
 

    Ropczyce, 23.04.2014 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 LII sesję (zwyczajną),  Rady 

Miejskiej w Ropczycach, która odbędzie się  30 kwietnia 2014 r. (środa), rozpoczęcie 

obrad godz. 13-ta, w Urzędzie Miejskim w Ropczycach - ul. Krisego 1 (sala 

konferencyjna). 

Porządek obrad: 

1.Otwarcie sesji. 

2.Przyjęcie zmian do porządku obrad i porządku obrad. 

3.Przyjęcie protokołu z LI sesji. 

4. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach: 

4.1.nadania tytułu Zasłużony dla Ropczyc, 

4.2.nadania tytułu Zasłużony dla Ropczyc, 

4.3.nadania tytułu Zasłużony dla Ropczyc, 

4.4.nadania tytułu Zasłużony dla Ropczyc, 

4.5.zmiany uchwały własnej nr XLVI/495/13 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 23 

grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXX/385/09 Rady Miejskiej  

w Ropczycach z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość 

stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do 

wynagrodzenia zasadniczego za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, 

mieszkaniowego, za warunki pracy a także szczegółowe warunki obliczania  

i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 

zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu za osiągnięcia dydaktyczo-

wychowawcze i opiekuńcze nauczycieli, 

4.6.wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Sędziszów Małopolski porozumienia  

w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej 

Energii Elektrycznej, 

4.7.przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ropczyce w 2014 roku, 

4.8.przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

nr10/3/2010 terenu zabudowy usługowej, produkcyjnej, mieszkaniowej oraz 

komunikacji w Ropczycach, 

4.9.przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

nr 8/1/2010 w Ropczycach przy ul. Przemysłowej, 

4.10.przystąpienia do IV. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Ropczyce oraz sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Ropczyce, 

4.11.zmiany uchwały własnej nr XXXVI/394/13 z dnia 11 marca 2013 r., 

4.12.zbycia nieruchomości zabudowanej garażem, 

4.13.przejęcia od Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego zadania zarządzania drogami 

powiatowymi, 

 4.14.zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2014 rok, 

4.15.zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2014 rok, 

5.Informacja pn. „Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Ropczyce”. 

6.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 

7.Interpelacje i zapytania. 

8.Zamknięcie sesji. 

 
                                                                                                              Przewodniczący Rady 

 

                                                                                                                    Józef Misiura 



 

 

 


