
RADA MIEJSKA
YY KOI,BUSZOWEJ

PROTOKOL NTXXII/20

z XXII sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej odbytej w dniu
28 maja 2020 roku o godzinie 10.30 w budynku Miejskiego Domu Kultury

w Kolbuszowej prry ulicy Obror[c6w Pokoju 66.

Obrady XXII sesji Rady Miejskiej w Kolbuszowej rozpoczEto o godzinie
10.30. Sesjg otworzyl i prowadzil Przewodnicz1cy Rady Miejskiej
w Kolbuszowej P.Krzysztof Wilk. W sesji udzial wziElo 2l radnych, sohysi,
przewodniczqcy zarzqd6w osiedli oraz zaproszeni go6cie, co potwierdzaj4
zal1czone do protokolu listy obecnoSci. PrzewodniczEcy Rady stwierdzil
prawomocno6d obrad XXII sesji Rady Miejskiej. Porz4dek obrad zostal przyjety
w glosowaniu jawnym.

ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYI\,{UJQ SIQ: 0, BRAK GLOSU: 0,

NIEOBECNI: O

Wyniki imienne:
zA (2t)
Barbara Bochniarz, Julian Dragan, Barbara Draus, Stanislaw Dworak, Jozef

Fryc, GrairynaHalat, Adam Kaczanowski, Miroslaw Kaczmarczyk, Michal
Karkut, Krzysztof Kluza, GrairynaMaziarz, Pawel Michno, Piotr Panek, Dorian

Pik, Zbigniew Pytlak, Stanislaw Rumak, Barbara Szafraniec, Bronislaw Wiktor,
Krzysztof Wilk, Krzysztof W6jcicki, Roman Zqbczyk

Przyjqty porz4dek obrad sesji Rady Miejskiej w Kolbuszowej przedstawia sig

nastgpuj4co:

l. Przyjqcie protokolu z poprzedniej sesji.
2. Informacja o zarzqdzeniach wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej

w okresie pomigdzy sesjami.
3. Informacja z dzialalno(ci Powiatowego Urzgdu Pracy w Kolbuszowej za

2019 rok.
4. Podjgcie uchwaly w sprawie uchwalenialXzmiany Studium uwarunkowari

i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Kolbuszowa.

5. Informacja dotyczqca sytuacji finansowej Gminy Kolbuszowa za okres

czterech miesigcy 2020 roku.
6. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Kolbuszowa.
7. Debata nad raportem o stanie Gminy Kolbuszowa.
8. Podjgcie uchwaly w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kolbuszowej wotum

zaufania.



9. Podjgcie uchwaty w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

finansowego Gminy Kolbuszowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania

budzetu Gminy Kolbuszowa za20l9 rok.
l0.Podjgcie uchwaty w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi

Kolbuszowej ztytulu wykonania budzetu Gminy Kolbuszowaza20l9 rok.

1 1. Podjgcie uchwaly w sprawie zmtan w budzecie MiG Kolbuszowa na 2020

rok.
12. Podjgcie uchwaly w sprawie zmiany uchwaly Nr L/543l14 Rady Miejskiej

w Kolbuszowej z dnia 27 lutego 2014 roku, zmienionej uchwal4 Rady

Miejskiej Nr III/I7ll4 z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie okre6lenia

przystank6w komunikacyjnych oraz warvnk6w i zasad korzystania z nich,
kt6rych wlaScicielem lub zarz4dzapcym jest Gmina Kolbuszowa.

13. Podjgcie uchwaly w sprawie odwolania zawieszenia funkcjonowania na

terenie miasta Kolbuszowa Strefy Platnego Parkowania w zwi4zku
z sytuacj4 kryzysow4 spowodowan4 chorob4 zakaLn4 wywolan4 wirusem
COVID-I9.

14. Podjgcie uchwaty w sprawie wyrahenia zgody na nieodplatne nabycie na

rzecz Gminy Kolbuszowa od Krajowego O6rodka Wsparcia Rolnictwa
Oddzial Terenowy w Rzeszowi e niezabudowanych nieruchomoSci
gruntowych polo2onych w Widelce wchodz4cych w sklad Zasobu

WlasnoSci Rolnej Skarbu Paristwa zajEtych pod drogg gminn4.
l5.Podjgcie uchwaty w sprawie v,ryrailenia zgody na sprzedai w trybie

przetargowym nieruchomoSci gruntowej, wlasno6ci Gminy Kolbuszowa
polozonej w Kolbuszowej prry ul. Piaskowej.

l6.Podjgcie uchwaty w sprawie wyrahenia zgody na zamiang nieruchomoSci
gruntowej wlasno6ci Gminy Kolbuszowapolohonej w Weryni.

17. Sprawy r62ne.

Ad.1

Protok6l z XXI sesji Rady Miejskiej odbyej w dniu 7 mqa 2020 roku zostal

wylozony do wgl4du radnych. Uwagi lub zmiany do protokolu nalezy skladac

w punkcie sprawy rcZne.W pr4rpadku braku uwag i zastrzeieri, protok6l nalefi
uzna(, zaprzyjEty.

Ad.2

Wykaz zarz1dzeh Burmistrza Kolbuszowej wydanych w okresie miedzy sesjami.

l. Zarz4dzenie Nr 68/20 z dnia 10.02.2020 w sprawie powolania komisji
w sprawie protokolarnego przejEciaprzedmiotu umowy najmu: nr 38/LII-
1/19 lokal uzytkowy o pow. 37,5m2,36fiI-1116 lokal uzytkowy o pow.
35,7m2, 37lLII-ll17 lokal uzytkowy o pow. 37,5m2, polozonego
w Kolbuszowej przy ul. Pilsudskiego 6-10.



2. Zarzqdzenie Nr 69120 z dnia 10.02.2020 w sprawie wyrazenia zgody
zawarcia umowy na udostepnienie nieruchomodci oznaczonej nr
ewidencyjnym gr.: 1847117, 1847116 polozonych w Kolbuszowej G6rnej-
wlasnoS6 gm. Kolbuszowa.

3. Zarz4dzente Nr 70120 z dnia 12.02.2020 w sprawie wyrahenia zgody
zaw ar cia umowy na ni eodp latne udostepni enie ni eruchomoS ci oznaczonej
nr ewidencyjnym gr.: 4611,4711, 11216, ll2l7 polozonych w Bukowcu-
wlasno6ci gm. Kolbuszowa.

4. Zarzqdzenie Nr 71120 z dma 12.02.2020 w sprawie wyrazenia zgody
zawarcia umowy na nieodplatne udostepnienie nieruchomoSci oznac zonej
nr ewidencyjnym gr.: Il53ll0, 4285131 polozonych w Kolbuszowej
G6rnej- wlasnoSci gm. Kolbuszowa.

5. Zarz4dzenie Nr 72120 z dnia 12.02.2020 w sprawie vtyrailenia zgody na

zmianq umowy uficzenia z dnia 09.02.2010 zmienionej aneksem nr I
z dnia2l.0l.2016.

6. Zarzqdzenie Nr 73120 z dma 13.02.2020 w sprawie wyrazenia zgody na

przekazanie w dzierhawE czgsci nieruchomo6ci gruntowej polozonej
w Swierczowie- wlasnoS6 gm. Kolbuszowa.

7. Zarz4dzenie Nr 74120 z dnia 14.02.2020 w sprawie udzielenia
upowaznienia kierownikowi M-GOPS w Kolbuszowej.

8. Zarzqdzenie Nr 75120 z dnia 17.02.2020 w sprawie powolania Komisji do

przeprowadzenia I nieograniczonego przetargu ustnego na oddanie

w uzytkowanie wieczyste na okres 3 lat gruntow rolnych w obrqbie
Kolbuszowa G6ma.

