przedstawionym raportem przeprowadzona zostanie debata, w której oprócz radnych będzie
mogło wziąó udziń maksymalnie 15 mieszkńców Gminy Tarnów Opolski. Po zakończeniu
debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem
Wój towi wotum zaufania.
Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy składa
do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie zawierające: imię i nazwisko oraz adres
zamieszkania mieszkńca gminy zamierzĄącego wziąć udziŃ w debacie oIaz
co najmniej 20 podpisów osób udzielających mu poparcia.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zvłołanazostała sesja

- a więc 30 czerwca 202I r, (środa). ZgŁoszenia mieszkańców Gminy Tamów Opolski
przyjmowane będą w Biurze Obsługi Klienta (na parterze).


