
Porządek 
LII sesji Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach 

w dniu 25 kwietnia 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 28 marca 2018 r. i 11 kwietnia 

2018 r. 

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Tarnowskie Góry. 

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

8. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn.: 

„Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wykonania termomodernizacji 

budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry”. 

9. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego                                    

w dzielnicy Bobrowniki Śląskie - Piekary Rudne w Tarnowskich Górach w rejonie ulic 

Króla Jana Kazimierza, Kazimierza Jagiellończyka i Królowej Jadwigi. 

10. Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Tarnowskie Góry na stałe obwody 

głosowania. 

11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie na obszarze miasta 

Tarnowskie Góry dwóch okręgów wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów                    

do Rady Powiatu Tarnogórskiego. 

12. 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.  

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

Góry miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.  

14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/293/2016 Rady Miejskiej                                 

w Tarnowskich Górach z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia jednostki 

obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych 

jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi. 

15. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych                            

w Tarnowskich Górach.  



16. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Tarnogórskiego 

Ośrodka Terapii Uzależnień Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej-Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarnowskich Górach za okres                           

od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. 

17. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 

2018-2022 dla Gminy Tarnowskie Góry. 

18. Projekt uchwały w sprawie zniesienia ochrony prawnej drzew uznanych za pomnik 

przyrody. 

19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użytkowanie oraz odstąpienie                          

od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości 

gruntowej położonej przy ulicy Powstańców Warszawskich w Tarnowskich Górach. 

20. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 5                        

im. Królowej Jadwigi w Tarnowskich Górach zgody na zawarcie umowy najmu                       

z NZOZ „BI-MED” Apteką „Leśna”   Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowskich Górach.  

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

na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowych będących 

własnością Gminy Tarnowskie Góry. 

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

na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowych będących 

własnością Gminy Tarnowskie Góry. 

23. Interpelacje, wnioski, pytania radnych. 

24. Zamknięcie obrad. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

/-/ Tomasz OLSZEWSKI 

 


