
 
   Ropczyce, 16.01.2015 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 IV sesję (zwyczajną),  Rady 
Miejskiej w Ropczycach, która odbędzie się  26 stycznia 2015 r. (poniedziałek), 
rozpoczęcie obrad godz. 13 -ta, w Urzędzie Miejskim w Ropczycach - ul. Krisego 1 (sala 
konferencyjna). 
 
Porządek obrad: 
1.Otwarcie sesji. 
2.1.Przyjęcie zmian do porządku obrad i porządku obrad. 
2.2.Przyjęcie protokołu z III sesji. 
3. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach: 
3.1.udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, 
3.2.udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na 

realizację zadania publicznego,  
3.3.udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na 

realizację zadania publicznego.  
4.Rozpatrzenie projektu budżetu Gminy Ropczyce na 2015 rok i głosowanie w sprawie  
projektu budżetu Gminy Ropczyce na 2015 rok: 
4.1.odczytanie projektu uchwały budżetowej, 
4.2.przedstawienie opinii i wniosków Komisji Rady, w tym ostatecznej opinii     
  Komisji  Rewizyjnej, 
4.3.odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie  projektu 
  uchwały budżetowej, 
4.4.przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Komisji Rady i opinii 
  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, 
4.5.dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, 
4.6.głosowanie.  
4.7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
    finansowej Gminy Ropczyce i głosowanie w sprawie tego projektu.  
5.Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach: 
5.1.przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Gminie Ropczyce na 2015 r. 
5.2.przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ropczyce na 

rok 2015,   
5.3.zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Gnojnicy, 
5.4.upoważnienia Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą  w 

Ropczycach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,   
5.5.zasad otrzymywania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Ropczycach,   
5.6.zryczałtowanej diety przewodniczącego Rady Miejskiej w Ropczycach,     
5.7.ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Ropczyc, 
5.8.trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form 

wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez podmioty inne niż 
Gmina Ropczyce, 

6.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 
7.Plan pracy Rady Miejskiej na 2015 rok.      
8.Interpelacje i zapytania. 
9.Zamknięcie sesji. 
  
 
 
 

 


