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Leżajsk, dnia 18.09.2019 r. 

OR.0012.5.2019 

 
 

 

 

Pan 

…………………..……….. 

Członek Komisji Gospodarki i Budżetu 
  

 

 Zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki i Budżetu, które odbędzie się w sali 

posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku w dniu  24 września 2019 r. (wtorek) o godz. 14.00 

 

Przedmiotem posiedzenia będzie: 

Zaopiniowanie projektów uchwał i informacji na XII sesję Rady Miejskiej w Leżajsku 

wg porządku  obrad: 

1. Ad. 4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Leżajska oraz informacja 

o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze 

półrocze 2019 roku. (wspólne posiedzenie) 

2. Ad. 5. Projekt  uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Nr 38/II/14 dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Siedlanka, Przemysłowa i Borki 

w Leżajsku. (wspólne posiedzenie) 

3. Ad. 6. Projekt  uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego ponad budżet 

2019 r.  

4. Ad. 7. Projekt  uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego w zakresie 

wydatków inwestycyjnych przekraczających rok budżetowy. 

5. Ad. 8. Projekt  uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska  

na 2019 rok.  

6. Ad. 9. Projekt  uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 

17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Miasto Leżajsk na lata 2019 – 2022.  

7. Ad. 10. Projekt  uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa 

Podkarpackiego. (wspólne posiedzenie) 

8. Ad. 11. Projekt  uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2019 roku kredytu długoterminowego. 

(wspólne posiedzenie) 

9. Ad. 12. Projekt  uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta Leżajsk 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2020 rok. (wspólne posiedzenie) 

10. Ad. 14. Projekt  uchwały uchylającej uchwałę Nr XIV/84/15 Rady Miejskiej w Leżajsku 

z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie przejęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych znajdujących się na terenie miasta Leżajska, 

na których powstają odpady komunalne. (wspólne posiedzenie) 
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11. Ad. 15. Projekt  uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 

właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz 

opróżniania zbiorników bezodpływowych. (wspólne posiedzenie) 

12. Ad. 16. Projekt  uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Miasto Leżajsk oraz określenia granic obwodów publicznych 

szkół podstawowych. (wspólne posiedzenie) 

13. Ad. 17. Projekt  uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umów dzierżawy 

na czas nieoznaczony z dotychczasowymi dzierżawcami.   

 

 


