
 

                                              Ropczyce, 22.10.2014 

                                                 

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 LIX sesję (zwyczajną),  Rady Miejskiej w Ropczycach, która odbędzie się 30 

października 2014 r. (czwartek), rozpoczęcie obrad godz. 13.00, 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 58 sesji.  

4.Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach: 

4.1.zmiany załącznika do Uchwały Nr X/90/11 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 28 czerwca 2011 r. 

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy  

w Ropczycach,  

4.2.uchwalenia Programu współpracy Gminy Ropczyce z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015,    

4.3.określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok,  

4.4.obniżenia średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS za okres 11 kwartałów będącej 

podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015,     

4.5.określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok,   

4.6.zwolnień w podatku od nieruchomości na 2015 rok,   

4.7.obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez 

nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r.,   

4.8.nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Ropczycach, działka 223/2, 

4.9.oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  

i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,    

4.10.przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie,  restauratorskie i roboty budowlane przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Ropczyce, 

4.11.uchylenia uchwały Nr XLVI/484/13 Rady Miejskiej w Ropczycach w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego, 

4.12.zaciągnięcia zobowiązań w 2014 roku w zakresie wydatków inwestycyjnych na 2015 rok, 

4.13.zaciągnięcia zobowiązań w 2014 roku w zakresie wydatków inwestycyjnych na 2015 rok, 

4.14.zaciągnięcia zobowiązań w 2014 roku w zakresie wydatków inwestycyjnych na 2015 rok, 

4.15.zaciągnięcia zobowiązań w 2014 roku w zakresie wydatków inwestycyjnych na 2015 rok, 

4.16.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  



 


