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Pan Michal Karkut
Kolbuszowa C6rna 33

36-100 Kolbuszowa

Infbrmujg, 2e na sesji w dniu l1 grudnia 2019 roku Rada Miejska w Kolbuszowej

rozpatrzyla skierowan4 przez mieszkaric6w gminy Kolbuszowa petycjg, dotyczqcq nadania

nazry ronda na drodze krajowej ff 9 w miejscowoSci Kolbuszowa G6rna

..POGODNE RONDO im. Wladyslawa Pogody" tznajqc jq za zasluguj4cq na uwzglgdnienie.

W zalqczeniu przesylam Uchwalg Nr XYIl209l19 Rady Miejskiej w Kolbuszowej
rr przcdnriotou e.i sprawie.
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RADAh{IEJSIG
W KOLBUSZOWEJ

Uchwala Nr XVI/209/19

Rady Miejskiej w Kollruszowej

t dnia I I grudnia 2019 roku

w sprawie uznania petycji mieszkafic6w gminy Kolbuszow a dotycz1cej nadania narwy
ronda na drodze krajowej nr 9 w miejscowosci Kotbus zowaG6rna

"POGODNE RoNDo im. wradyslawa pogody', za zaslugui4c4 na uwzgrgdnienie

Na podstawie art' 18b ust. I ustawy z dnia8 marca 1990 roku o samorzqdzie gminnym(t'i' Dz'tJ' 22019 r. poz. 506 z po1n.zm.) oraz art.9 ust. 2 ustawy z ll lipca2Ol4 roku
o petycjach (t'f ' Dz'U. 22018 r' poz.870), Rada Miejska w Kolbuszowej uchwala, co nastgpuje:

r\l' Iizna-ic sig' ze wrlicsiona w c]niLr 13 wrzesnia 2019 roku petycja mieszkaric6w Gminy
Kolhtrszow'a w sprawic Ilaclania naz\\)'ronda na drodze krajowej nr 9 w miejscowoSci
Kolbuszowa (j6rna ..r)o(ior)NI: RoNI)o im. wladyslawa pogody,,zasluguje na
uwzglgdnienie.

$2' Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi zalqcznikdo niniejszej uchwaly.
$3' o sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczqcy Rady Miejskiej w Kolbuszowej
zawiadomi wnosz?cego.

$4. Uchwata wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.
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Uzasadnienie

Wdniu23wrzeinia2OlgrokudoUrzqduMiejskiegowKolbuszowejwplynglapetyc.ia
mieszkat'rc6w Gminy Kolbuszowa dotyczqca podjqcia uchwaly pr7'e7' Radq Miejsk4

w Kolbuszowej w sprawie nadania nazw nowo wybudowanemu rondu na drodze kraiowej

nr 9 w miejscowosci Kolbuszowa G6rna inlienienl wladyslawa Pogody' wnioskodawcy

proponuj4peln4nazwqronda,,PoGoDNt]I{ONI)Oinl.Wlad,vslawaPogodl',...
Mieszkaricy wnosz4cy petycjE pragnq w szczegolny sposob uhonorowac gsobg Wladyslar'va

pogody, wybitnie ,urluzon"go muzyka, skrzypka, propagatora fblkloru i kultury lasowiackie'i

w Polsce i na Swiecie.

Przedmiotowa petycja byla tematem obrad na posiedzeniu Komisji Skarg' wniosk6w

i Petycji Rady Miejskiej w Kolbuszowej w dniu 21 listopada 2Ol9 roku' podczas kt6rego

Komisja rozpatrzyla zloZonqpetycjg, uznaiqc jq za zasadn4' Wobec powyZszego' Komisja

rekomenduje o podjqci eprzezRadq Miejsk4 w Kolbuszowej uchwaly' wedlug przedstawionego

projektu orazrozpo"rg"i. stosownych iziahnw celu nadania proponowanej wyzej nazwy dla

ronda w Kolbuszowej G6mej'
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