9. Zarzqdzenie Nr 76120 z dnia 1,8.02.2020 w sprawie ustanowienia
sluzebnoSci przesylu dla Gminy Kolbuszowa przez wla6ciciela dzialek na

kt6rych umieszczone zostaty odcinki kanalizacji sanitarnej i deszczowej

wraz ze studniami kanalizacyjnymi bgd4ce wlasnoSci4 gm. Kolbuszowa.

l}.Zarz4dzenieNr 77120 z dnia 19.02.2020 w sprawie vtyrai;enia zgody na

przekazanie w najem czg(ci budynku wielofunkcyjnego w Kolbuszowej
Dolnej, wlasnoSci MiG Kolbuszowa.

ll.Zarzqdzenie Nr 78/20 z dnia 19.02.2020 w sprawie vtyraienia zgody na

przekazanie w dzierLawE czgsci nieruchomoSci gruntowej polozonej w
Kolbuszowej Dolnej- wlasnoS6 Gminy Kolbuszowa.

l2.ZarzqdzenieNr 79120 z dnia20.02.2020 w sprawie podania do publicznej

wiadomo(ci wykazu nieruchomoSci gruntowej wlasno6ci gminy
Kolbuszowa polozonej w Kolbuszowei przy ul. Zyniej przeznaazonej do

sprzedaZy.
13. Zarz4dzenie Nr 80/20 z dnia 20.02.2020 w sprawie .vqltahenia zgody na

przekazanie
w dzieraawg nieruchomoSci gruntowej polozonej w Widelce- wlasnoSd

Gminy Kolbuszowa.



ll.Zarz4dzenie Nr 8l/20 z dnia 20.02.2020 w sprawre wyrahenia zgody na

przekazanie w dzierhawq czgSci nieruchomo6ci gruntowej poloZonej

w Widelce- wlasnoSd Gminy Kolbuszowa.

15.Zarz4dzenie Nr 82120 z dnia 21.02.2020 w sprawie rozwi4zania umowy

najmu 38lLlrr-l I 19 oraz 37 lLil-l I 17 za porozumieniem stron.

l6.zarzqdzenteNr 83/20 z dnia24.o2.2O20 w sprawie powolania Komisji do

przeprowa dzenia I przetargtt ustnego nieograniczonego na sprzeda1

,i.ribrdowanej nieruchomo6ci gruntowej pololonej w Kolbuszowej przy

ul. Storczykowej stanowi4cej wlasnoS6 gminy Kolbuszowa'

lT.Zarz1dzenie Nr 84/20 z dnia 24.02.2020 w sprawie wprowadzenia zmran

w Zarzqdzeniu Nr 608/2017 Burmistrza Kolbuszowej z dnia3l.l0.20l7
w sprawie wprowadzenia Regulaminu powolania i pracy Komisji

Przefargowej Urzgdu Miejskiego w Kolbuszowej otaz Regulaminie

udzielania zam6wieri publicznych o warto(ci nieprzekraczaj4cej kwoty

wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy- prawo zam6wieri publicznych

zmienionigo Zarz4dzeniem Nr ll20 Burmistrza Kolbuszowej z dnia

2 stycznia2020 roku.
l1.Zarz4dzenieNr 85/20 z dnia24.O2.2O20 w sprawie podania do publicznej

wiadomoSci wykazu nieruchomo6ci wlasno6ci Gminy Kolbuszowa

przeznaezonych do oddani a w dzieraaw E.

lg.larzqdzenie Nr 86/20 z dnia25.02.2020 w sprawie podania do publicznej

wiadomo6ci wykazu nieruchomo6ci gruntowych wlasnoSci gminy

Kolbuszowa polozonych w Kolbuszowej przry ul. Brzozowej

przeznaczonych do oddania w uzytkowanie wieczyste w trybie

przetargowym.
2}.larzqdienie Nr 87/20 z dnia 26.02.2020 w sprawie powolania Komisji

Oceniaj4cej w celu wylonienia najlepszego oferenta ubiegaj4cego sig

o dotacjg z budzetu gminy na zadania zwi4zane z realizacja celu

publicznego sluz4cego rozwojowi sportu w gminie Kolbuszowa w 2020

roku.
2l.Zarz4dzenie Nr 88/20 z dnia 26.02.2020 w sprawie przyznania dotacji

z budletu gminy na zadania zwi1zane z reahzacja celu publicznego

sluz4cego rozwojowi sportu w gminie Kolbuszowaw 2020 roku.

22.Zarz4dzenieNr 89/20 z dnia26.02.2020 w sprawie podania do publicznej

wiadomoSci wykazu nieruchomoSci wlasno6ci gminy Kolbuszowa

przeznaczonych do oddani a w dzier7awg.
23 .Zarz4dzenie Nr 90/20- anulowane
24.Zarz4dzenie Nr 91120 z dnia 26.02.2020 w sprawie wyboru trybu

udzielenia zam6wienia na zadanie pn. ,,Odbi6r niesegregowanych

(zmieszanych) odpadow komunalnych od wla6cicieli nieruchomorici

zamieszkatych i czgsciowo zamieszka\ych z terenu gminy Kolbuszowa".

25 .Zarzydzenie Nr 92 I 20 - anulowane



26.Zarzqdzenie Nr 93/20 z dnia 26.02.2020 w sprawie powolania komisji
konkursowej
celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Przedszkola Publicznego Nr
I w Kolbuszowej.

2T.Zarz4dzenie Nr 93al20 z dnia26.02.2020 w sprawie zmian w budzecie gm.
Kolbuszowana2020 rok.

2S.Zarzydzenie Nr 94120 z dnia 27.02.2020 w sprawie vtyrahenia zgody na
przekazanie w dzierZawE nieruchomo6ci gruntowej polozonej
w Kolbuszowej G6rnej- wlasnoS6 gm. Kolbuszowa.

29.Zarz4dzenre Nr 95/20 z dnia 28.02.2020 w sprawie wyru2enia zgody na
przdkazanie w dzierLawq nieruchomo6ci gruntowej polozonej
w Kolbuszowej G6rnej- wlasnoSd gm. Kolbuszowa.

3}.Zarz4dzenie Nr 96120 z dnia 28.02.2020 w sprawie vryraZenia zgody na
przekazanie w dzierzawg nieruchomoSci gruntowej polozonej
w Kolbuszowej G6rnej- wlasno66 gm. Kolbuszowa.

3l.Zarzqdzenie Nr 96al20 z dnia28.02.2020 w sprawie zmran w budzecie gm.
Kolbuszowa na2020 rok.

32.ZarzEdzente Nr 97120 z dnia 02.03.2020 w sprawie wyraZenia zgody
zawarcia umowy na udostepnienie nieruchomo6ci oznaczonej numerem
ewidencyj nym gruntu: 4283 I 4, 4284 I 6 polozonych w Kolbuszowej G6rnej -

wlasnoSci gminy Kolbuszowa.
33.Zarzqdzenie Nr 98/20 z dnia 02.03.2020 w sprawie wyralenia zgody na

przekazanie w dzierzawg nieruchomoSci gruntowej polozonej
w Kolbuszowej Dolnej- wlasno66 gm. Kolbuszowa.

34.Zarzydzenie Nr 99120 z dnia 02.03.2020 w sprawie vryrahenia zgody na
przekazanie
w dzierilawg nieruchomoSci gruntowej polozonej w Kolbuszowej Dolnej-
wlasnoS6 gm. Kolbuszowa.

35.Zarz4dzenie Nr 100/20 z dnia 02.03.2020 w sprawie wyrazenia zgody na
przekazanie w dzierLawq nieruchomo6ci gruntowej polozonej
w Kolbuszowej Dolnej- wlasnoSd gm. Kolbuszowa.

36.Zarz4dzenie Nr 101120 z dnia 02.03 .2020 w sprawie wyrahenia zgody na
przekazanie w dzierlawE nieruchomoSci gruntowej polozonej
w Kolbuszowej Dolnej- wlasnodi gm. Kolbuszowa.

37 .Zarzydzenie Nr 102120 z dnia 02.03.2020 w sprawie wyraZenia zgody na
przekazanie w dzierhawE nieruchomo6ci gruntowej polozonej
w Kolbuszowej Dolnej- wlasnoS6 gm. Kolbuszowa.

3S.Zarz4dzenie Nr 103/20 z dnia 03.03.2020 w sprawie powolania Komisji
Oceniaj4cej w celu wylonienia najlepszego oferenta ubiegaj4cego sig

o dotacjg z budzetu gminy na wykonywanie zadah wlasnych gminy w roku
2020.



3g.Zarz1dzenie Nr 104/20 z dnia 03.03.2020 w sprawie przyznania dotacji

z budletu gminy podmiotom wybranym w otwartym konkursie ofert

przeprowadzonym w dniu 03.03 .2020.

