
 

 

PORZĄDEK OBRAD 

LIII Sesji Rady Miejskiej 

w dniu 30 sierpnia 2018 r. 

 

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z LII  Sesji Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. 

4. Przyjęcie protokołu wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej z dnia 25 czerwca 

2018 r.  

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

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania stypendium 

Burmistrza Tułowic dla wybitnie uzdolnionych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. 

Jana Pawła II w Tułowicach. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i 

rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego  wymiaru godzin zajęć  nauczycielom, 

którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w 

przedszkolu i szkole prowadzonych przez Gminę Tułowice. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych na terenie Gminy Tułowice, 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Tułowice miejsc  

sprzedaży i podawania  napojów alkoholowych, 

11. Informacja o problemach mieszkaniowych i innych oraz informacja finansowo-

gospodarcza ZGKiM. 

12. Informacja o dożynkach powiatowych, wojewódzkich i w Czechach, 

13. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego  

2018/2019 ( Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole Publiczne) 

14. Informacja o stanie realizacji zadań za poprzedni rok szkolny w tym o wynikach 

sprawdzianów i egzaminów. 

15. Informacja Sołtysów o istotnych  dla sołectwa sprawach w II kwartale  2018 r. 

16. Informacja z działalności Komisji Rady za II kwartał 2018 r. 

17. Informacja Rady Miejskiej za II kwartał 2018 r. 

18. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Tułowic między Sesjami. 

19. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 

między Sesjami. 

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

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

22. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

23. Zakończenie obrad. 


