
 

PORZĄDEK OBRAD 

LV Sesji Rady Miejskiej 

 w dniu 26 października 2018 r. 

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z LIV Sesji Rady Miejskiej z dnia 28 września 2018 r. .  

4. Przyjęcie protokołu wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej z dnia 24 września 

2018 r. 

5. Przyjęcie protokołu wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej z dnia 10 października 

2018 r. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. 

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

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.  

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tułowice. 

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Tułowice 

miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, 

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy 

Tułowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 

3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r. „ 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Gminnej Rady 

Seniorów oraz nadania jej Statutu. 

14. Przedstawienie informacji z wykonania budżetu Gminy Tułowice za I półrocze 2018 r.  

15. Podsumowanie wyników ankiety dotyczącej wniosków do budżetu na 2019 r.  

16. Informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych 

17. Informacja Prezesa Sądu Rejonowego w Opolu w sprawie podmiotów, w których jest 

wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.  

18. Informacja Sołtysów o istotnych dla sołectwa  sprawach w III kwartale 2018 r. 

19. Informacja z działalności Komisji Rady za III kwartał 2018 r.  

20. Informacja z działalności Rady Gminy za III kwartał 2018 r.  

21. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Tułowic między Sesjami. 

22. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 

między Sesjami. 

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

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

25. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

26. Zakończenie obrad. 


