
 

Informacja o terminach posiedzeń Komisji stałych Rady Miejskiej w Leżajsku  

 

 W dniu 14 grudnia 2015 r. o godz. 15.30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku 

odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki i Budżetu  

 

Przedmiotem posiedzenia będzie: 

 

Zaopiniowanie projektów uchwał na XIV sesję Rady Miejskiej w Leżajsku: 
 

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 rok. 

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Leżajska 

na lata 2015-2018”. (wspólne posiedzenie) 

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie określenia warunków udzielania osobom fizycznym, bonifikaty 

od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

nieruchomości przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe. 

Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/170/13 Rady Miejskiej w Leżajsku z 

dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Leżajsk, oddanych w trwały zarząd 

gminnym jednostkom organizacyjnym. 

Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie miasta Leżajska (wspólne posiedzenie) 

Ad. 11. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresy świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę (wspólne posiedzenie) 

Ad. 12. Projekt uchwały w sprawie przejęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych znajdujących się na terenie miasta Leżajska, na 

których powstają odpady (wspólne posiedzenie) 

Ad. 13. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych (wspólne posiedzenie) 

Ad. 14. Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej (wspólne posiedzenie) 

Ad. 15. Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wspólne posiedzenie) 

 

Przewodniczący Komisji 

Mariusz Zielnicki 

 



 W dniu 14 grudnia 2015 r. o godz. 15.30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku 

odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych   
 

Przedmiotem posiedzenia będzie: 
 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na XIV sesję Rady Miejskiej w Leżajsku: 
 

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Leżajska 

na lata 2015-2018”. (wspólne posiedzenie) 

Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie miasta Leżajska (wspólne posiedzenie) 

Ad. 11. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresy świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę (wspólne posiedzenie) 

Ad. 12. Projekt uchwały w sprawie przejęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych znajdujących się na terenie miasta Leżajska, na 

których powstają odpady (wspólne posiedzenie) 

Ad. 13. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych (wspólne posiedzenie) 

Ad. 14. Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej (wspólne posiedzenie) 

Ad. 15. Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wspólne posiedzenie) 

2. Wolne wnioski.  

Przewodnicząca Komisji 

Helena Banaś 



W dniu 14 grudnia 2015 r. o godz. 15.30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku 

odbędzie się posiedzenie Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska  

 

Przedmiotem posiedzenia będzie: 
 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na XIV sesję Rady Miejskiej w Leżajsku: 
 

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Leżajska 

na lata 2015-2018”. (wspólne posiedzenie) 

Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie miasta Leżajska (wspólne posiedzenie) 

Ad. 11. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresy świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę (wspólne posiedzenie) 

Ad. 12. Projekt uchwały w sprawie przejęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych znajdujących się na terenie miasta Leżajska, na 

których powstają odpady (wspólne posiedzenie) 

Ad. 13. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych (wspólne posiedzenie) 

Ad. 14. Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej (wspólne posiedzenie) 

Ad. 15. Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wspólne posiedzenie) 

 

                 Przewodniczący Komisji 

Mieczysław Sztaba 

 

 

 

 


