
Ropczyce, 20.02.2017 

 

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 Przewodniczący Rady Miejskiej w Ropczycach, działając 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./ zwołał XXXV 

sesję (zwyczajną), Rady Miejskiej w Ropczycach, która odbędzie się 27 lutego 2017 r. (poniedziałek),  

w Urzędzie Miejskim w Ropczycach - ul. Krisego 1. Otwarcie sesji godz. 13-ta.   

 

Porządek obrad: 

1.Otwarcie sesji. 

2.Przyjęcie zmian do porządku obrad i porządku obrad. 

3.Przyjęcie protokołu z 34 sesji. 

4. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach: 

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

4.2.zmiany „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Ropczyce”, 

4.3.określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów,  

4.4.zbycia lokalu mieszkalnego w Ropczycach w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 1, 

4.5.projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę 

Ropczyce do nowego ustroju szkolnego,  

4.6.zamiaru przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego Szkoły Podstawowej w Brzezówce, 

4.7.przeniesienia oddziałów Publicznego Przedszkola Nr 2 w Ropczycach i włączenia do Szkoły Podstawowej 

Nr 5 w Ropczycach, 

4.8.ustalenia kryteriów rekrutacji wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz ustalenia dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym dla publicznych przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Ropczyce, 

4.9.zmiany uchwały nr V/45/15 Rady Miejskiej w Ropczycach 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, 

4.10.zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2017 rok, 

4.11.zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2017 rok, 

4.12.zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ropczyce, 

4.13.wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ropczycach. 

5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 

6.Interpelacje i zapytania. 

7.Zamknięcie sesji. 


