
 

Informacja o terminach posiedzeń Komisji stałych Rady Miejskiej w Leżajsku  

 

 KOMISJA GOSPODARKI I BUDŻETU  

 

 Posiedzenie w dniu 5 grudnia 2016 r. (poniedziałek) o godz. 16.30 w sali posiedzeń 

Urzędu Miejskiego w Leżajsku. 

Przedmiotem posiedzenia będzie: 

1. Zapoznanie się z opiniami i wnioskami Komisji opiniujących projekt uchwały budżetowej 

na 2017 rok. 

2. Wysłuchanie stanowiska Burmistrza dotyczącego zgłoszonych wniosków. 

3. Wypracowanie przez Komisję Gospodarki i Budżetu ostatecznej opinii do zgłoszonych 

wniosków oraz ostatecznej opinii do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok. 

 

  

 Posiedzenie w dniu 12 grudnia 2016 r. o godz. 16.30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego 

w Leżajsku. 
 

Zaopiniowanie projektów uchwał i sprawozdania na XXVI sesję Rady Miejskiej 

w Leżajsku: 

Ad. 6. Sprawozdanie z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Leżajska na lata  

2015-2018, za 2015 i 2016 rok. 

Ad. 7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Leżajsk, 

udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych 

obiektów. (wspólne posiedzenie). 

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie nadania kategorii drogi gminnej wybudowanemu łącznikowi 

ulic Hutnicza i ul. Siedlanka.  

 

 

Przewodniczący Komisji 

Mariusz Zielnicki 



 KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH  

  

 Posiedzenie w dniu 12  grudnia 2016 r. o godz. 16.30 w sali posiedzeń Urzędu 

Miejskiego w Leżajsku  

 

Zaopiniowanie projektu uchwały na XXVI sesję Rady Miejskiej w Leżajsku: 

Ad. 7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Leżajsk, 

udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych 

obiektów. (wspólne posiedzenie). 

 

II. Wolne wnioski.  

 

 

 Przewodnicząca Komisji 

Helena Banaś 



KOMISJA PORZĄDKU PUBLICZNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA  

  

 Posiedzenie w dniu 12 grudnia 2016 r. o godz. 16.30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego 

w Leżajsku  

 

Zaopiniowanie projektu uchwały na XXVI sesję Rady Miejskiej w Leżajsku: 

Ad. 7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Leżajsk, 

udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych 

obiektów. (wspólne posiedzenie). 

 

                 Przewodniczący Komisji 

Mieczysław Sztaba 

 

 

 

 


