
 

  Ropczyce, 21.01.2014 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 XLVIII sesję (zwyczajną),  Rady Miejskiej w 

Ropczycach, która odbędzie się  29 stycznia 2014 r. (środa), rozpoczęcie obrad godz. 12 -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  XLVI i XLVII sesji. 

4. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach: 

4.1.podwyższenia kwot kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania  

z pomocy w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie 

dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, 

4.2.zmiany uchwały Nr XXX/315/12 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 30 listopada 2012 

r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez 

Gminę Ropczyce,  

4.3.zmiany uchwały nr VIII/73/11 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 27 maja 2011 r. w  

sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone 

przez Gminę Ropczyce ponad bezpłatne podstawy programowe wychowania 

przedszkolnego, 

4.4.zmiany własnej uchwały Nr III/17/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia 

stawek opłat za korzystanie z obiektów Ropczyckiego Centrum Sportu i Rekreacji, 

4.5.zmiany uchwały własnej Nr XXX/325/12 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie 

wprowadzenia Regulaminów korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych Gminy 

Ropczyce, 

4.6.uchylenia uchwały własnej Nr XLII/450/13 w sprawie pozbawienia kategorii drogi 

publicznej odcinka drogi gminnej, 

4.7.darowizny lokalu użytkowego na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Ropczyce-Granice,  

4.8.nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Ropczycach-Witkowicach, działka 880/13,   

4.9.nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Ropczycach-Witkowicach, działka 508/1, 

4.10.zbycia nieruchomości położonej w Ropczycach, działka 1833, 

4.11.wydania opinii do propozycji planu aglomeracji Ropczyce-Paszczyna przedłożonego 

przez Marszałka Województwa Podkarpackiego, 

4.12.zmiany Uchwały Nr XLIII/458/13 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia  

7 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia oraz zabezpieczenia wkładu własnego do 

realizacji projektu pt.: „Dobry start w edukację – wsparcie istniejących przedszkoli w 

Gminie Ropczyce” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1. Poddziałania 9.1.1, Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013,   

4.13.zmiany Uchwały Nr XLIII/459/13 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia  

7 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia oraz zabezpieczenia wkładu własnego do 

realizacji projektu pt.: „Dobry start w edukację” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1. 

Poddziałania 9.1.1, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013,  

4.14.zmiany Uchwały Nr XLIII/460/13 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia  

7 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia oraz zabezpieczenia wkładu własnego do 

realizacji projektu pt.: „Maluch w przedszkolu” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1. 

Poddziałania 9.1.1, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013,  

4.15.zmiany uchwały Nr XLVI/484/13 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 23 grudnia 2013 

r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego 

na realizację zadania publicznego, 

4.16.zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2014 rok,  

4.17.ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny 

wielodzietne, do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na terenie Gminy 

Ropczyce.   

5.Informacja z działalności Burmistrza w 2013 roku.  

6.Interpelacje i zapytania. 

7.Zamknięcie sesji. 

 

 



 

 



 

 

 


