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) oraz w związku z art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r.
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568), oraz na
podstawie art. 20 ust. 3 (sesja tzw. nadzwyczajna) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.),
zawiadamia się, że została zwołana sesja, Rady Miejskiej w Ropczycach, która odbędzie
się 8 kwietnia 2020 r., o godz. 14-tej, w trybie zdalnym, z porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:
1) w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia nr SO.0050.1.58.2020 Burmistrza Ropczyc z dnia 26
marca 2020 roku oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/200/16 Rady Miejskiej
w Ropczycach z dnia 26 lutego 2016 r. dotycząca ustalenia strefy płatnego parkowania oraz
opłat za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania,
2) w sprawie darowizny nieruchomości gruntowej (drogi) położonej w Lubzinie na rzecz
Skarbu Państwa,
3) w sprawie: przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa wodociągu
w miejscowości Lubzina, Okonin – etap I” i złożenia wniosku o dofinansowanie do NFOŚiGW
w Warszawie,
4) w sprawie zmiany własnej uchwały NR XX/182/20 z dnia 2 marca 2020 r.
w sprawie zasad przeprowadzenia naboru i oceny punktowej wniosków o zawarcie umowy
najmu lokali mieszkalnych położonych w nowo budowanym budynku przy ul. Mehoffera 9
w Ropczycach,
5) w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Narodowym Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
6) w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2020 rok,
7) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce.
4. Zamknięcie sesji.

