
 
Rada Gminy Turawa 

XXI Sesja w dniu 25 listopada 2016, godz. 09:00 
Radni - Sesja 

XXI/2016 r 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Sprawy regulaminowe. 

a. Stwierdzenie quorum. 

b. Przedstawienie porządku obrad. 

c. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

2. Powołanie Komisji Wnioskowej. 

3. Informacja o realizacji wniosków radnych i Komisji Rady Gminy. 

4. Spotkanie z radnym powiatu. Informacja o działaniach na rzecz Gminy Turawa w 

br. Pytania i wnioski radnych. 

5. Przyjęcie stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2017 rok. 

a. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 

rok, 

b. w sprawie opłaty targowej 

c. w sprawie opłaty miejscowej, 

d. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Turawa, 

e. w sprawie minimalnych stawek dzierżawy gruntów i stawek czynszu za 

lokale użytkowe oraz minimalnej ceny ciepła c.o. na terenie Gminy Turawa 

obowiążujących od dnia 1 stycznia 2017 r. 

f. w sprwaie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 

grudnia 2017 r.( WiK Turawa), 

g. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 

r.(WIK Opole) 

h. w sprawie zatwierdzenia dopłaty dla odbiorców usług w zakresie 

zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 

grudnia 2017 r. 

6. Podjęcie uchwał: 



a. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Turawa z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2017 rok, 

b. w sprawie "Planu Odnowy Miejscowości Ligota Turawska na lata 2016- 

2023", 

c. w sprawie wyrażenia stanowiska sprzeciwu wobec działań Prezydenta 

Miasta Opola mających na celu powiększenie terytorium Opola, 

d. w sprawie zmiany budżetu w 2016 r. 

7. Przedstawienie projektu budżetu na 2017 rok- ogólne założenia. 

8. Informacja o środkach pozabudżetowych pozyskanych na realizację zadań gminy 

w br. 

9. Informacja o Zarządzeniach Wójta Gminy w sprawie zmiany budżetu Gminy. 

10. Przedstawienie pism, które wpłynęły do Rady Gminy między sesjami Rady Gminy. 

11. Wolne wnioski. 

12. Odpowiedzi na złożone wnioski. 

13. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej. 

14. Zakończenie obrad i zamknięcie sesji Rady Gminy Turawa. 

 

 

                                                                            Przewodniczący   

                                                                          Rady Gminy Turawa 

                                                                                 Artur Gallus 


