
 

Porządek  

XII sesji Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach  

w dniu 28 sierpnia 2019 r. 

godz. 9:00 

 

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Część informacyjna. 

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

12 czerwca 2019 roku i 26 czerwca 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 zmiany uchwały      

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu 

Miasta Tarnowskie Góry, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Tarnowskie Góry, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć      

oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji 

kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze roku 

budżetowego. 

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

na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych                       

w Tarnowskich Górach w rejonie ul. Kopalnianej. 

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

na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych będących 

własnością Gminy Tarnowskie Góry z przeznaczeniem na cele rekreacyjne. 

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

na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowej będącej własnością 

Gminy Tarnowskie Góry z przeznaczeniem na cele rolne. 

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

na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej będącej własnością 

Gminy Tarnowskie Góry z przeznaczeniem na cele rolne. 

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

na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych będących 

własnością Gminy Tarnowskie Góry z przeznaczeniem pod garaże. 

13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zgłoszenia 

kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu. 

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

kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu. 

15. Zamknięcie obrad. 

 

 



                 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

       /-/ Franciszek NOWAK 


