
 

 

 

PORZĄDEK OBRAD 

L Sesji Rady Miejskiej 

w dniu 10 maja 2018 r. 

 

 

   1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

   2. Przedstawienie porządku obrad.  

   3. Przyjęcie protokołu z XLIX  Sesji Rady Miejskiej z dnia 9 kwietnia 2018 r.  

   4. Przyjęcie protokołu wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej z dnia 5 kwietnia  

      2018 r.  

  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia poparcia dla działań Burmistrza zmierzających do  

      zmiany kierunku i sposobu rekultywacji wyrobiska kopalni bazaltu „Rutki – Ligota”  na  

      terenie należącym do Kopalni Odkrywkowych Surowców Drogowych w Opolu, 

  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2018 r.  

  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

  8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  nr XXVIII/143/16 Rady Gminy Tułowice z dnia  

      30listopada 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia  

      usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i  

      zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości  

      opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez  

      punkty selektywnego  zbierania odpadów komunalnych.  

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendium Burmistrza Tułowic dla  

      wybitnie uzdolnionych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła  II w  

      Tułowicach. 

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  Nr XXVIII/158/16 Rady Gminy Tułowice z dnia  

      30 listopada 2016 r.  w sprawie  określenia szczegółowych warunków przyznawania i  

      odpłatności  za usługi opiekuńcze i  specjalistyczne usługi opiekuńcze , z wyłączeniem  

      specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych  

      warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia  od opłat, jak również trybu ich  

       pobierania. 

11. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach za 2017 r.  

12. Sprawozdanie z realizacji "Rocznego programu współpracy z organizacjami  

      pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2017 rok.  

13. Przedstawienie kosztorysu Dni Tułowic 2018 oraz przedstawienie oferty programowej  

      Dni Tułowic 2018            

14. Informacja Sołtysów o istotnych  dla sołectwa sprawach w I kwartale  2018 r.  

15. Informacja z działalności Komisji Rady za I kwartał 2018 r.  

16. Informacja Rady Miejskiej za I kwartał 2018 r.  

17. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Tułowic między Sesjami. 

18. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego  Rady Miejskiej 

       między Sesjami. 

19. Odpowiedzi na listy i zapoznanie się z otrzymaną korespondencją od poprzedniej Sesji. 

20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej Sesji oraz Komisji Wspólnej, 

21. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

22. Zakończenie obrad. 

 

 


