
 

Informacja o terminach posiedzeń Komisji stałych Rady Miejskiej w Leżajsku  

 

  KOMISJA GOSPODARKI I BUDŻETU  - posiedzenie w dniu 23  maja 2017 r. 

o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku. 
 

Przedmiotem posiedzenia będzie: 
  
I. Zaopiniowanie projektów uchwał i sprawozdania na XXXII sesję Rady Miejskiej 

w Leżajsku wg porządku obrad: 

Ad. 5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miasto Leżajsk z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  

za rok 2016. (wspólne posiedzenie). 

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla Miejskiego Zakładu Komunalnego  

Sp. z o.o. w Leżajsku za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

(wspólne posiedzenie). 

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Miasta Leżajska. (wspólne posiedzenie). 

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych,  ustalenia stawki opłaty za pojemnik 

z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy 

a powstają odpady komunalne oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi odbieranymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki 

letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 

wykorzystywanych jedynie przez część roku. (wspólne posiedzenie). 

Ad. 9. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/139/16 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 

5 września 2016 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. (wspólne posiedzenie). 

Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umów dzierżawy na 

czas nieoznaczony  z dotychczasowymi dzierżawcami.  

Ad. 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na poniesienie przez Gminę Miasto Leżajsk 

kosztów związanych ze sprzedażą nieruchomości stanowiącej jej własność.  

Ad. 12. Projekt uchwały w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Leżajsk  

na 2018 rok.  (wspólne posiedzenie) 

Ad. 13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Zasad Wyznaczania Składu oraz Zasad Działania 

Komitetu Rewitalizacji. (wspólne posiedzenie) 

Przewodniczący Komisji 

Mariusz Zielnicki 

 

  



 KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH  - posiedzenie w dniu 

23 maja 2017 r. o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku. 
 

Przedmiotem posiedzenia będzie: 

I. Zaopiniowanie projektów uchwał i sprawozdań na XXXII sesję Rady Miejskiej 

w Leżajsku wg porządku obrad: 

Ad. 4. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Miasto Leżajsk.  

Ad. 5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miasto Leżajsk z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016. 

(wspólne posiedzenie). 

Ad. 6. Projekt  uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla Miejskiego Zakładu Komunalnego 

Sp. z o.o. w Leżajsku za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

(wspólne posiedzenie). 

Ad. 7. Projekt  uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Miasta Leżajska. (wspólne posiedzenie). 

Ad. 8. Projekt  uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych,  ustalenia stawki opłaty za pojemnik 

z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy 

a powstają odpady komunalne oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi odbieranymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki 

letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 

wykorzystywanych jedynie przez część roku. (wspólne posiedzenie). 

Ad. 9. Projekt  uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/139/16 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 

5 września 2016 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. (wspólne posiedzenie). 

Ad. 12. Projekt  uchwały w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Leżajsk na 2018 rok.  

(wspólne posiedzenie) 

Ad. 13. Projekt  uchwały w sprawie przyjęcia Zasad Wyznaczania Składu oraz Zasad Działania 

Komitetu Rewitalizacji. (wspólne posiedzenie) 
 

II. Wolne wnioski.  

 Przewodnicząca Komisji 

Helena Banaś 



KOMISJA PORZĄDKU PUBLICZNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA -

posiedzenie w dniu 23 maja 2017 r. o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego 

w Leżajsku. 
 

I. Zaopiniowanie projektów uchwał i sprawozdania na XXXII sesję Rady Miejskiej 

w Leżajsku wg porządku obrad: 

Ad. 5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miasto Leżajsk z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016. 

(wspólne posiedzenie). 

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. 

z o.o. w Leżajsku za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. (wspólne 

posiedzenie). 

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Miasta Leżajska. (wspólne posiedzenie). 

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych,  ustalenia stawki opłaty za pojemnik 

z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy 

a powstają odpady komunalne oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi odbieranymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki 

letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 

wykorzystywanych jedynie przez część roku. (wspólne posiedzenie). 

Ad. 9. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/139/16 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 

5 września 2016 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. (wspólne posiedzenie). 

Ad. 12. Projekt uchwały w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Leżajsk  

na 2018 rok.  (wspólne posiedzenie) 

Ad. 13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Zasad Wyznaczania Składu oraz Zasad Działania 

Komitetu Rewitalizacji. (wspólne posiedzenie) 

 

 

                 Przewodniczący Komisji 

Mieczysław Sztaba 

 

 

 

 


