
 Ropczyce, 23.06.2017 

 

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 XL sesja (zwyczajna), Rady Miejskiej w Ropczycach, 

która odbędzie się 30 czerwca 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 38 i 39 sesji. 

4.Zatwierdzenie wykonania budżetu 2016 roku – absolutorium: 

4.1.Zapoznanie się z:  

1)sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ropczyce,  

2)sprawozdaniem finansowym Gminy Ropczyce,  

3)opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu, 

4)informacją o stanie mienia Gminy Ropczyce, 

5)stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ropczycach: wnioskiem w sprawie udzielenia 

absolutorium oraz opinią o wykonaniu budżetu, 

6)opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku w sprawie udzielenia absolutorium. 

4.2.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z  wykonania budżetu gminy  Ropczyce. 

4.3.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z  wykonania budżetu gminy Ropczyce 

- głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  finansowego wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu gminy Ropczyce - za 2016 rok. 

4.4.Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ropczyc z tytułu wykonania budżetu 

Gminy Ropczyce za 2016 rok. 

5.Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach: 

1. zmiany uchwały własnej nr XXXVII/343/17 w sprawie nadania nazwy ronda, 

2. nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Ropczycach, 

3. zmiany Uchwały Nr XXXVIII/360/17 Rady Miejskiej w Ropczycach  z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie 

wyrażenia stanowiska dotyczącego modernizacji drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma – Ropczyce – 

Wiśniowa, 

4. zmiany własnej uchwały Nr III/17/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za 

korzystanie z obiektów Ropczyckiego Centrum Sportu i Rekreacji, 

5. przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy Ropczyce,  



6. zmiany „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ropczyce na lata 2016-2020”, 

7. zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2017 rok, 

8. zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2017 rok, 

9. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na realizację zadania 

publicznego, 

10. zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce, 

11. zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanych rozchodów Gminy Ropczyce w 

2017 roku, 

12. zaciągnięcia zobowiązań w 2017 roku w zakresie wydatków bieżących na 2018 rok (projekt Planeta 

Uśmiechu – ZS Nr 4), 

13. zaciągnięcia zobowiązań w 2017 roku w zakresie wydatków bieżących na 2018 rok (projekt 

Przedszkole na dobry start – ZS Niedźwiada Dolna). 

6.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 

7.Interpelacje i zapytania. 

8.Zamknięcie sesji. 

 


