Ropczyce, 27.09.2018
ZAWIADOMIENIE
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 na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/Dz.U. z 2018 r., poz. 994/ została zwołana LVIII sesja, Rady Miejskiej w Ropczycach, która odbędzie się
5 października 2018 r. (piątek), w Urzędzie Miejskim w Ropczycach, ul. Krisego 1 – w sali konferencyjnej
(I piętro, nr 109). Otwarcie sesji godz. 14-ta.
Porządek obrad:
1.Otwarcie sesji.
2.Ustalenie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z 56 i 57 sesji.
4.Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach:
4.1.uchwalenia Programu współpracy Gminy Ropczyce z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019,
4.2.zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy
Gminą Ropczyce a Gminą Miasto Rzeszów,
4.3. zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego, 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 dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze nauczycieli,
4.4. przyznania tytułu „Zasłużony dla Ropczyc”,
4.5. zaciągnięcia zobowiązań w 2018 roku w zakresie wydatków inwestycyjnych na 2019 rok,
4.6. zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu Gminy Ropczyce na koniec
2018 roku,
4.7. zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2018 rok.
5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
6.Interpelacje i zapytania.
7.Zamknięcie sesji.

