
Porządek  

XI sesji Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach  

w dniu 26 czerwca 2019 r. 

godz. 9:00 

 

 

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Część informacyjna. 

4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu                                    

29 maja 2019 roku. 

5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry na lata 2019 – 2028. 

6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmian w uchwale 

budżetowej na 2019 rok. 

7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie trybu prac              

nad projektem uchwały budżetowej miasta Tarnowskie Góry. 

8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie apelu do władz publicznych 

Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie skutecznych działań i likwidację zagrożeń,     

jakie stwarzają odpady niebezpieczne po przedsiębiorstwie państwowym Zakłady 

Chemiczne „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w likwidacji. 

9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie przekazania 

Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii zadań z zakresu organizowania publicznego 

transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich. 

10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zasad udzielania              

i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, 

którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry. 

11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany Uchwały     

Nr XIV/201/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 listopada 2015 r.      

w sprawie przyjęcia „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Tarnowskie 

Góry – aktualizacja”. 

12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zniesienia ochrony 

prawnej drzew uznanych za pomniki przyrody. 

13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie przyjęcia zadania 

związanego z przygotowaniem i zapewnieniem działania systemu wykrywania               

i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na obszarze 

działania Gminy. 

 

 



14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie przystąpienia         

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Góra 

Cipiorg-Doły Piekarskie” w dzielnicy Bobrowniki Śląskie-Piekary Rudne                       

w Tarnowskich Górach, pomiędzy ulicami J. Korola i Grunwaldzką. 

15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie wyrażenia zgody 

na nabycie do zasobu gminnego prawa własności nieruchomości gruntowej położonej 

w Tarnowskich Górach przy ulicy Konduktorskiej. 

16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gminnego,             

w drodze darowizny – na cele publiczne nieruchomości położonej w Tarnowskich 

Górach przy ul. Strzybnickiej i ul. Armii Krajowej. 

17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny od osób 

fizycznych prawa nieruchomości położonych w Tarnowskich Górach w rejonie ulicy 

Olimpijczyków. 

18. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie wyrażenia zgody 

na nieodpłatne nabycie nieruchomości w drodze komunalizacji na rzecz Gminy 

Tarnowskie Góry. 

19. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie wyrażenia zgody 

na nieodpłatne nabycie nieruchomości w drodze komunalizacji na rzecz Gminy 

Tarnowskie Góry. 

20. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie odstąpienia           

od obowiązku przetargowego zawarcia umów użytkowania nieruchomości. 

21. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie nadania nazwy 

drodze wewnętrznej /ulica Cytrynowa. 

22. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie nadania nazwy 

drodze wewnętrznej /ulica Urokliwa. 

23. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie nadania nazwy 

drodze wewnętrznej /ulica Szczęśliwa. 

24.  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie nadania nazwy 

drodze wewnętrznej /ulica Jakuba Rappa. 

25. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w pierwszym półroczu 2019 roku.  

26. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na okres II półrocza 2019 

roku. 

27. Zamknięcie obrad. 

 

 

         

 

      Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

       /-/ Franciszek NOWAK 


