
 Ropczyce, 28.08.2017 

 

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 XLII sesja (zwyczajna), Rady Miejskiej w Ropczycach, 

która odbędzie się  4 września 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 41 sesji. 

4.Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach: 

1. przejęcia od Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi, 

2. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miejskiej w Ropczycach nr V/45/15 z dnia 23 lutego 2015 r. 

w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej  dla nauczycieli 

korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania, 

3. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miejskiej w Ropczycach Nr VI/51/11 z dnia 25 lutego 2011 r. 

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od 

opłat jak również trybu ich pobierania, 

4. zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2017 rok. 

5.Informacja o stanie oświaty na terenie miasta i gminy Ropczyce według stanu na otwarcie roku szkolnego 

2017/18. 

6.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 

7.Interpelacje i zapytania. 

8.Zamknięcie sesji. 

 


