
Przeuodniczqcg Radg Miejskiej u Tuchouie

ZAWlADOMIENIE

RM.0002.8.2017.ES Tuchów, dńa 22.08.2017 r.

Na podstawie ań. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmirrrrym
(tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 446 ze zmianami) zwołuję czterdziestą drug:t sesję
Rady Miejskiej w Tuchowie, na klórą uprzejmie zapraszam w dniu 30 sierpnia 2017 r.

Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz. 13:00 w sali posiedzeń w Ratusztl (rp.) przy ul.
Rplek 1 w Tuchowie.

W zńączeniu przesyłam porządek obrad.

Z poważaniem

Podstawa Dra\łna:
art, 25 ust. 3 cytowanej na wstępie ustaiły stanowi podstawę do zwolnienia radnego od prary zawodowej W cel
umożliwienia mu brania udziału W pracach organóW gminy,

Rada MĘska w Tuńowie, Rynek 1, j3-I7oTuchów; e-mdil: rm@tuchow.D!: tel,146s2517 6wew. 26
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PORZĄDEK OBRAD
XLII SESJI RADY MIEJSK]EJ W TUCHOWIE

WDNIU 30 SIERPNIA2017 R.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
4. Interpeiacj e radnyc h.

5. Sprawozdanie Burmistrza Tuchowa z dztńalności w okesie między sesjami.
6. Wręczenie ryngrafu z okazji 50-1ecia Ludowego Klubu Sportowego ALFA Siedliska.
7. Sprawozdante z realizacji budźetu w Starostwie Powiatowym w Tarnowie za2076 rok., 8. Podejmowanie uchwał:

1) w sprawie ustaienia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w
ośrodkach wsparcia;

2) w sprawie zmia"ny uch,wały ffXXI1I1I4412016 Rady Miejskiej w Tuchowie zdnia23
marca 2016 I. w sprawie przyJęcia Gminnej Strategii Rozwiązyłvania Problemów
Społecznych na obszarze Gminy Tuchów na lata 2016 202I;

3) w sprawie stwierdzenia przeksńńcenia doĘchczasowych sześcioletnich szkół
lodstawowych oraz zespołów szkół w sklad których wchodzą sześcioletnie szkoły

" padstawowe i gimnazja w ośmioletnie szkoĘ podstawowe;
4) w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymanta czystości i porządku na terenie Gminy

Tuchów;
5) w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych odnośnie zmian w jednostkach

pomocniczych gminy Tuchów;
6) w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności

pieniężnych mających charakter cywiinoprawny przypadających Gminie Tuchów lub
jej jednostkom organizacyjnym olaz okleślenia warunków dopuszczalności pomocy
publicznej w przypadkach, w których ulga stanowió będzie pomoc publiczną;

7) w sprawie wystąpienia Gminy Tuchów z Tarnowskiego Klastera Przemysłowego
S.A,

8) w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i Ńcji przez
Burmistrza Tuchowa;

9) w sprawie zbycia nierr-rchomości niezabudo\ryanej stanowiącej własność gminy
Tuchów;

10)w sprawie zmiany UchwĄ nr XL7l213l2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z 28
czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów, dla miasta Tuchów - II etap
zmiany1'

11)w sprawie zmian w uchwale m XXXIY 122012016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28
grudnia 2016 roku wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuchów nalaIażOt7 ż029;

12)w sprawie zmian w Uchwale nł XXXlYl22Il20|6 Rady Miejskiej w Tuclrowie z
dnia 28 grudnia 2016 roku - uchwała budżetowa Gminy Tuchów na 2017 rok.

9. Odpowiedzi na interpelacj e.

l0, Zap7,tańa i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad,


