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 - uchwały Rady Miejskiej w Ropczycach: Nr
XXXIV/315/17 w sprawie zmian w Statucie Gminy Ropczyce (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2
lutego 2017 r. poz. 448), Nr LVI/551/18 w sprawie zmian w Statucie Gminy Ropczyce (Dz.
Urz. Woj. Podk. z 18 września 2018 r. poz. 3939)
zawiadamia się, że została zwołana sesja, Rady Miejskiej w Ropczycach, która
odbędzie się 14 sierpnia 2019 r., w Urzędzie Miejskim w Ropczycach - ul. Krisego 1 w sali
konferencyjnej (I piętro, nr 109), o godz. 14-tej, z porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z 12 sesji.
4. Przekazanie gratulacji w związku ze zdobyciem tytułu "Orzeł Agrobiznesu".
5. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:
1) w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Ropczycach z TBS.
2) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty dla RCSiR w Ropczycach, działka
1957/8 w Ropczycach.
3) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty dla RCSiR w Ropczycach, działka
709/2 w Ropczycach.
4) w sprawie rozpatrzenia skargi.
5) w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opieki
wytchnieniowej oraz trybu ich pobierania w związku z realizacją przez Gminę Ropczyce
resortowego programu wsparcia osób niepełnosprawnych pn. "Opieka wytchnieniowa" edycja 2019.
6) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku
wsparcia o zasięgu gminnym - Domu Dziennego Pobytu Emerytów, Rencistów i Osób
Samotnych w Ropczycach.
7) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na
realizację zadania publicznego.
8) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.
9) w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2019 rok.
10) w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w 2020 r..
11) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce.
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie sesji.

