
 
      Ropczyce, 17.07.2015 

 
 
 
                                                 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 XII sesję (zwyczajną),  
Rady Miejskiej w Ropczycach, która odbędzie się  27 lipca 2015 r. 
(poniedziałek), 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 XI sesji. 
4.Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach: 
4.1.zmiany uchwały Nr XXVII/267/12 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 

28 września 2012 roku w sprawie podziału gminy Ropczyce na okręgi 
wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych  
w każdym okręgu wyborczym, zmienionej uchwałą Nr LVI/587/14 Rady 
Miejskiej w Ropczycach z dnia 28 lipca 2014 roku,   

4.2.zmiany uchwały Nr XXX/312/12 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia  
30 listopada 2012 roku w sprawie podziału gminy Ropczyce na stałe obwody 
głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji 
wyborczych zmienionej uchwałą Nr LVII/601/14 Rady Miejskiej w Ropczycach  
z dnia 29 sierpnia 2014 roku, 

4.2.1.zmiany uchwały własnej Nr XL/489/06 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 
27 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Witkowice, 

4.3.zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków,   

4.4.dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych, 
4.5.Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 
4.6.stanowiska dotyczącego wydania przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej 

w Rzeszowie niekorzystnej decyzji dla Zakładów Magnezytowych 
„ROPCZYCE” S.A. w sprawie kontroli podatkowej, 

4.7.nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Ropczycach, działka 2888,  
4.8.odwołania przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Ropczycach  
   oraz radnych ze stałych komisji Rady Miejskiej w Ropczycach, 
4.9.powołania przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Ropczycach  
   oraz radnych do stałych komisji Rady Miejskiej w Ropczycach, 
4.10.zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2015 rok. 
5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 
6.Interpelacje i zapytania. 
7.Zamknięcie sesji. 
 
 
Przewodniczący Rady  
Józef Misiura 
  
 

 

 

 

 


