
I N F O R M A C J A  
 

Informuję zainteresowanych mieszkańców miasta Leżajska,  

że w dniu 20 czerwca 2016 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego 

w Leżajsku odbędzie się XX sesja Rady Miejskiej w Leżajsku 
 

 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z XIX sesji. 

3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu Miasta Leżajska za 2015 rok 

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Leżajska absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu Miasta Leżajska za 2015 rok 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Miasta Leżajska 

za 2015 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków kartą płatniczą. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu  

w 2016 roku. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska  

na 2016 rok. 

10. Podjęcie 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  

11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw Budżetu Obywatelskiego 

Gminy Miasta Leżajsk na rok 2017. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw nazewnictwa ulic i placów 

w mieście Leżajsku. 

13. Podjęcie 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.  

14. Podjęcie 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.  

15. Podjęcie 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.  

16. Podjęcie 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.  

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

z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie scalenia i podziału nieruchomośc i. 

18. Podjęcie 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.  

19. Wolne wnioski i zapytania. 

Przewodniczący Rady  

           Jerzy Jarosz 


