
 
Porządek 

LIV sesji Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach 

w dniu 19 czerwca 2018 r. 

godz. 11:00 

 

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 protokołu z sesji Rady Miejskiej w dniu 24 maja 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 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu                           

na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego 

S.A. im. dr. B. Hagera w Tarnowskich Górach. 

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie jednoosobowej spółki                              

z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Zarząd Nieruchomości Tarnogórskich 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. 

10. Projekt uchwały w sprawie Statutu Gminy Tarnowskie Góry. 

11. Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami Miasta Tarnowskie 

Góry. 

12. Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu 

Partycypacyjnego Gminy Tarnowskie Góry na 2019 r. 

13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci przedszkoli prowadzonych przez Gminę 

Tarnowskie Góry. 

14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego wsparcia osób 

niepełnosprawnych i ich rodzin w Tarnowskich Górach na lata 2018-2022. 

15. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zadania związanego z przygotowaniem                                      

i zapewnieniem działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego 

ostrzegania o zagrożeniach na obszarze działania Gminy.  

16. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr L/522/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich 

Górach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta Tarnowskie Góry na okręgi 

wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach. 

17. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LII/535/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich 

Górach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Tarnowskie Góry na stałe 

obwody głosowania. 

18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenia na obszarze miasta Tarnowskie 



Góry dwóch okręgów wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu 

Tarnogórskiego. 

19. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/198/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich 

Górach z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i zasad jej 

ustalania. 

20. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Tarnowskie Góry 

miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

21. Projekt uchwały w sprawie ustalenia na terenie miasta Tarnowskie Góry liczby zezwoleń                          

na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży                            

i poza miejscem sprzedaży. 

22. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów 

alkoholowych w miejscach publicznych na terenie miasta Tarnowskie Góry. 

23. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry                                                   

na udzielenie Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach bonifikaty 

od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomością, która wykorzystywana jest 

przez jednostkę organizacyjną na prowadzenie Zespołu Mieszkań Chronionych.. 

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

na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowych będących własnością 

Gminy Tarnowskie Góry.  

25. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w pierwszym półroczu 2018 roku.  

26. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na okres II półrocza 2018 roku. 

27. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z analizy oświadczeń majątkowych Radnych 

Rady Miejskiej. 

28. Interpelacje, wnioski, pytania radnych. 

29. Zamknięcie obrad. 