4O.Zarz4dzenie Nr l05l2} z dnia 04.03.2020 w sprawie ustalenia planu

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,

maksymalnej kwoty dofinansowania w 2020 roku oplat za ksztalcenie

nauczycieli zatrudnionych w szkolach i plac6wkach oSwiatowych

prowadzonych przez Gming Kolbuszowa na 2020 rok.
 l.Zarzqdzenie Nr 106120 z dnia 04.03.2020 w sprawie zezwolenia na

umieszczenie tablic reklamowych na gruntach i budynkach stanowi4cych

wlasno6i Gminy Kolbuszowa otaz ustalenia wysokoSci oplaty dobowej'

42. Zarz4dzenieNr 107/20 z dnia04.03 .2020 w sprawie sprostowania omylki
pisarskiej w wykazie nieruchomo6ci wlasnoSci Gminy Kolbuszowa

przeznaczonych do oddani a w dzierlawE.
43.Zarz4dzenieNr 108/20 z dnia 04.03 .2020 w sprawie okreSlenia wysoko6ci

czynszu dzieraawnego, za wydzierLawienie placu pod dzialalno6i Cyrk

,,sAFARI".
44.Zarz1dzenie Nr 109/20 z dnia 04.03 .2020 w sprawie v'ryrahenia zgody na

zmianEumowy dzieraawy stanowiska handlowego Nr 27 i28 strefa I zdnia
25.07.2018.

45.Zarz4dzenie Nr 1 I 0l2O z dnia 06.03 .2020 w sprawie vtyrahenia zgody na

przekazanie w dzierhawq nieruchomodci gruntowej polozonej

w Kolbuszowej- wlasno66 gm. Kolbuszowa.
46.Zarz4dzenie Nr 11 ll20 z dnia 06.03 .2020 w sprawie vtyrahenia zgody na

przekazanie w dzier2awg nieruchomo5ci gruntowej potroZonej

w Kolbuszowej Dolnej- wlasno66 gm. Kolbuszowa.
4T.Zarz4dzenie Nr 112120 z dnia 06.03.2020 w sprawie wyrazenia zgody na

przekazanie w dzierhawE nieruchomoSci gruntowej polozonej

w Kolbuszowej- wlasnoSi gm. Kolbuszowa.
 S.Zarz1dzenie Nr 1 I 3120 z dnia 06.03 .2020 w sprawie wyrahenia zgody na

przekazanie w dzierlawE nieruchomo6ci gruntowej polozonej

w Kolbuszowej- wlasno$6 gm. Kolbuszowa.
49 .Zarz4dzenie Nr 1 14120 z dnia 09.03 .2020 w sprawie podania do publicznej

wiadomo6ci wykazu nieruchomodci wlasno6ci gminy Kolbuszowa
przeznaczonych do oddani a w dzierlawg.

50.Zarzqdzenie Nr 11 5120 z dnia 09.03 .2020 w sprawie v,ryraZenia zgody na

zmiang umowy dzierlawy 51/Rd-ll18 z dnia 04.06.2018.
Sl.Zarz1dzenie Nr 116120 z dnia 10.03.2020 w sprawie powol.ania przy

Burmistrzu Kolbuszowej Komisji ds. okresowej kontroli plac6w zabaw

w gminie Kolbuszowa.
52.Zarz4dzenieNr 1 I 7120 z dnia 10.03 .2020 w sprawie ogloszenia I przetargu

ustnego ograniczonego na sprzedal niezabudowanych nieruchomo6ci



gruntowych wlasnoSci gminy Kolbuszowa polozonych w Kolbuszowej
w rejonie ul. Sokolowskiej.

53 .Zarzqdzenie Nr I 1 8120 z dnia I O.O3.2O2O w sprawie ogloszenia I przetargu
ustnego ograniczonego na sprzedaZ niezabudowanych nieruchomo(ci
gruntowych wlasno5ci gminy Kolbuszowa polozonych w Kolbuszowej
przy ul. Sokolowskiej i w rejonie ul. Sokolowskiej.

54.Zarzqdzenie Nr 1 l9120 z dnia lO.O3.2020 w sprawie ogloszenia I przetargu
ustnego ograniczonego na sprzeda| niezabudowanych nieruchomosci
gruntowych wlasnoSci gminy Kolbuszowa polozonych w Kolbuszowej
w rejonie ul. Sokolowskiej.

55.Zarzqdzenie Nr 120120 z dnia 10.03.2020 w sprawie ogloszenia I przetargu
ustnego ograniczonego na sprzedal niezabudowanych nieruchomo6ci
gruntowych wlasno6ci gminy Kolbuszowa polozonych w Kolbuszowej
w rejonie ul. Sokolowskiej.

56.Zarzqdzenie Nr 121120 z dnia I 0.03.2020 w sprawie ogtroszenia I przetargu
ustnego nie ograniczonego na sprzed a2 niezabudowanych nieruihomo6ci
gruntowych wlasnoSci gminy Kolbuszowa polozonych w Kolbuszowej
w rejonie ul. Sw. Brata Alberta.

57 .ZarzqdzenieNr 122120 z dnia 10.03.2020 w sprawie podania do publicznej
wiadomoSci wykazu nieruchomo$ci wlasnodci gminy Kolbuszowa
przeznaczonych do oddani a w dzierlawg.

5S.zarz}dzenieNr 123120 z dnia 10.03.2020 w sprawie wsparcia rcalizacji
zadah w zakresie wykonywania prac spolecznie uZytecznych w 2020 roku
oraz upowalnienia Kierownika M-GOpS w Kolbuszowej do wsparcia
realizacji wskazanych zadah, wynikaj4cych z porozumienia nr pRI-612-
1.2020 z dnia 09.03 .2020 na organtzacjg sprai spolecznie uirytecznych.

59.ZarzqdzenieNr 124120 z dnia 10.03.2020 w sprawie wyrazenia zgody na
przekazanie w dzierzawg nieruchomoSci gruntowej polozonej
w Kolbuszowej G6rnej- wlasno6d gm. Kolbuszowa.

60.Zarz4dzenie Nr 125120 z dnia 10.03.2020 w sprawie wyralenia zgody
zawarcia umowy na udostepnienie nieruchomo6ci oznaczonej numerem
ewidencyjnym gruntu: 7971r polozonej w Nowej wsi- wlasnosci gminy
Kolbuszowa.

6l.ZarzTdzenie Nr 126120 z dnia 10.03.2020 w sprawie wyrazenia zgody
zawatcia umowy na udostepnienie nieruchomoSci oznaczonej numerem
ewidencyjnym gruntu: 400 polozonej w Domatkowie- wlasnoSci gminy
Kolbuszowa.

62.Zarzqdzenie Nr 127 120- anulowane
63 .ZarzEdzenie Nr 1 28120- anulowane
64.zarzqdzenie Nr 129120 z dnia 12.03.2020 w sprawie wyrazenia zgody

zawarcia umowy na udostepnienie nieruchomoSci oznaczonej numerem
ewidencyjnym gruntu: 1549192 polozonej w Kolbuszowej- wlasnoSci
gminy Kolbuszowa.



65.Zarzqdzenie Nr 130120 z dnia 12.03.2020 w sprawie wyraZenia zgody

zawarcia umowy na udostepnienie nieruchomosci oznaczonej numerem

ewidencyjnym gruntu: 131 5D pololonej w Kolbuszowej Dolnej- wlasnosci

gminy Kolbuszowa.
66.Zarz4dzenieNr 130a/2 0 z dnia 12.03.2020 w sprawie wyrazenia zgody na

przekazanie w dzier?awq nieruchomosci gruntowej polozonej

w Kolbuszowej Dolnej- wlasnoS6 gm' Kolbuszowa'

6T.Zarz*dzenie X. f : tliO z dnia Ii.OZ.ZOZO w sprawie wyrazenia zgody

zawarcia u-o*y na udostepnienie nieruchomosci oznaczonej numerem

ewidencyjnym gruntu: g1g73, gl8l2, g4oll, loo4l2 poloZonej w m.

