
 

   Ropczyce, 20.02.2014 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 XLIX sesję (zwyczajną),  Rady 

Miejskiej w Ropczycach, która odbędzie się  28 lutego 2014 r. (piątek), rozpoczęcie 

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

konferencyjna). 

 

Porządek obrad: 

1.Otwarcie sesji. 

2.Przyjęcie zmian do porządku obrad i porządku obrad. 

3.Przyjęcie protokołu z  XLVIII sesji. 

4. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach: 

4.1.zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej, 

4.2.ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXIX/415/13 Rady Miejskiej  

w Ropczycach z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ropczyce, 

udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania  

z tych przystanków, 

4.3.zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Sędziszów Małopolski  

i Gminą Ropczyce w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków, 

4.4.nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Gnojnicy, działka 3034/1, 

4.5.nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Ropczycach-Witkowicach, działka 

912/1, 

4.6.nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Ropczycach, działka 917/5, 

4.7.zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Ropczycach, działka 986/18, 

4.8.zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Ropczycach, działka 986/17, 

4.9.zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Ropczycach, działka 666/2, 

4.10.wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty dla RCSiR w Ropczycach, działka 452/17 

4.11.wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty dla RCSiR w Ropczycach, działka 1682, 

4.12.wniesienia aportu do spółki TBS, 

4.13.zbycia nieruchomości położonej w Gnojnicy, działki 1696/1, 1696/2, 1696/3, 

4.14.wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: ochrony przed bezdomnymi 

zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk 

i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,  

4.15.odpowiedzi na skargę P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 

4.16.wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 r., 

4.17.zaciągnięcia zobowiązań w 2014 roku w zakresie wydatków inwestycyjnych na 

2015 rok,  

4.18.zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2014 rok. 

5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 

6.Interpelacje i zapytania. 

7.Zamknięcie sesji. 

 

 
                                                                                                             Przewodniczący Rady  

 

                                                                                                                  Józef Misiura 

 

 



 

 

 


