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Pani Agnieszka Hodor

Uprzejmie informujg, 2e w dniu 25 lutego 2020 roku o godz.8:00 w budynku Fundacji na

Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej przy ul. Wolskiej 2, odbgdzie sig XIX sesja

VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej. Podczas planowanej sesji, Rada Miejska

w Kolbuszowej rozpatrywai bgdzie wniesion4 przez mieszkaric6w petycjg, dotyczqcq poprawy

jakoSci powietrza w Gminie Kolbuszowa. Z uwagi na fakt przyjgtego harmonogramu posiedzef

Rady Miejskiej, termin rozpatrzenia petycji zostal wydluZony do wskazanego wyilej dania

tj. 25 lutego br. W zalqczenit przesylam proponowany porzqdek obrad XIX sesji Rady Miejskiej

w Kolbuszowej.

Zpowalaniem
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PRZEWODNICZACY
RADY MIEJSKIEJ
W KOLBUSZOWEJ

8R.0002.2.2020
Kolbuszowa. dnia 17 .02.2020r.

Pan/Pani

Na podstawie art.20 ust. 1 r-rstaw'y z dnia 8 marca 1990 roku o samorz4dzie gminnym
(1. i . Dz. t I. z. 20 1 9 rok u poz-. 506't. poi:'rie.j szvnr i zm i arrami ),

zrvolujq

XIX scsjg VIII hadencji lLady Miejskicj rv Kolbuszorvej, kt6ra odbgdzic sig

rv dniu 25 lutcgo 2020 rohu o goclz.8.00 w budynku Fundacji na Rzecz Kultury
F izl'czncj i Sportu w Kolbuszowej.

I'roDonolvany Dorzadck obrad :

I. Otwarcic scs.ji.

2. Przl,jgcie porzqclkr"r obrac'l sesji.
3. Przy.jqcie protokolu z poprzednie.j sesji.
4. Inlbrrnacja o zarzqdzeniacli wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej w okresic

pomiqdzy scs.iami.

5. Infon-nac.ja o stzrnie bezpieczeristwa iporz4dku publicznego na terenic Grninv
Kolbuszowa't.a 201 9 rok.

6. I'}odjqcic Lrchrvaiy'r,v spralvic zntiiu.r u, br:clzecie Miasta iGnriny Kolbr:szowa Ira 2020 roli.
1. t'}ocl.jqcic uchrvaly w spreru,ie rvyboru metocly ustalenia oplaty za gospodarowanic

odpaclanri komr,rnalnymi oraz ustalenia wysokoSci tej oplaty i ustalenia stawki oplary z.a

po.iemnik.
U. I'ocljqcic r-rchwaly \\'sprawic ustalenia \\rzorlr deklarac.ji o wysokoSci oplaty z.a

gospoclarowanic oclpaclami korrunarlnymi skladane.i prz.ez, wlaScicieli nierr"rchontoSci

polozonl,ch rra tcrenie Gntitrv Kolbuszou'a.
9. Pod.jqcic uchlvaly r,v sprawic rozpatrzcnia pcty'c.ji zlozonc'i przcz aclwokat Iicnat.e Strtor

w intercsie publicznyrr u'zakrcsic ztnianl' przepisow prawa.

10. I'ocijqcie uchu,aty w sprau,,ie rozpatrzenia petyc.ji zlo2onej przez adwokat RenalE Sr.rtor

z chiia 6 grLrdr-ria 2019 roku.
ll.lrodjgcie uchwaly w sprawie uznania petyc.ii mieszkaric6w dotycz4cej poprawy jakoSci

powietrza w Gminie Kolbuszowa za'zaslugujqc4 na uwzglgdnienie.

12. Podjgcie r-rchrvaly w sprawie uznaniii pctycji rnie szkaric6w i r"rzytkowr-rik6w r-rlict'

Malwolvc.i w Kolbuszou,e.i w,sprau,ic kontplcksowego rentontLr te.i Lrlicy za rtiezasltrguiqc4

na ur,vzglgdniet.iie.

13. Sprawy' rozne .

lari iaclonticlric ninic.iszc na poclsta*'ie a11. 25 ust. 3 Lrstawy t. dnia 8 tllarca 1990r. tl satnorzqdzic

gprinnynt (t.-i. Dz.l.J. t.2019 r.. poz. 506 z. prizn.znr.) stanou,i podstarvg c1o rtzyskania zwolttiettia

rv Zalilaclzie Pracy.
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