
 
Porządek 

LVII sesji Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach 

w dniu 29 sierpnia 2018 r. 

godz. 10:00 

 

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Część informacyjna Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach. 

4. Część informacyjna Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry. 

5. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej w dniu 19 czerwca 2018 r., 4 lipca 2018 r.                    

oraz 26 lipca 2018 r.  

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie 

Góry na lata 2018-2025. 

7. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.  

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie w zarządzanie w zakresie 

inwestycyjnym odcinków dróg powiatowych oraz wspólnej realizacji projektu                                      

pn. „Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej             

w mieście Tarnowskie Góry”. 

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu w postaci prawa 

własności nieruchomości gruntowej zabudowanej do spółki Remondis Tarnowskie Góry    

Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach. 

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu w postaci prawa 

własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych do spółki Międzygminne 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach. 

11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Bobrowniki Śląskie – Piekary Rudne                         

w Tarnowskich Górach w rejonie ulic: J. Korola, Kruczej i Grunwaldzkiej.  

12. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach. 

13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Wodnej, stanowiącej własność 

Gminy Tarnowskie Góry. 

14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Gen. Władysława Andersa, 

stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry. 

15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Tarnowskich Górach                       

przy ul. Kopalnianej stanowiących własność Skarbu Państwa. 

 



16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy                       

na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowych będących własnością 

Gminy Tarnowskie Góry. 

17. Projekt uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania w zakładach leczniczych, 

domach pomocy społecznej i areszcie śledczym. 

18. Interpelacje, wnioski, pytania radnych. 

19. Zamknięcie obrad. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

/-/ Tomasz Olszewski 


