
Ropczyce, 21.04.2017 

 

 

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

 
 

 

 W związku z § 22 ust. 6 Statutu Gminy Ropczyce – stanowiącego załącznik do uchwały Rady 

Miejskiej w Ropczycach Nr IV/25/2002/ z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy 

Ropczyce (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 18 kwietnia 2012 r. poz. 913), ze zmianami - 

uchwała Rady Miejskiej w Ropczycach Nr XXXIV/315/17 w sprawie zmian w Statucie Gminy Ropczyce 

(Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 2 lutego 2017 r. poz. 448) 

 

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 z późn.zm./ zwołał 

XXXVII sesję (zwyczajną), Rady Miejskiej w Ropczycach, która odbędzie się  28 kwietnia 2017 r. (piątek),  

w Urzędzie Miejskim w Ropczycach, ul. Krisego 1 – w sali konferencyjnej (I piętro, 109). Otwarcie sesji 

godz. 13-ta.   

 

Porządek obrad: 

1.Otwarcie sesji. 

2.Przyjęcie zmian do porządku obrad i porządku obrad. 

3.Przyjęcie protokołu z 36 sesji. 

4. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach: 

4.1.nadania nazwy ronda, 

4.2.ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, 

spowodowanego wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, 

4.3.przystąpienia do przystąpienia do VII. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Ropczyce oraz sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w miejscowości Ropczyce,    

4.4.zbycia nieruchomości położonej w Ropczycach, 

4.5.nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Ropczycach, działka 1820/3, 

4.6.przystąpienia do realizacji projektu pn. Praca kluczem do sukcesu w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,   

4.7.nadania tytułu „Zasłużony dla Ropczyc”,     

4.8.nadania tytułu „Zasłużony dla Ropczyc”,     

4.9.nadania tytułu „Zasłużony dla Ropczyc”,     

4.10.wyrażenia woli na przystąpienie do realizacji Projektu pn. Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej 

– PKA w zakresie jego utrzymania w okresie trwałości poprzez udzielenie pomocy finansowej 

Województwu Podkarpackiemu na świadczenie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych  

w ramach projektu, 

4.11.zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy, 

4.12.zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2017 rok, 

4.13.zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2017 rok, 

4.14.zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ropczyce, 



4.15.przystąpienia sołectwa Gnojnica Dolna do „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”      

4.16.przyjęcia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Gnojnica Dolna”. 

5.Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok dla Gminy Ropczyce. 

6.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 

7.Sprawozdania z działalności komisji Rady Miejskiej w 2016 roku oraz ich plany pracy na 2017 rok.  

8.Interpelacje i zapytania. 

9.Zamknięcie sesji. 

 


