
 

       Ropczyce, 07.08.2017 

BRM.0002.8.2017 

 

 

 
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 XLI sesja (zwyczajna), Rady Miejskiej w Ropczycach, która 

odbędzie się 14 sierpnia 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 40 sesji. 

4.Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach: 

1. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miejskiej  

w Ropczycach Nr XX/200/16 z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie 

ustalenia strefy płatnego parkowania oraz opłat za parkowanie 

pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania, 

2. zmiany nazwy ulicy, 

3. zbycia nieruchomości położonej w Ropczycach, 

4. dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-

kanalizacyjnych, 

5. przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na zadania związane  

z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy 

Ropczyce, 

6. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ropczyce na 2017 rok,  

7. zmiany Uchwały Nr XL/383/17 Rady Miejskiej w Ropczycach  

z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w wieloletniej 

prognozie finansowej Gminy Ropczyce, 

8. zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2017 rok, 



 

9. ustalenia sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych i zespołach szkół na 

terenie Gminy Ropczyce, 

10.  utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. 

Baśni Polskiej w Niedźwiadzie Dolnej, 

11.  utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 3 im. 

Jana Pawła II w Ropczycach, 

12.  wyrażenia stanowiska, skierowanego do Marszałka Województwa 

Podkarpackiego, dotyczącego odnawialnych źródeł energii. 

5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 

6.Interpelacje i zapytania. 

7.Zamknięcie sesji. 

                                                                                    

                                                                                

 

 

 



 

 

 


