
Ropczyce,  23.09.2016 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E 

 

 Zawiadamia się, że Przewodniczący Rady Miejskiej w Ropczycach, działając na podstawie 

art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2016 r., poz.446/ 

zwołał XXIX sesję (zwyczajną),  Rady Miejskiej w Ropczycach, która odbędzie się  30 września 

2016 r. (piątek), w Urzędzie Miejskim w Ropczycach - ul. Krisego 1 (sala konferencyjna), 

rozpoczęcie sesji godz. 13-ta. 

 
Porządek obrad: 

1.Otwarcie sesji.  

2.Przyjęcie zmian do porządku obrad i porządku obrad. 

3.Przyjęcie protokołu z 28 sesji. 

4.Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach: 

4.1.likwidacji samorządowej jednostki organizacyjnej „Miejsko-Gminny Zespół Oświaty  

w Ropczycach” i utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Zespołu Obsługi Jednostek 

Oświatowych w Ropczycach” oraz nadania statutu, 

4.2.zmiany uchwały Nr XXV/239/2004 r. Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 29 grudnia 2004 r.  

w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-

wychowawcze i opiekuńcze oraz trybu zgłaszania kandydatów do nagród,   

4.3.nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Ropczycach,  

4.4.zamiany nieruchomości położonych w Ropczycach-Witkowicach, 

4.5.zbycia nieruchomości gruntowej w Gnojnicy,  

4.6.nabycia nieruchomości gruntowej Gnojnicy,  

4.7.powołania Ropczyckiej Rady Seniorów i nadania jej statutu,  

4.8.zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ropczycach Nr VI/51/11 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie 

określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania,     

4.9.określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem lub zarządzającym jest 

Gmina Ropczyce, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania 

z tych obiektów,    

4.10.nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Ropczycach, działka 1829/2, 

4.11.zmiany „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Ropczyce” 

4.12.zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2016 rok,  

4.13.zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2016 rok,  (wolne środki) 

4.14.zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce, 

4.15.zaciągnięcia zobowiązań w 2016 roku w zakresie wydatków inwestycyjnych na 2017 rok,      

4.16.zaciągnięcia zobowiązań w 2016 roku w zakresie wydatków inwestycyjnych na 2017 rok,      

4.17.zaciągnięcia zobowiązań w 2016 roku w zakresie wydatków bieżących na 2017 rok, 



4.18.zmiany uchwały Nr XXVIII/246/16 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 29 sierpnia 2016 r.  

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanych rozchodów Gminy 

Ropczyce w 2016 roku.      

5.Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. 

6.Interpelacje i zapytania. 

7.Zamknięcie sesji.                                                      

                           


