
Ropczyce, 12.05.2017 

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 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./ została zwołana XXXVIII sesja (zwyczajna), Rady Miejskiej w 

Ropczycach, która odbędzie się 22 maja 2017 r. (poniedziałek), 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 37 sesji. 

4.1.Debata na temat stanu technicznego drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa, na 

odcinku przebiegającym przez teren miasta i gminy Ropczyce. 

4.2.Głosowanie w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego modernizacji drogi wojewódzkiej nr 986 

Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa.  

5.Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach: 

5.1.ustalenia sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i 

zespołach szkół na terenie Gminy Ropczyce,  

5.2.zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia wkładu własnego do projektu pt.: „Przedszkole na dobry 

start” złożonego w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-011/16 RPO WP na lata 2014-2020 

Działanie nr 9.1, 

5.3.zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia wkładu własnego do projektu pt.: „Planeta Uśmiechu” 

złożonego w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-011/16 RPO WP na lata 2014-2020 Działanie nr 

9.1, 

5.4.zmiany „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Ropczyce”, 

5.5.uchylenia Uchwały Nr XXVIII/251/16 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na realizację zadania publicznego, 

5.6.zmiany Uchwały Nr XXXII/299/16 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania 

publicznego, 

5.7.zaciągnięcia zobowiązań w 2017 roku w zakresie wydatków inwestycyjnych na 2018 rok, 

5.8.zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2017 rok, 

5.9.zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2017 rok, 

5.10.zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce. 

6.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 

7.Interpelacje i zapytania. 

8.Zamknięcie sesji. 


