
I N F O R M A C J A  
 

Informuję zainteresowanych mieszkańców miasta Leżajska,  

że w dniu 29 lutego 2016 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego 

w Leżajsku odbędzie się XVI sesja Rady Miejskiej w Leżajsku 
 

 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Przyjęcie protokołów z XIII, XIV i XV sesji. 

3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 

4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę 

Miasto Leżajsk za rok 2015.  

5. Sprawozdanie Przewodniczącej z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Miasto Leżajsk za rok 2015. 

6. Sprawozdanie Burmistrza Leżajska z realizacji Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miasto 

Leżajsk za rok 2015. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu 

Rewitalizacji dla Miasta Leżajsk na lata 2016-2023. 

8. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Leżajska za lata 2010-2013 

z perspektywą do 2017 roku. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Leżajska 

na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2022. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie miasta Leżajska w 2016 roku. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu  

w 2016 roku (Orlik) 

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu  

w 2016 roku (tablica pamiątkowa).  

13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Leżajska na 2016 rok. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnień w podatku 

od nieruchomości. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. 

w Leżajsku wkładu niepieniężnego.  

17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Miasto Leżajsk, oddanych w trwały zarząd gminnym jednostkom 

organizacyjnym.  

18. Informacja o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach w roku 2015, związanych 

z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą (renta planistyczna).  

19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu wsparcia finansowego zadania 

własnego Gminy Miasto Leżajsk w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi 

sportu.  

20. Sprawozdanie z udzielonych w 2015 roku przez Miasto Leżajsk ulg w spłacie wierzytelności 

z tytułu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny. 

21. Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji stałych Rady za rok 2015. 

22. Przyjęcie planów pracy Komisji stałych Rady na 2016 r. 

23. Przyjęcie planu pracy Rady na 2016 r. 

24. Wolne wnioski i zapytania. 

Przewodniczący Rady  

           Jerzy Jarosz 