Werynia- wlasnoSci gminy Kolbuszowa'

6S.Zarz4dzenieNr t 3zli0 z dnia 12.03.2020 w sprawie zmian w budzecie gm'

Kolbuszowa na 2020 rok'
6g.Zarz4dzenieNr 133/20 z dnia 12.03.2020 w sprawie szczeg6lnych form

udzielania pomocy dla mieszkaric6w gm' Kolbuszowa'

TO.ZarzqdzenieXr tf +fZO z dnia 16.8.1020 w sprawie zapewnienia ochrony

przedchorobamizakalnymiosobkorzystaj4cychzplac6wtargowychna
terenie gminY Kolbuszowa'

Tl.zarz4dzenieNr 135/20 z dnia 16.03.2020 w sprawie powolania zespolu

ds. stanu zagtohenia epidemicznego COVID-19'

T2.Zarzqdzenie Nr 136/i0 z dnia ro.og.2o2o w sprawie wyrazenia zgody

zawarcia u-o*y na udostepnienie nieruchomoSci oznaczonej numerem

ewidencyjny- g,,ntu:15491:^11 polozonej w m' Kolbuszowa- wlasnosci

gminy Kolbuszowa.
T3.Zarz[dzenieNr 137120 z dnia 16.03.2020 w sprawie wyraaenia zgody na

udostepnienie nieruchomosci oznaczonei nrmi..- ewidencyjnym: 347 13'

3471:^,358polohonejwKlap6wce-wlasnoScigminyKolbuszowa.
T4.Zarz4dzenieNr tgsizo z diia 16.03.2020 w sprawie wyraaenia zgody na

przekazanie w dzier?awE nieruchomosci gruntowej poloZonej

w Kolbuszowej G6rnej- wlasnoS6 gm' Kolbuszowa'

|5.Zarz4dzenieN. f :qfZQ z dnia rc.Ol.ZOZ0 w sprawie vtyrulenia zgody na

przekazanie w dzierZa'wq nieruchomosci gruntowej polo2onej

w Kolbuszowej G6rnej- wlasnoSc gm' Kolbuszowa'

T6.Zarz4dzenieNi f +OIZO z dnia rc.Ol.ZOZ0 w sprawie wyraZenia zgody na

przekazanie w dzier7awE nieruchomoSci gruntowej polozonej

w Kolbuszowej G6rnej- wlasnoS6 gm' Kolbuszowa'

TT .Zarz4dzenieNr 1 4 l l20- anulowane

TS.Zarz4dzenieNr l42l2O z dnia 16.03.2020 w sprawie wprowadzeniazmian

w zarz4dzeniu Nr 134120 Burmistrza Kolbuszowej z dnia 16'03 '2020

w sprawie ,up.*,,i.,iu ochrony przed chorobami zaka2nymi os6b

korzystaj4cych^zplac6wtargowychnaterenilgminyKolbuszowa.
Tg.Zarz[dzenie Nr 143/20 z ania 16.03.2020 w sprawie zawieszenia

funkcjonowania na terenie miasta Kolbuszowa Streff Platnego parkowania



w zwi4zku z sytuacj4 kryzysow4 spowodowan4 chorob4 zakahn4
wywolan4 wirusem COVID- I 9.

S}.Zarz4dzenie Nr 144120 z dnia 16.03.2020 w sprawie ustalenia
upowazn ieni a i pelnomocn i ctwa Z- cy Burmistrza Ko lbuszowej .

Sl .ZarzEdzenie Nr I 45120- anulowane.

Ad.3

Informacj E z dzialalnoSci Powiatowego Urzgdu Pracy w Kolbus zowej za
2018 rok przedstawila dyrektor P. Marta Rainer. Informacja stanowi zalqcznik do
protokolu.

Ad.4

Projekt uchwaty w sprawie uchwalenialX zmiany Studium uwarunkowari
i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kolbuszowa
przedstawil projektant P. P.Pizlo. IX zmianastudium obejmuje trzy obszary, dwa
polozone w obrgbie ew. Kolbuszowa Dolna i jeden w obrgbie ew. Kolbuszowa.
Obszar pierwszy znajduje sig przy granicy z miastem Kolbuszowa i obejmuje
czgS(, rezerwy terenowej pod przewidywany rozw6j zabudowy mieszkaniowej
oraz czeS| teren6w rolnych. Po stronie p6lnocno-zachodniej znajduje sig droga
gminna, kt6ra w przysztoSci zostanie poszerzona .z dzialek s4siednich do
parametr6w drogi gminnej publicznej , lqcz4cej ul. Sw. Brata Alberta i drogg
wojew6dzka(Mielecka).Obszar ten jest obecnie uzytkowany rolniczo jako pola
uprawne, taki i pastwiska oraz nieu\tki. Obszar drugi potozony jest w obrEbie
ew. Kolbuszowa Dolna. Jest to teren przylegly bezpoSrednio do rzeki Nil obecnie
uzytkowany rolniczo jako l4ki i pastwiska Rzeka Nil ok. 10 lat temu zostala
uregulowana. Obszar trzeci poloZony jest w obrgbie w. Kolbuszowa. W obecnym
stanie w ok. 80 % jest on juZ zainwestowany pod uslugi handlu. Zaktada siE
utrzymanie dotychczasowej funkcji ustugowej oraz dopuszczenie lokalizacji
obiekt6w handlowych o pow. Sprzeduzy powyzej 2000mr.Na terenach objgtych
IX zmian4 studium nie obowi1zuje Zaden miejscowy plan zagospodarowania
przestzennego. Radny P. Panek zwr6cil sig z pro(b4 do radnych o nie
przeglosowanie przedmiotowego projektu uchwaty. Tereny kt6re podlegaj4
zmranie s4 terenami zalewowymi. Radny P. J. Fryc zloiryl formalny wniosek o
zdjEcie powyzszego projektu uchwaly z porzqdku biez4cej sesji. Wniosek ten
zostal poddany pod glosowanie jawne.

ZA:15, PRZECIW: 0, WSTRZYI\4UJQ SIQ: 5, BRAK Gtr OSU: t,
NIEOBECM: 0

Wlzniki imienne:
zA (1s)



Barbara Bochniarz, Julian Dragan, Barbara Draus, J6zef Fryc, Adam

Kaczanowski, Miroslaw Kaczm arczyk,Michal Karkut, Krzysztof Kluza,

GrairynaMaziarz,Pawel Michno, Piotr Panek, Dorian Pik, Zbigniew Pytlak'

Kr ry sztof W i lk, KrzY sztof W6j c i cki

WSTRZYMUIE SIq (s)

Stanislaw Dworak, Ciuly"uHalat, Stanislaw Rumak, Barbara Szafraniec'

Bronislaw Wiktor

BRAK GLOSU (1)

Ad.5

Informacjgdotyczqc4sytuacjifinansowejGminyKolbuszowazaokres
czterechmiesigcy zoio roktzlozyl P. J. Mroczek Skarbnik Kolbuszowej'

Ad.6

Skarbnik P. Jacek Mroczek zapoznal, Radg Miejsk4 w Kolbuszowej

z raportem o stanie gminy Kolbuszowa-za2}lg rok' Zgodnie z obowiqzuj4cymi

przepisami, Burmiitrz kolbuszowej jest zobowi4zany przedstawi6 Radzie

Miejskiej przedmiotowy raport do inia :1 maja br. Dokument przedstawia

najwaZniejsze informu.i" aoty cz4cei demografii, .bud2etu 
gminy, zadtu1enia'

Srodk6w zevnEtrznycli, promocji, zarz}dzania informacj4, oSwiaty, sportu

i rekreacji, po*o.y spoi.cznej,- Srodowiska, budownictwa' Raport stanowi

zal1cznik do P rotokolu.

Ad.7

W debacie nad raportem o stanie Gminy Kolbuszowa za 2019 rok glos

zabral radny P. K. WO;cict<i , kt6ry porusz,yl kwestig z\ego stanu demografii

gminy Kolbuszowa. i kolei radny'M. kaczmarczyk m6wil o potrzebie

Ip.u.o*unia koncepcji zagospodarowania plac6w targowych na terenie miasta

Kolbuszow a oraz iui"rpiJ"zinie niezbgdnych Srodk6w finansolvych na ten cel

w przy sz\orocznym budzec ie'

Ad.8

Skarbnik P. Jacek Mroczek przedstawil projekt uchwaty w sprawie

udzielenia Burmistrzowi Kolbuszowej wotum zaufania' Rada Miejska

w Kolbuszowej w glosowaniu jawnym podjgla uchwalg Nr Xxlll255l20

w przedmiotowej sPrawie.

