
 

   Ropczyce, 12.12.2013 r. 

 

 

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

 

 

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym /Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm./ zwołuję XLVI sesję (zwyczajną),  Rady 

Miejskiej w Ropczycach, która odbędzie się  23 grudnia 2013 r. (poniedziałek), 

rozpoczęcie obrad godz. 13 -ta, w Urzędzie Miejskim w Ropczycach - ul. Krisego 1 (sala 

konferencyjna). 

 

Porządek obrad: 

1.Otwarcie sesji. 

2.1.Przyjęcie zmian do porządku obrad i porządku obrad. 

2.2.Przyjęcie protokołu z  XLV sesji. 

3. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach: 

3.1.udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, 

3.2.udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na 

realizację zadania publicznego,  

3.3.udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na 

realizację zadania publicznego. 

4.Rozpatrzenie projektu budżetu Gminy Ropczyce na 2014 rok i głosowanie  

  w sprawie  projektu budżetu Gminy Ropczyce na 2014 rok: 

4.1.odczytanie projektu uchwały budżetowej, 

4.2.przedstawienie opinii i wniosków Komisji Rady, w tym ostatecznej opinii     

  Komisji  Rewizyjnej, 

4.3.odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie  projektu 

  uchwały budżetowej, 

4.4.przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Komisji Rady i opinii 

  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, 

4.5.dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, 

4.6.głosowanie.  

5.Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach: 

5.1.przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Gminie Ropczyce na 2014 r. 

5.2.przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ropczyce na 

rok 2014,  

5.3.ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów  i przewodniczących 

zarządów osiedli, 

5.4.nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Ropczycach, działka 394, 

5.5.o scaleniu i podziale nieruchomości,   

5.6.zajęcia stanowiska w odniesieniu do procedowanej w Sejmie RP zmiany ustawy  

o ustroju sądów powszechnych, dającej możliwość przywrócenia samodzielności Sądu 

Rejonowego w Ropczycach,    

5.7.zmiany uchwały Nr XLV/482/13 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 29 listopada 

2013 r. w sprawie zatwierdzenia oraz zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji 

projektu pt.: „Równe szanse edukacyjne w województwie podkarpackim” w ramach 

Priorytetu IX, Działania 9.1. Poddziałania 9.1.2, Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki na lata 2007-2013, 

5.8.zmiany uchwały Nr XXX/385/09 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 2 marca 

2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego za wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy a także szczegółowe 

warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe  

i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu za 

osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze nauczycieli, 

5.9.zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2013 rok (1),  



 

5.10.zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2013 rok (2),  

5.11.przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie , restauratorskie i roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie 

Gminy Ropczyce, 

5.12.uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ropczyce. 

6.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 

7.Plan pracy Rady Miejskiej na 2014 rok.      

8.Interpelacje i zapytania. 

9.Zamknięcie sesji. 

 

 

 
Przewodniczący Rady  

 

      Józef Misiura 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 


