
I N F O R M A C J A  
 

Informuję zainteresowanych mieszkańców miasta Leżajska,  

że w dniu 18 października 2016 r. (wtorek) o godz. 16.30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego 

w Leżajsku odbędzie się XXIV sesja Rady Miejskiej w Leżajsku 
 

 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Przyjęcie protokołów z XXII i XXIII sesji. 

3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 

4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasto Leżajsk za rok szkolny 

2015/2016 w tym o wynikach sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej oraz 

egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

6. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. 

7. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych 

gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia 

oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi 

finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania. 

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

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla samodzielnego publicznego zespołu 

opieki zdrowotnej. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu składania za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Leżajsk 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2017 rok. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Leżajsku na rok 2017. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie włączenia do istniejącej ul. Marii Konopnickiej nowo wydzielonej 

drogi. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie włączenia do istniejącej ul. Łagodnej nowo wydzielonej drogi.  

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umów dzierżawy na czas 

nieoznaczony z dotychczasowymi dzierżawcami gruntów. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie prowadzenia wspólnej obsługi miejskich jednostek 

organizacyjnych przez Urząd Miejski w Leżajsku. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie postawienia w stan likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy 

Miasta Leżajsk pod nazwą Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół 

i Przedszkoli Miasta Leżajsk.  

18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji 

miasta Leżajsk. 

19. Informacja w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych za 2015 rok. 

20. Wolne wnioski i zapytania. 

 

Przewodniczący Rady  

           Jerzy Jarosz 