ZA:2},PRZECIW:0,WSTRZYMUJqSIQ:1,BRAKGI'OSU:0'
NIEOBECNI: O
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Wyniki imienne:
zA (20)
Barbara Bochniarz, Julian Dragan, Barbara Draus, Stanislaw Dworak, J6zef
Fry., G r aZyna Hal at, Adam Kaczanowski, Miroslaw Kaczm ar cryk, Krzy sztof
Kluza, GrairynaMaziarz, Pawel Michno, Piotr Panek, Dorian Pik, Zbigniew
Pytlak, S tani slaw Rumak, B arbara S zafrani e c, B roni slaw wiktor, Krzy sztof
Wilk, Krzysztof W6jcicki, Roman Zqbczyk

WSTRZYr\4UJE SrE (l)
Michal Karkut

Ad.9

Projekt uchwaly w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Gminy Kolbuszowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania budzetu
Gminy Kolbuszowa za 2019 rok przedstawil Skarbnik P. Jacek Mroczek.
Informacja o wykonaniu budzetu Gminy Kolbuszowa zostala przedstawiona
przez Skarbnika w formie prezentacji multimedialnej. Rada Miejska
w Kolbuszowej w glosowaniu jawnym podjgla uchwalg Nr xxlll256l20
w przedmiotowej sprawie.

ZA:21, PRZECIW: 0, WSTRZYI\4UJQ SIQ: 0, BRAK GLOSU: 0,

NIEOBECNI: O

Wyniki imienne:

zA(21)
Barbara Bochniarz, Julian Dragan, Barbara Draus, Stanislaw Dworak, Jozef
Fryc, Gra?yna Halat, Adam Kaczanowski, Miroslaw Kaczmarczyk, Michal
Karkut, Krzysztof Kluza, GrairynaMaziarz, Pawel Michno, Piotr Panek, Dorian
Pik,Zbigniew Pytlak, Stanislaw Rumak, Barbara Szafraniec, Bronislaw Wiktor,
Krzysztof Wilk, Krzysztof W6jcicki, Roman Zqbczyk

Ad.l0

Rada Miejska w Kolbuszowej po zapoznaniu sig ze sprawozdaniem
z wykonania budzetu Gminy Kolbuszowa za 2019 rok, sprawozdaniem
finansowym Gminy Kolbuszowa za 2019 rok, opini4 Regionalnej lzby
Obrachunkowej o przedloZonym przez Burmistrza Kolbuszowej sprawozdaniu
rocznym z wykonania budzetu Gminy za 2019 rok, informacj4 o stanie mienia
Gminy Kolbuszowa oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej podjgla uchwalg

11



Nr XXIU 257 l20w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kolbuszowej

z guhtwykonania bud2etu Gminy Kolbuszowa za 201 9 rok'

ZA:2O,PRZECIW: 0, WSTMYMUJE SIQ: 1, BRAK Gtr-OSU: 0'

NIEOBECNI: O

Wvniki imienne:

zA (20)
Barbara Bochniarz, Julian Dragan, Barbara Draus, Stanislaw Dworak' J6zef

Fryc, Grafi naHalat, Adam Kaczanowski, Miroslaw Kaczm arczyk, Krzysztof

Kiura, GraLynaMaziarz,Pawel Michno, Piotr Panek, Dorian Pik, Zbigniew

$rtlak, Stanislaw Rumak, Barbara szafraniec, Bronislaw wiktor, Ktzysztof

Wilk, Krzysztof W6jcicki, Roman Z4bcryk

WSTRZYMUJE SIq (l)
Michal Karkut

Ad.11

Projekt uchwatry w sprawie zmianw budZecie Miasta i Gminy Kolbuszowa

na2O2}rok przedstawil Skarbnik P. J. Mroczek. Proponowane zmiany zakladai4

miEdzy innymi zwigkszenie srodk6w finansowych na wytwarzanie

i zaopatrywanie w energie elektryczn 4, gazi wodg' Rada Miejska podjqla uchwalg

Nr XXII/2 58120 w przedmiotowej sprawie'

ZA: IT,PRZECIW:0, WSTRZYMUJQ SIQ: 0, BRAK Gtr-OSU:4'

NIEOBECNI: O

Wyniki imienne:
zA (r7)
Barbara Bochniarz, Julian Dragan, Barbara Draus, Stanislaw Dworak' J6zef

Fry., GrahynaHalat, Adam Kaczanowski, Michal Karkut, Krzysztof Kbtza,

Pawel Michno, Zbigniew Pylak, Stanislaw Rumak, Barbara Szafraniec,

Bronislaw Wiktor, krzysztof Wilk, KrzysztofW6jcicki, Roman Z4bczyk

BRAK GLOSU (4)

Miroslaw Kaczmarczyk, GralynaMaziarz, Piotr Panek, Dorian Pik

L2



Ad.12

Rada Miejska w Kolbuszowej podjgla uchwalg Nr XXII|259/20 w sprawie
zmiany uchwaty Nr L/543l14 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 27 lutego
2014 roku, zmienionej uchwal4 Rady Miejskiej Nr III/I7ll4 z dnia l5 grudnia
2014 roku w sprawie okre6lenia przystank6w komunikacyjnych oraz warunk6w i
zasad korzystania z nich, kt6rych wla6cicielem lub zarzqdzaj4cym jest Gmina
Kolbuszowa.

ZA: IT,PRZECIW: 0, WSTRZYMUJQ SIQ: 0, BRAK Gtr OSU: 4,
NIEOBECNI: O

Wyniki imienne:
zA (17)
Barbara Bochniarz, Julian Dragan, Barbara Draus, Gralyna Halat, Adam
Kaczanowski, Miroslaw Kaczmarczyk, Michal Karkut, Krzysztof Kluza,
GrairynaMaziarz, Pawel Michno, Piotr Panek, Zbigniew Pytlak, Barbara
Szafrani ec, B roni slaw Wi ktor, Krzy sztof Wi I k, Krzysztof W6j c icki, Roman
Zqbczyk

BRAK GI-OSU (4)
Stanislaw Dworak, J6zef Fryc, Dorian Pik, Stanislaw Rumak

Ad.t3

Rada Miejska w Kolbuszowej podjgla uchwalg Nr XXII/260120 w sprawie
odwolania zawieszenia funkcjonowania na terenie miasta Kolbuszowa Streff
Platnego Parkowania w zwi4zku z sytuacjq kryzysow4 spowodowan4 chorob4
zakaLnq wywolan4 wirusem COVID- 19.

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYI\4UJI SIQ: 0, BRAK Gtr OSU: 3,

NIEOBECM: 0

Wvniki imienne:
zA(18)
Barbara Bochniarz, Julian Dragan, Barbara Draus, Grairyna Halat, Adam
Kaczanowski, Miroslaw Kaczmarczyk, Michat Karkut, Krzysztof Kluza,
GruirynaMaziarz, Pawel Michno, Piotr Panek, Dorian Pik, Zbigniew Pytlak,
Barbara Szafraniec, Bronislaw Wiktor, Krzysztof Wilk, Krzysztof W6jcicki,
Roman Zqbczyk
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BRAK GLOSU (3)

Stanislaw Dworak, J6zef Fryc, Stanislaw Rumak

Ad.14

Rada Miejska w Kolbuszowej podjgla uchwalg Nr xxlll261l20

w sprawie wyrakeniazgody na nieodptratne nabycie narzeczGminy Kolbuszowa

od Krajowego Osrodka Wsparcia Rolnictwa Oddzial Terenowy

w Rzeszowi e niezabudowanych nieruchomoSci gruntowych polozonych

w widelce wchodz4cych w sklad zasobu wlasnosci Rolnej Skarbu Paristwa

oznaczonych nr ew. dzialki 4o4lll5 o pow. 0,0161 ha i nr ew. dzialki 4041125

o pow. 0,1557 ha objgtych Kw TBIK/0001034419 zaigtych pod drogg gminn4'

ZA: IT,PRZECIW: 0, WSTRZYMUJQ SIQ: 0, BRAK Gtr-OSU: 4'

NIEOBECNI: O

Wyniki imienne:
zA(t7)
Julian Dragan, Barbara Draus, J6zef Fryc , Gra}ynaHalat, Adam Kaczanowski,

M i ro sl aw Kac zmar czyk, Kr zys zto f K I uz a, G t aZy na Mazi ar z' P awel M i c hn o,

Piotr Panek, Dorian Pik, Zbigniew Pytlak, Barbara Szafraniec, Bronislaw

wiktor, Kr ry sztof w i lk, Krzy sztof w6j c i ck i, Roman z4b czyk

BRAK GI-OSU (4)

Barbara Bochniarz, Stanislaw Dworak, Michat Karkut, Stanislaw Rumak

Ad.r5

Rada Miejska w Kolbuszowej podjEla Nr xxl\l262l20 w sprawie

vtyraZenia zgody na sprzed aZ w trybie przelargowym nieruchomoSci gruntowej

poloZon.l w Kolbuszowej przy uticy Piaskowej , stanowi4cej wlasnoS6 Gminy

Kolbuszowa oznaczonej nr ew. dzialki294ll8 o pow. 0,0895 ha.

