
 

Informacja o terminach posiedzeń Komisji stałych Rady Miejskiej w Leżajsku  

 

 KOMISJA GOSPODARKI I BUDŻETU  

 Posiedzenie odbędzie się w dniu 13 czerwca 2016 r. o godz. 14.30 w sali posiedzeń 

Urzędu Miejskiego w Leżajsku  

Przedmiotem posiedzenia będzie: 

Zaopiniowanie projektów uchwał na XX sesję Rady Miejskiej w Leżajsku: 

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Miasta 

Leżajska za 2015 rok. 

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków kartą płatniczą. 

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu  

w 2016 roku. (wspólne posiedzenie) 

Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska  

na 2016 rok. 

Ad. 11. Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw Budżetu 

Obywatelskiego Gminy Miasta Leżajsk na rok 2017. (wspólne posiedzenie) 

Ad. 12. Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw nazewnictwa ulic 

i placów w mieście Leżajsku. (wspólne posiedzenie) 

Ad. 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/30/07 Rady Miejskiej w Leżajsku               

z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie scalenia i podziału nieruchomości (pomiędzy ulicami 

Konopnickiej i Kochanowskiego) (wspólne posiedzenie) 

Ad. 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/135/08 Rady Miejskiej 

w Leżajsku z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie scalenia i podziału nieruchomości (w rejonie 

ulic: Ogrodowej i Sandomierskiej). (wspólne posiedzenie) 

Ad. 15. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/224/10 Rady Miejskiej 

w Leżajsku z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie scalenia i podziału nieruchomości (w rejonie 

ulic: Dolnej, Jarosławskiej i cmentarza żydowskiego). (wspólne posiedzenie) 

Ad. 16. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/259/10 Rady Miejskiej 

w Leżajsku z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie scalenia i podziału nieruchomości (w rejonie 

ulic: Studziennej, Moniuszki, Bocznej Moniuszki i Spokojnej).  (wspólne posiedzenie) 

Ad. 17. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/22/11 Rady Miejskiej w Leżajsku               

z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie scalenia i podziału nieruchomości (na południe od ulicy 

Podzwierzyniec). (wspólne posiedzenie) 

Ad. 18. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/120/12 Rady Miejskiej 

w Leżajsku z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie scalenia i podziału nieruchomości (w rejonie 

ulicy Ogrodowej). (wspólne posiedzenie) 

 

Przewodniczący Komisji 

Mariusz Zielnicki 



 KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH   

 Posiedzenie odbędzie się w dniu 13 czerwca 2016 r. o godz. 14.30 w sali posiedzeń 

Urzędu Miejskiego w Leżajsku  

Przedmiotem posiedzenia będzie: 

Zaopiniowanie projektów uchwał na XX sesję Rady Miejskiej w Leżajsku: 

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu  

w 2016 roku. (wspólne posiedzenie) 

Ad. 10. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/77/11 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 

29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu wsparcia finansowego zadania 

własnego Gminy Miasto Leżajsk w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu  

Ad. 11. Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw Budżetu 

Obywatelskiego Gminy Miasta Leżajsk na rok 2017. (wspólne posiedzenie) 

Ad. 12. Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw nazewnictwa ulic 

i placów w mieście Leżajsku. (wspólne posiedzenie) 

Ad. 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/30/07 Rady Miejskiej w Leżajsku  

z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie scalenia i podziału nieruchomości (pomiędzy ulicami 

Konopnickiej i Kochanowskiego) (wspólne posiedzenie) 

Ad. 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/135/08 Rady Miejskiej 

w Leżajsku z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie scalenia i podziału nieruchomości (w rejonie 

ulic: Ogrodowej i Sandomierskiej). (wspólne posiedzenie) 

Ad. 15. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/224/10 Rady Miejskiej 

w Leżajsku z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie scalenia i podziału nieruchomości (w rejonie 

ulic: Dolnej, Jarosławskiej i cmentarza żydowskiego). (wspólne posiedzenie) 

Ad. 16. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/259/10 Rady Miejskiej 

w Leżajsku z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie scalenia i podziału nieruchomości (w rejonie 

ulic: Studziennej, Moniuszki, Bocznej Moniuszki i Spokojnej).  (wspólne posiedzenie) 

Ad. 17. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/22/11 Rady Miejskiej w Leżajsku  

z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie scalenia i podziału nieruchomości (na południe od ulicy 

Podzwierzyniec). (wspólne posiedzenie) 

Ad. 18. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/120/12 Rady Miejskiej 

w Leżajsku z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie scalenia i podziału nieruchomości (w  rejonie 

ulicy Ogrodowej). (wspólne posiedzenie) 
 

II. Wolne wnioski.  

 

 

 Przewodnicząca Komisji 

Helena Banaś 



KOMISJA PORZĄDKU PUBLICZNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA  

 Posiedzenie odbędzie się w dniu 13 czerwca 2016 r. o godz. 14.30 w sali posiedzeń 

Urzędu Miejskiego w Leżajsku  

Przedmiotem posiedzenia będzie: 

I. Zaopiniowanie projektów uchwał na XX sesję Rady Miejskiej w Leżajsku: 

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu  

w 2016 roku. (wspólne posiedzenie) 

Ad. 11. Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw Budżetu 

Obywatelskiego Gminy Miasta Leżajsk na rok 2017. (wspólne posiedzenie) 

Ad. 12. Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw nazewnictwa ulic 

i placów w mieście Leżajsku. (wspólne posiedzenie) 

Ad. 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/30/07 Rady Miejskiej w Leżajsku  

z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie scalenia i podziału nieruchomości (pomiędzy ulicami 

Konopnickiej i Kochanowskiego) (wspólne posiedzenie) 

Ad. 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/135/08 Rady Miejskiej 

w Leżajsku z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie scalenia i podziału nieruchomości (w  rejonie 

ulic: Ogrodowej i Sandomierskiej). (wspólne posiedzenie) 

Ad. 15. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/224/10 Rady Miejskiej 

w Leżajsku z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie scalenia i podziału nieruchomości (w  rejonie 

ulic: Dolnej, Jarosławskiej i cmentarza żydowskiego). (wspólne posiedzenie) 

Ad. 16. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/259/10 Rady Miejskiej 

w Leżajsku z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie scalenia i podziału nieruchomości (w  rejonie 

ulic: Studziennej, Moniuszki, Bocznej Moniuszki i Spokojnej).  (wspólne posiedzenie) 

Ad. 17. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/22/11 Rady Miejskiej w Leżajsku  

z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie scalenia i podziału nieruchomości (na  południe od ulicy 

Podzwierzyniec). (wspólne posiedzenie) 

Ad. 18. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/120/12 Rady Miejskiej 

w Leżajsku z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie scalenia i podziału nieruchomości (w  rejonie 

ulicy Ogrodowej). (wspólne posiedzenie) 

                 Przewodniczący Komisji 

Mieczysław Sztaba 

 

 

 

 


