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Pan Konrad Cezary Lakomy

CASUS NOSTER

Kancelaria Radcy Prawnego

ul. Onyksowa 11/1

20-582 Lublin

Uprzejmie z informuj g, 2e w dniu 28 listopada 2019 roku o godz. 8:00 w budynku
Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej ul. Obroric6w Pokoju 66, odbgdzie sig XV sesja Rady
Miejskiej w Kolbuszowej. Podczas obrad w punkcie 18. planowanej sesji, Rada Miejska
w Kolbuszowej rozpatrywad bgdzie wniesion4 przez Pana petycjg w interesie publicznym dotycz4ca
wdroZenia Polityki Zarz4dzania Konfliktem Interes6w. W zal4czeniu przesylam proponowany
porz4dek obrad XV sesji Rady Miejskiej w Kolbuszowej.
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PRZEWOmf,{tCZArCy
RADY MIEJSKIEJ
W KOLBUSZOWEJ

BR.0002. r.15.2019
Kolbuszowa, dnia 21.1 1.2019r.

Pan/Pani

Napodstawie art.20 ust. I ustawy zdnia 8 marca 1990 rokuo samorz4dzie gminnym
( Dz.U. 22019 roku poz. 506 zp62mejszymi zmianami),

zlolujg
XV sesjg VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej, kt6ra odbgdzie sig

w dniu 28 listopada 2019 roku o godz. 8.00 w budynku
Miejskiegci Domu Kultury w Kolbuszowej przy ulicy Obroric6w Pokoju 66

Proponowany porz4dek obrad :

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjgcie porz4dku obrad sesji.
3. Przyjgcie protokolu zpoprzedniej sesji.
4. Informacja o zarzqdzeniach wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej

w okresie migdzy sesjami.
5. Podjgcie uchwaty w sprawie zmian w budzecie MiG Kolbuszowa na rok

2019.
6. Podjgcie uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Kolbuszowa na lata 2019-2029.
7. Podjgcie uchwaly w sprawie zaci1gnigcia kredytu w banku wylonionym

w drodze przetargu na finansowanie planowanego deficytu budzetu jednostki
samorz4du terytorialnego.

8. Podjgcie uchwaly w sprawie uchwalenia rocznego programu wsp6tpracy
z organizacjami pozarzqdovvymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3

ust.3 ustawy o dzialalnoSci pozytku publicznego i wolontariacie na2020 rok.
9. Podjgcie uchwaty w sprawie ustanowienia zasad przyznawania

przewodniczqcemu organu wykonawazego jednostki pomocniczej Gminy
Kolbuszowa diet i zwrotu koszt6w podroly sluzbowej.

lO.Podjgcie uchwaty w sprawie zmiany Uchwaly Nr L)V731l18 Rady Miejskiej
w Kolbuszowej z dnia 19 paldziemik 201 8R. w sprawie ustalenia
maksymalnej liczby zezwolen na sprzeda| napojow alkoholowych
w punktach sprzedaty napoj6w alkoholowych na terenie Miasta i Gminy
Kolbuszowa.

ll.Podjgcie uchwaly w sprawie wyrahenia zgody na sprzedal w trybie
przetargowym nieruchomo6ci gruntowej, wtasnoSci Gminy Kolbuszowa
potozonej w Kolbuszowej przy ulicy Piaskowej.



l2.Podjgcie uchwaly w sprawie wyrahenia zgody na sprzedaL w trybie
przetargowym nieruchomoSci gruntowej, wlasno6ci Gminy Kolbuszowa
polozonej w Kolbuszowej w rejonie ulicy Sw. Brata Alberta.

l3.Podjgcie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz w trybie
przetargowym nieruchomoSci gruntowych, wlasnoSci Gminy Kolbuszowa
poloznych w Kolbuszowej w rejonie ulicy Sokolowskiej.

l4.Podjgcie uchwaty w sprawie wyralenia zgody na sprzedal w trybie
przetargowym nieruchomoSci gruntowych, wlasnoSci Gminy Kolbuszowa
polozonych w Kolbuszowej w rejonie ulicy Sokolowskiej.

l5.Podjgcie uchwaty w sprawie wyralenia zgody na sprzedaL w trybie
przetargowym nieruchomoSci gruntowych, wlasnoSci Gminy Kolbuszowa
polozonych w Kolbuszowej w rejonie ulicy Sokolowskiej.

l6.Podjgcie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na sprzedai w trybie
bezprzetargowym nieruchomoSci gruntowej, wlasnoSci Gminy Kolbuszowa
polozonej w Kolbuszowej przy ulicy Zytniej.

lT.Podjgcie uchwaly w sprawie wyra2enia zgody na ustanowienie
ograniczonego prawa rzeczowego sluzebnorici , przesylu na nieruchomoSci
w Kolbuszowej stanowi4cych wlasnoSi Gminy Kolbuszowa.

l S.Podjgcie uchwaly w sprawie uznania petycji w interesie publicznym
dotyczqcej wdrozenia Polityki Zarzqdzania Konfliktem Interes6w za
niezaslugujQcQ na uwzglgdnienie .

l9.Sprawy roLne.

Zawiadomienie niniejsze na podstawie art.25 ust. 3 ustawy zdnia 8 marca 1990r. o samorz4dzie
gminnym (ednolity tekst Dz.U. 2019, poz.506 z pohn.zm.) stanowi podstawg do uzyskania
zwolnienia w Zakladzie Pracv.
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