ZA: IO,PRZECIW: 7, WSTRZYMUJq SIQ: 2, BRAK Gtr-OSU: 2'

NIEOBECNI: O

Wvniki imienne:

zA (10)

L4



Julian Dragan, Barbara Draus, Jozef Fry", Adam Kaczanowski, Krzysztof
Kluza, G r a4r na Maziarz, B arb ara S zafran i e c, B ron i slaw Wiktor, Kr zy sztof
Wilk, Roman Zybczyk

PRZECTW (7)
Barbara Bochniarz, Miroslaw Kaczmarczyk, Michal Karkut, Piotr Panek, Dorian
P ik, Zbigni ew Pytl ak, Krzy sztof W6j ci cki

WSTRZYMUJE srE (2)
Grairyna F{alat, Pawel Michno

BRAK Gr-OSU (2)
Stanislaw Dworak. Stanislaw Rumak

Ad.16

Rada Miejska w Kolbuszowej podjgla uchwalg Nr XXII/263120 w sprawie
v,qtraZenra zgody na zamiang nieruchomoSci gruntowej stanowi4cej wlasno66
Gminy Kolbuszowa polozonej w Weryni skladaj4cej siE z dzialki oznaczonej nr
ew. 136311 o pow. 0,001lha , objgtej KW TBIK/0004297919 na nieruchomoSd
gruntowq stanowi4cq wlasnoSi os6b fizycznych skladaj4cej sig z dzialki nr 117212

o pow. 0,0022 ha polozonej w Weryni.

ZA: I2,PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIQ: 0, BRAK Gtr-OSU: 9,

NIEOBECNI: O

W),niki imienne:
zA (t2)
Julian Dragan, J6zef Fryc, Adam Kaczanowski, Michal Karkut, Grairyna
Maziarz, Pawel Michno, Piotr Panek, Dorian Pik, Zbigniew Pytlak, Bronislaw
Wiktor, Krzysztof Wilk, Roman Zqbczyk

BRAK Gr-OSU (e)
Barbara Bochniarz, Barbara Draus, Stanislaw Dworak, Gra?yna Halat, Miroslaw
Kaczmar czyk, Krzysztof Kluza, S tan i slaw Rumak, B arb ara S zafran i ec,

Kr4tsztof Wojcicki

Ad.t7

W punkcie sprawy roLne zapytania zloryli:
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- przewodniczqcy Rady P.Krzysztof wilk zapfial, czy pfzewozy komunikacji

zbiorowej, jakie byty realizowane na terenie gminy Kolbuszowa (trasa

Domatk6w- Kolbuszowa) przed okresem pandemii zostanE przywr6cone i czy

dotacja jaka jest przyznanana ten cel ,bqdzie wptywala do Gminy Kolbuszowa,

- radny P. Piotr Panek poruszyl sprawg dystrybucji work6w na odpady

segregow ana naterenie solectw. Radny stwierdzil, 2e mieszkaficy zmuszeni s4

"i"Uiew 
kolejkach po odbi6r tych work ow, zaapelowal o wprowadzenie innych

rozwi4zah w tym zakresie,

- radny P. Jozef Fryc przychylil sig do wniosku radnego Panka, zwr6ci\ r6wniez

uwagg, aby Burmirtt, fotUuszowej skladal slowa podziEkowania osobom, kt6re

*rpo.ugul4 gminE Kolbuszowa w pozyskiwaniu 6rodk6w zewnEttznych,

- radny P. Dorian Pik poprosil, aby Burmistrz lub Skarbnik Kolbuszowej wyjasnil'

dlaczego oplaty za Smieci s4 tak wysokie. Radny zasugerowal przedstawienie

takiego wyja6nienia, odwoluj4c sig do sl6w Prezydenta Polski jakie wypowiedzial'

na spotkaniu w Garwolinie,

- radny P. Adam Kaczanowski zapytal o postqp prac zwi1zanych z wykonaniem

przej6tia dla pieszych na ul. Narutowiczaw Kolbuszowej (w okolicy kladki nad

Nilem),

- radna P. GruZyna Halat poinformowala, ze proces wydawania work6w na

o dp ady se gre gowane w Ko lb uszowej D o lnej pr zebie gl b ez zat zut6w, mi e szkaricy

nie byli zmuszeni oczekiwa6 w kolejkach. Mieszkaricom kt6rzy nie przybyli do

miejsca dystrybucji, soltys dostarczyl worki osobiScie do domu,

- radny P. Krzysztof W6jcicki stwier dzil, 2e mieszkaricy w dalszym ci4gu majq

problem z dostosowaniem sig do systemu odbioru odpad6w' Radny zaapelowal o

wigksz4 empatig i wyrozumialoSd w stosunku do mieszkaric6w przez firmq

odbieraj 4c4 odpadY komunalne,

- soltys Kolbuszowej G6rnej P. Jan Fryc powi edzial,2epo konsultacj achz innymi

soltysami nie zauw aZono problemu z dystrybucj4 work6w, kt6rej dokonuj4

soltysi. Mieszkaricy r6wnieZ nie zglaszai4 problemu, co do sposobu kolportaZu

work6w na 6mieci.

Odpowied zi udzielll B urmistrz Ko lbuszowej'

sesjE Rady Miejskiej w Kolbuszowej zakohczono o godz. 14'23.

Na tym protok6l zakoflczono.

Protok6l sporz1dzi\a:

15



El2bieta K

PRZE
Rady M

m9r

z4cY
buszowej

AleksandcrWilk

L7



ffi

RAPORT
o stanie gminy Kolbuszowa

za 2OL9r.

*#'."ffi

I

i.H, ri

fr11
ed*il,: h

ffi; fi

kffi!



Raport o stanie gminy Kolbuszowa - celem przygotowania niniejszego Raportu bylo
uzyskanie wgl4du w sytuacjg gospodarcz4 i spoleczn4 gminy Kolbuszow aza2Ol9r. orazwypelnienie
zapisu wynikajqcego z art.28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym
(D2.U.2020.0.713 ti.) W tym celu zostaly zgromadzone dane /dostgpne na dzieh opracowania
Raportu/ o kluczowych aspektach funkcjonowania gminy. Niniejsze opracowanie jest podstaw4
do obiektywnej, opartej na faktach, oceny dalszej mo2liwoSci rozwoju gminy, opisem stanu, do
kt6rego bgdzie moZnasig odwolywa6 w trakcie realizacji strategii gminy jak r6wnie2 Sledz4c postgpy
wdtu2ania zaplanowanych dzialan dlugookresolvych. Dane liczbowe i wska2niki przywolane
w Raporcie mog4 stanowii punkt odniesienia do analizy historycznej, czyli wszechstronnego
por6wnania poziomu rozwoju gminy na przestrzeni kilku lat.

Raport zawieta podstawowe informacje dotycz4ce nastgpuj4cych obszar6w dzialalnoSci gminy:
l. demografia,

2. bud2et gminy
3. zadluienie
4. Srodki zewn1trzne

5. promocja

6. zarzadzanie informacj4
7. o5wiata

8. sport i rekreacja

9. pomocy spolecznej

l0. Srodowisko

I l. budownictwo



1. Demografia
Liczba m i eszkaf c6 w - 24.647

MiejscowoSi

Liczba mieszkaircow Liczba urodzeri Liczba zgon6w
Przvrost

Kobiety Mqlczyini Razem Kobiety

0

MgizczyLni Razent Kobiety Mg2czy2ni Razem

5 5 I I 2 3

BUKOWIEC r95 193 388

5 2 T J

DOMATKOW 510 540 I 050 4 6 l0

2 0 2 3 2 5 -3
HUTA
PRZEDBORSKA

t42 r43 285

2 3 I I 2 I

KLAPOWKA lt2 105 2t7 I

30 3'7 6'7 34 48 82 -t5
KOLBUSZOWA 4241 46ll 8852

KOLBUSZOWA
DOLNA

I 068 I r75 2243 l3 9

t4

22 5 '7 t2 l0

24 8 l5 23 I
KOLBUSZOWA
GORNA

t3T 4 1462 2836 l0

6

;

