
 
       Ropczyce,  18.02.2016 

 
 

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 2015 r., poz. 1515/ zwołuję XX sesję (zwyczajną),  Rady Miejskiej w Ropczycach, która 
odbędzie się  26 lutego 2016 r. (piątek), w Urzędzie Miejskim w Ropczycach - ul. Krisego 1 (sala 
konferencyjna), rozpoczęcie sesji godz. 13-ta.   
 
Porządek obrad: 
1.Otwarcie sesji.  
2.1.Przyjęcie zmian do porządku obrad i porządku obrad. 
2.2.Przyjęcie protokołu z 17, 18, 19 sesji. 
3.Informacja o przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży na terenie miasta i gminy 
  Ropczyce. 
4.Informacja o działaniach Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych,    
  dotyczących rzeki Wielopolki i jej dopływów, zapewniających ochronę terenu miasta i gminy  
  Ropczyce przed powodziami.  
5.Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach: 
5.1.zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Ropczycach na 2016 r., 
5.2.ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XL/489/06 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia  
  27 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Witkowice, 
5.3.zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej,  
5.4.przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  
   zwierząt na terenie Gminy Ropczyce w 2016 roku, 
5.5.określenia kryteriów wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz określenia  
  dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do    
  klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest  
  Gmina Ropczyce,  
5.6.określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania  
  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 
5.7.zmiany uchwały własnej Nr XV/134/15 w sprawie przystąpienia do V. zmiany studium  
  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ropczyce oraz  
  sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Ropczyce, 
5.8.darowizny lokalu użytkowego, 
5.9.regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ropczyce, 
5.10.zmiany „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Ropczyce”, 
5.11.zaciągnięcia zobowiązań w 2016 roku w zakresie wydatków inwestycyjnych na 2017 rok, 
5.12.zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2016 rok,   
5.13.współdziałania z Gminą Wielopole Skrzyńskie, 
5.14.zmiany „Strategii Rozwoju Gminy Ropczyce na lata 2014-2020”, 
5.15.ustalenia strefy płatnego parkowania oraz opłat za parkowanie pojazdów w Strefie  
  Płatnego Parkowania. 
6.Wybory ławnika do Sądu Okręgowego w Rzeszowie. 
7.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 
8.Interpelacje i zapytania. 
9.Zamknięcie sesji. 
                                                              
                                                                                                  
                                                                                                Przewodniczący Rady 
      
                                                                                                        Józef Misiura  
  
 

 

 

 

 


