
                                                                                         

                                                                                                  Turawa, dnia 19.02.2016 r. 

   

                                                                  Radna/Radny 

                                                                                               Róża Wieczorek 

                                                                                                              

   Zawiadamiam, że w dniu 04.03.2016 r. o godz. 9
00 

w siedzibie Urzędu Gminy  

w Turawie odbędzie się sesja Rady Gminy Turawa. 

 Porządek obrad:    

 

1. Sprawy regulaminowe. 

 stwierdzenie quorum, 

 przedstawienie porządku obrad, 

 przyjęcie protokołu z ostatnich sesji( 22.01.2016 i 11.02.2016). 

2. Wybór sekretarza sesji. 

3. Powołanie Komisji Wnioskowej. 

4. Spotkanie z radnym powiatu- informacja o pracy Rady Powiatu, pytania i wnioski 

radnych. 

5. Analiza i wydanie opinii w przedmiocie konsultacji społecznych w sprawie zmiany 

granic Gminy Turawa- podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie 

zmiany granic Gminy Turawa, polegającej na wyłączeniu części obszaru sołectwa 

Zawada z Gminy Turawa i jego włączeniu do miasta Opola. 

6. Podjęcie uchwał: 

 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turawa w 2016 r., 

 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Turawa, obejmującego obrzeża 

Jezior Turawskich, uchwalonego Uchwałą nr XXVII/166/2009 Rady Gminy z 

dnia 5 czerwca 2009 r., 

 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego północnej części obszaru wsi Turawa, 

gmina Turawa, 



 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru wsi Turawa, 

gmina Turawa. 

7. Sprawozdanie GOPS z zabezpieczenia podopiecznych w okresie zimowym, stan 

bezrobocia na terenie Gminy. Raport z funkcjonowania „Koperty życia”, stan służby 

zdrowia na terenie Gminy. 

8. Działalność Spółki Wodnej na terenie Gminy Turawa. 

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

podjętych między sesjami.  

10. Przedstawienie pism, które wpłynęły do biura 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.                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Niniejsze zawiadomienie należy przedłożyć w zakładzie pracy celem uzyskania 

zwolnienia od pracy zawodowej zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z 

dnia 8 marca 1990 r. / Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późniejszymi zm./. 

 

                                                                                                         Przewodniczący  

                                                                                                    Rady Gminy Turawa 

                                                                                                           Artur Gallus 