6 t2 6 5 ll I

KUPNO 739 '194 l 533

I 5 4 ll l5 -10
NOWA WIES

POREBY
KUPIENSKIE

401 402

r43

803

275 J 2 5 3 I 4 I

t32

PRZEDBORZ 423 447 870 I 6 '1 6 3 9 1

SwtpRczow 291 303 s94 8 0 8 5 5 l0 1

WERYNIA

WIDELKA

762 758

l 160

1 520

2299

5 il l6 '7 7 14 2

9 l0 l9 l0 l3 23 -4
I 139

ZAREBKI 452 430 882 4 2 6 8 4 12 -6

lll 2ll 106 125 231 -20
SUMA I l98l t2666 24647 100

Migracja os6b zamieszkalych na ternie gminy Kolbuszowa:

wymeldowania os6b z terenu g' Kolbuszowa 291

zameldowania os6b z pozaterenu g' Kolbuszowa 141

przemeldowuniu ot6b * ob.Ebit g'M
Saldo migracji 150 (ujemny)



2. BudLet gminy
Polityka finansowa gminy Kolbuszowa realizowana jest w oparciu o uchwalg budzetowq

corocznie uchwalanq przez Radg Miejsk4, kt6ra okresla 1rodla dochod6w otaz kierunki
wydatkowania Srodk6w finansowych. Realizacja inwestycji oparta jest o przedsigwzigcia
wyszczeg6lnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz o zalqcznik do uchwaly budzetowej
obrazuj4cy wydatki maj4tkowe.

Dochody og6lem

o bieZEce

o mai4tkowe

Wydatki og6lem

o biez4ce

. maiqtkowe

Przychody (zaci4gnigte kredyy i poZyczki bez wolnych Srodk6w)
Rozchody (splaty rat kredyt6w i po?yczek)

Wynik budzetu: (nadwyZka + / deficyt -), co stanowilo % wydatk6w grniny

Dochody na I mieszkarica

Wydatki na I mieszkaica

Zadluienie gminy na koniec 2019r.

ZadluZenie na I mieszkarica

WskaZnik zadluhenia do dochod6w og6lem

Obsfuga dfugu gminy w 201 9r. (splaty odsetek od kredy6w i polyczek)

Wska2nik obslugi dlugu do dochod6w og6lem

114.535.820 zl

107.231.394 zl

7.304.426 zt

123.450.573 zl

104.574.457 zl

I 8.876.1l6 zl

12.214.524 zl

4.554.911zt

-8.914.753 zt 7,22%

4.647 zl

5.009 zl

3. ZadluLenie
Na realizacjg czgSci inwestycji gmina Kolbuszowa zaciqgazobowiqzania (kredyy/pozyczki).

37.706 403 zl

1.530 zl

32,92yo

857.470 zl

0,750



4. Srodki zewnqtrzne
Gmina Kolbuszowa na realizacjg r6znorodnych

unijne bqdZ krajowe. Z tych Srodk6w realizowane

oraz spoleczne.

W 2019r. gmina pozyskala lqcznie 6'638'986 zl

dochod6w.

zadah pozyskuje Srodki finansowe zewngtrzne:

s4 inwestycje komunalne, projekty edukacyjne

Srodk6w zewn1lrznych, co stanowilo 5,80o/o

Realizacjainwestycjiwsp6lfinansowanychzeSrodk6wzewngtrznych

IloS6 projekt6w [szt.]Opis

Wnioski o dofinansowanie zlolone w 2019 roku

oces aPlikowania i realizacia

Proj ekty wsp6lfi nansowane ze Srodk6w zewnqtrznych' kt6rych

realizacig zakohczono w 2019 roku

IloS6 um6w o dofinansowanie podpisanych w 2019 roku

5. Promocja
Gl6wnym celem podejmowa nych przezgminq dzialah promocyjnych jest budowanie marki gminy'

Wa2nym elementem wszelkich dzialan jest wlasciwe oznakowanie inicjatyw i przedsigwzigd

gminnych. System identyfikacji wizualnej opiera sig na herbie gminy, kt6ry wykorzystywany jest

w oznakow aniu dzialahwlasnych gminy, wsp6tfinansowanych przez gminq lub realizowanych pod

patronatem burm istrza.

Promocja gminy realizowana byla w nastqpuj4cych obszarach:

o prowadzenie Portalu miejskiego

.prowadzeniekontanaportaluspolecznoSciomFacebook
o publikacje w prasie lokalnej i og6lnopolskiej

. audycje telewizyjne i radiowe (telewizja TVP Rzesz6w, Radio via)

. mecenat gminy (wsp6lorganizaciaimprez i wydarzeri kulturalnych i sportowych)

o plenerowe wYStawY

Podejmowa ne przezsamorzqd oraz jednostki organiza cyine dzialania byly doceniane w skali

krajowej, o czym Swiadczq otrzymane wyr62nienia:

. Certyfikat ISO 9001 (utrzymanie certyfikacji)

. udzialw XIX edycji Podkarpackiej Nagrody Samorz4dowej

c Zlota Setka Gmin PodkarPacia



6. Zarz4dzanie inform acj q

Gmina Kolbuszowa kontynuowala politykg infbrmacyjnq w oparciu o najnowsze rozwiqzania
teleinformatyczne z uwzglgdnieniem przepis6w ustawy o dostgpie do informacjipublicznej.

W 2019r. w gminie funkcjonowaly:
. system infbrmacji lokalnej dostgpny poprzez aplikacjg na telefon, wiadomo5ci e-mail

oraz SMS;
. system promujEcej walory turystyczne gminy poprzez aplikacjg mobiln4 dostgpn4 na

telefon;
. unowoczeSnione serwisy internetowe gminy oraz Biuletynu Informacji Publicznej
. serwisy na portalach spolecznoSciowych
r streaming na zywo posiedzeri Rady Miejskiej w Kolbuszowej
. system monitorowania jakoSci powietrza

Kanaly informacyjne:
. Oficjalna strona Gminy Kolbuszowa
. Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Kolbuszowa
o Kalendarzwydarzeh
. Oficjalne kanaly gminy na: Facebook, Tweeter, Youtube, Instagram

o Kanaly RSS ze strony gminy
. Aplikacja mobilna BLISKO, MOBIS, do podglqdu stanu powietrzaw gminie
o Baza informacyjna o klubach sportowych dzialai4cych na terenie gminy

7. O5wiata
Siei szkolno-przedszkolna w gminie Kolbuszowa obejmuje l7 plac6wek publicznych (ll szkol

i 6 przedszkoli). Gmina realizuje zadania oSwiatowe wynikaj4ce z ustawy o systemie oSwiaty

i rozporzEdzeri wykonawczych poprzez zabezpieczenie dzialalnoSci szk6l i przedszkoli. Budynki
i infrastruktura sportowo - rekreacyjna plac6wek oSwiatowych spelnia wymogi bezpieczehstwa oraz

higieny nauki i pracy. Wszystkie szkoly posiadaj4 pracownie komputerowe i dostEp do Internetu,

s4 dobrze wyposazone w pomoce dydaktyczne oraz sprzgt sportowy niezbgdny do prowadzeniazajgc

edukacyjnych.

Plac6wki publiczne (szkoty i przedszkola)

Liczba uczni6w 2.625

Liczba nauczycieli (etaty) 257

Subwencja i dotacja 18.595.830 zl

Wydatki na o5wiatg (d2.801, 85401, 85495): 35.197 .499 zl

maj4tkowe 660.576 zl

rzeczowe 5.905.730 zl

osobowe 28.631.193 zl

Subwencja i dotacja na I ucznia 7.084 zl

Wydatki na I ucznia 13.409 zl
Plac6wki niepubliczne (przedszkola) wydatki 2.928.832 zl,liczba uczni6w 284.

Stypendia dla uczni6w wydatki 349.690 zl (20%udzial grniny), liczba stypendyst6w 363.



