
 
     Ropczyce, 19.06.2015 

 
 
 
 
                                                 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 XI sesję (zwyczajną),  
Rady Miejskiej w Ropczycach, która odbędzie się  26 czerwca 2015 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 IX i X sesji. 
4.Analiza i ocena działań instytucji na rzecz zabezpieczenia miasta i gminy 

Ropczyce przed powodzią, w tym działań na rzecz realizacji zadań ujętych  
w Koncepcji programowo-przestrzennej ochrony przed powodzią zlewni rzeki 
Wielopolka wraz z dopływami na terenie gmin: Wielopole Skrzyńskie, 
Ropczyce, Sędziszów Małopolski, Iwierzyce, Ostrów, Dębica, województwo 
Podkarpackie.   

5.Absolutorium. 
5.1.Zapoznanie się z:  
1)sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2014 rok,  
2)sprawozdaniem finansowym Gminy Ropczyce za 2014 rok,  
3)opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu    
   wraz  z odpowiedzią burmistrza,  
4)informacją o stanie mienia Gminy Ropczyce, 
5)stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ropczycach: opinią  
  dotyczącą wykonania budżetu i wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium,  
6)opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku w sprawie  
   udzielenia absolutorium. 
5.2.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  
   z  wykonania budżetu gminy  Ropczyce za 2014 rok. 
5.3.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  

z  wykonania budżetu gminy Ropczyce za 2014 rok - głosowanie nad uchwałą  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  finansowego wraz ze sprawozdaniem  
z wykonania budżetu gminy Ropczyce za 2014 rok. 

5.4.Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ropczyc  
   z tytułu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2014 rok. 
6.Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach: 
6.1.ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów  
   i przewodniczących  zarządów osiedli,   
6.2.powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników,  
6.3.zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach    
    na ławników,  
6.4.przekazania prowadzenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzezówce  
    osobie prawnej,  
6.5.zbycia nieruchomości położonej w Ropczycach, działka 977/2,    
6.6.nadania nazwy ulicy, drodze łączącej ul. Przemysłową z drogą krajową nr 94  
    w Brzezówce,  



 
6.7.ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XLVI/552/10 Rady Miejskiej  

w Ropczycach z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Nr 8/1/2010 w Ropczycach przy ul. 
Przemysłowej, 

6.8.zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2015 rok,  
6.9.zmiany zakresu wykonywania Wieloletniego Przedsięwzięcia  
    Inwestycyjnego,  
6.10.zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce,    
6.11.zmiany uchwały Nr XXXIV/376/13 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 8 

lutego 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi 
Województwa Podkarpackiego. 

7.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 
8.Interpelacje i zapytania. 
9.Zamknięcie sesji. 
  
Przewodniczący Rady 
       
     Józef Misiura 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