8. Sport i rekreacja
w ramach realizacji zadait wlasnych gminy w szczeg6lnosci obejmuj4cych dzialalnosi

w obszarach m.in.: wypoczynku dzieci i mlodzie1y, wspierania i upowszechniania kultury fizycznei'

ekologii i turystyki, pomocy spolecznej w 2019r. gmina Kolbuszowa zawatla 49 um6w

z organizacjorn pozarzydowym i przekazala dotacje w l4cznej wysokoSci 1'403 '500 zl'

ponadto dziatalnoSd sportowo rekreacyjna realizowana jest w obiekcie Krytej Ptywalni Fregata

wKolbuszowej. w roku 2019 na Ptywalni odnotowano 100.212 wejsi os6b indywidualnych oraz

grupowych. Dochody Ptywalni za2019r - 903 676 zl, wydatki -2-441.462 zl

L4czna wartoSd poniesionych wydatk6w inwestycyjnych na infrastrukturq sportow4 w 2019r'

wyniosla 4.5l3.lAZzl

9. Pomoc spotreczna

W zakresie pomocy spolecznej w 2019r. Miejsko Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej udzielil

m. in. nastgpuj4cego wsParcia:

o zasilki rodzinne z dodatkami wyplacono w kwocie 3.540.716 zl

ofunduszalimentacyjnywyplaconowkwocie2Tl.T16zl
o zasitki pielggnacyjne wyplacono w kwocie I '595'698 zl

o swiadczenia opieku hcze wyplacono w kwocie 4.072.178 zl

o Swiadczenie 500+ wyplacono w kwocie l9' I 84' 188 zl

o Swiadczenie 300+ wyplacono w kwocie 803'241 zl

o swiadczenie rodzicielskie wyplacono w kwocie 470.139 zl

o zasilki stale, okresowe, celowe wyplacone w kwocie 1.098.563 zl

o do2ywianie dzieci i os6b doroslych o wartosci 380.828 zl

. utrzymanie Dziennego Dom SenioF- w Hucie Przedborskiei - 478.295 zl

r oplaty za poby w domach pomocy spolecznej - 595.390 zl

o ustugi opiekuficze i specjalistyczne o wartosci - 656.251 zl.

10. Srodowisko
W 2019 roku w Gminie Kolbuszowazebrano izagospodarowano odpady komunalne w l4cznej

iloSci 3.949,03 t (w tym PSZOK 245,82t).

Liczbamieszkafc6w objgtych systemem odbioru odpad6w (wg deklaracji) - l8 349'

Ilo56 odpad6w na I mieszkarica (wg'deklaracji) - 0,215 t'

\,4cznekoszty funkcjonowania Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi wynios\y 3.269'23121,

w przeliczeniu na I mieszkafica l78zl.

Koszt odbioru i zagospodarowania I tony odpad6w wynosil 828 zl

* Program budowy przydomowych oczyszczalni Sciek6w

wykonanych instalacji w 2019 r. -7
dla os6b frzycznYch - ilo56

* program usuwania azbestu i wyrob6w zawierajqcych azbest z

ilo5i zebranych material6w - 227,50 t od 1 l0 gospodarstw'

* Dzialanianarzecz edukacji ekologicznej 2019 r':
. Akcja,,SPrz4tanie 6wiata"

terenu Gminy Kolbuszowa -



r System monitoringu jakoSci powietrza w Gminie Kolbuszowa - zakup i monta| 12

czujnik6w jako5ci powietrza (pomiar stgzenia PMl, PM2,5 oraz PMl0, ci6nienia
atmosferycznego, temperatury i wilgotnoSci powietrza)

I l. Budownictwo
Stan zasobu komunalnego gminy (lokalne mieszkalne) w 2019r.

Liczba mieszkafi komunalnvch w Gminie Powierzchnia w mr

og6lem 107 3.934

miasto 93 3.169

wl00%
wtasnoSi

54 w 100 o/o wlasnoSi I .717

w budynkach

stanowi4cych

wsp6lwlasnoSi

39 w budynkach

stanowi4cych

wsp6lwlasno56

1.452

gmina 14 76s

Dodatki mieszkaniowe wyplacone w 2019r.:
. liczba gospodarstw domowych korzystaiqcych ze Swiadczenia (Srednia z calego roku) 67

o kwota wyptaconego Swiadczenia 145.200 zl
Planowanie przestrzenne w 2019r.

l. Wydane decyzje o:

l) warunkach zabudowy Zl8szt.
2) ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 82szt.

2. Na terenie grniny Kolbuszowa obowi4zuje 40 rniejscowych plan6w zagospodarowania

przestrzennego, kt6re obejmujE swym zasiggiem ok. 3% jej powierzchni.

Zr(rdla i nl'brnraej i wvkorzystanych rv Raprorci c:

. Stiityst.vka slalvch rnieszkunc(rrl gnrirr,v Kolbuszowa
r Slrlarvozdanie loczue z rwkonania dochod6u,za l0l9r.
. Splarloz<lauie locznc z rryvlionania rvy'tiatlidrv za 2019r.
r []ilans z *-,v-koirarria budzetu gnriny, Kolbuszowa
* Sprarvozrlanie o stanie zoborviazaf rvcdlug t1'tul6rv illuzny'ch
r Spralvozrlanie z dzia{aluoici Miejsko-Cnriunegt; Oirodka lronrocv Spoleczncj ',v l(olbuszorvcj za J0 l9r.
r Sprarvoztjanie z realizac'ii triroc.rarnu \vsp(ilprac!'\,{iasta i(irniny l(oltruszorva z organizac'jarrri pozarzadowytui

r (,)pracorlania rvlasuc l.iN'l.
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Lista obecnoSci radnych na sesji Rady Miejskiej w Kolbuszowej w dniu 28.05.2020

L.p. Nazwisko i Imig MiejscowoSci Podpis

I Bochniarz Barbara Kolbuszowa

Wry
2. Dragan Julian Werynia ')it*-.d(- *
a
J. Dworak Stanislaw Widelka I .#/*d f,dr,fr4
4. Draus Barbara Przedborz 3",4"re O,rqrs
5. Fryc Jrizef Kolbuszowa (\),KL
6. Halat GraLyna Kolbuszowa Dolna TWrq
7. Kaczanowski Adam Kolbuszowa &u-- *,u(LJ fr.
8. Kaczmarczyk

Miroslaw
Kolbuszowa

9. Karkut Michal Kolbuszowa G6rna \,w,*
10. Kluza Krzysztof Bukowiec

//lltlr,t
l1 Maziarz Gra2yna Nowa WieS :u@l 1r,
12. Michno Pawel Kolbuszowa G6rna

t
"e]"LU 

/
13. Panek Piotr Kolbuszowa Dolna -- ---.(-/\ lG>-L€"
14. Pytlak Zbigniew Werynia Qjr|
15. Pik Dorian Kolbuszowa \uit-
16. Rumak Stanislaw Widelka

t,)"r-'
17_ Szafraniec Barbara Kolbuszowa trBL--D
18. W6jcicki Krzysztof Kolbuszowa

19. Wiktor Bronislaw Kolbuszowa G6rna \1g
20. Wilk Krzysztof Domatk6w

21. Zqbczyk Roman Kupno lffi

l,i

/



LISTA OBECNOSCI

Sottys6w i Przewodniczqcych Zarzqdow Osiedli na sesji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

w dniu 28.05.2020

L.p. Nazwisko i lmiq Mieiscowo56 Podpis

'ov

1. Kolacz Graiyna Bukowiec 46*
2. Rozmus Graiyna Domatk6w

3. Dluiefi Krystyna
Huta

Przedborska
-l

Dfu,,^o,ul

4. Fryc Jan

Kolbuszowa
G6rna {-

5. Sudol Edward Klap6wka )*1
6. Plizga Mieczyslaw Kupno Q*, rAzr,t

7. Miazga Stanislaw
Porqby

Kupieriskie ,i.ri.^otu'
8. Tokarz Krystyna Swiercz6w lcbc '.1./B*

9. Tylutka Danuta Zarqbki Wilbo
10. Romaniuk Grzegorz Kolbuszowa

LL, Wesolowski Karol Kolbuszowa Wul4
L2. Warzocha Jan Kolbuszowa &v tCq"-r.r(<

13. Halat Graiyna
Kolbuszowa

Dolna %oA4
L4. Maziarz Graiyna Nowa WieS

g )ourin
15. Draus Barbara Przedb6rz 0rp*t

16. Rumak Stanislaw Widetka
lr)
l.\

L7, Pytlak Zbigniew Werynia 3rl

ffiz C**



Lista zaproszonych go6ci na sesjq Rady Miejskiej w Kolbuszowej

w dniu 28 maja 2O2O roku

L. J6zef Kardy6- Starosta Kolbuszowski

2. Marta Rainer- Dyrektor Powiatowego Urzqdu Pracy w Kolbuszowej

3. Pawei Pizlo- Projektant

4. Jan Zuba- Burmistrz

5. Jacek Mroczek- Skarbnik

6. Krzysztof Matejek - Sekretarz

7. Kierownicy Referat6w Urzqdu Miejskiego


