
PrzewodniczQcy Rady Miej skiej
w Kolbuszowej

PRZEWoDNIczACY
Kolbuszowa, dnia 22.04.2021 r.KIEJ

WEJ

Stowarzyszenie rrJesteSmy u siebie"

z siedzib4 w Trzebownisku

Uprzejmie informujg, 2e w dniu 29 kwietnia2D2l roku o godz. 8:00 w budynku Miejskiego

Domu Kultury w Kolbuszowej przy ul. Obroric6w Pokoju 66, odbgdzie sig XXXII sesja VIII

kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej. W punkcie 18. porz4dku obrad, Rada Miejskarozpatrywal

bgdzie wniesion4 przez Paristwa petycjg z dnia l8 lutego 2021 roku (data wplywu do Rady Miejskiej

26 lutego 2021 roku). W zalqczeniu przesylam proponowany porz4dek obrad.

Zpowulaniem

PRZE ACY



pRzEWODNTCZACY
RADY MIEJSKIEJ
w KoLeuszowEJ

BR.0002.4.2021
Kolbuszowa. dnia 21 .04.2021 r.

Pan/Pani

Na podstau,ic ur1.20 Lrst. I usta\\\'z clnia 8 nrarca 1990 rclkir o satrorzqdzic grritrnrn-t
( I)z.Ll. t.2020 roku poz. 713 t. p6znie'.jsz1mi znrianami).

zwolujg

XXXII sesjg VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej,
kt6ra odbgdzie sig w dniu 29 kwietnia202l roku o godz.8.00 w budynku

Mie.iskiego Domu Kultury w Kolbuszon'e.i przy' ulicy Obroric6w Pokoju 66.

hjipe n_l1'tt art1 p_o r'z,ildliL !fh4d :

1. Otw'arcie ses.ji.

2. Przy.igcie porz4dku obrad sesji.
3. Przy.igcie protokolu z poprzednie.j sesji.
4. Inlbrmac.ia o wydanych z.arz.qdz.eniach Bumistrza Kolbuszowe.j w okresie migdzy'

scs.janr i.

-i. lnlirlntrcia o clziaialnosci insn tuc'ii kLrltLrrr: N{ic'iskicgo [)onrr-r Kultr"rn. oraz Mic'jskie'i

i l)oriiatouci Iiibliotcki l)ublicznr-'i za 2020 rok.

6. Spraw'ozdanie z dzialalnoSci Mie'isko-(iminncgo Osrodka [)onrocl Spolcczne'i

w Kolbuszowej za 2020 rok.
1 . Ocena zasobow pomocy spoleczne.i na2020 rok dla gminy Kolbuszowa.
tt. Inlbrmac.ia na temat gospodarki odpadami w gminie Kolbuszowa.
c). Podjqcie uchwaly' w sprawie z,mian w budZccie gniiny Kolbuszowana202l rok.

10. l,ocligcic uchwah w sprawic zwolnicnia i zwrotu czg'Sci oplaty pobrarre'i

od 1-rrzcdsiqbiorctiw za korzvstarric z zczrioleri na sprtcdaz napo-i(tw alkoholowych
pt"/c/.nac/t)n1'ch do spo2ycia w nrie'iscu sprzcdazl na tcrcnie gnriny' Kolbusztlwa.

IL l,odjEcie uchwaty w sprawie zmiany uchwaly nr lxll19l19 Rady Mic.iskie.i

w Kolbuszowej z dnia 31.05.2019 r. w sprawie ustalenia na terenie miasta

Kolbuszowa Strefy Platnego Parkowania oraz. oplal za parkowanie po.iazdow na

drogach publicznych. zn'rienionej uchw'al4 nr XIV/1 80/19 Racly Mic.iskie.i

ri KolhLtszou'e'i z drtia 30. 10.201 9 r.
12. I'oiljgcic Lrchualr \\ spra*ic plzr.lqcia solcctrr'a \\'cr\tiia do ['oclkarpackicgo

I)rograntit Oclno*1 \\'si tta Iata l0ll-l0l-5.
13.I,odjgcic uchwaly w'sprawic przl,jqcia Solcckic.j Stratcgii I{ozwo.iu Wsi Wcrynia.

14. Podjgcie uchwaly w spraw,ie z.alic'zenia drogi gminnej do kategorii dr6g gminnl'ch

pLrblicznych oraz. ustalenia je.i przebiegu.

15.Irod.igcie urcl'rwaly w spraw'ie wy'razenia z.gody na sprzcdaz rv trybie bezprzetargowYlll

nieruchomoSci grr-rntowe.j. wlasnoSci gminy Kolbuszowa polozonc'i w Widelcc na

rzccz ttzl'tkow niktirl u'icczr stvch.

l(r. I,ocligcic uchw'alr' \\ sprall ic znriarrr, Ltchwalr, Nr XXX/3.5 l/21 Rady Mic jskie'i

\\ Kolbgszowc..l t. dnia 25.02.2021 r. \\ sprawie n'lrazcnia zgody na oddanie

lv u2ytkowanie wieczyste w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomoSci

gruntowych stanowi4cych wlasnoSi gminy Kolbuszowa polozonych w Kolbuszowe.i

w rejonie ulicy Blonie iBrzozowe.i.



17. I,odjqcie uchwaly w sprawic r,vyrazenia zgody' na oddanie vv' r-r2ytkowanie r,r'ieczyste

w, trybie bez,przerargowym niezabudowanej nieruchomoSci gruntowei stanowi4ce.i

wlasnoSi gminy Kolbuszowa polo2one.i w Kolbuszowej w re.ionie ulicy []rzozowe.i.
18. I{ozpatrzenic pct1,c.ii w'niesionc.i prrct Stou,ilrzr"szcnic...lestcSnrr u siehic" z sicdzibil

w lrzebow'nisku.
19. Sprawy ro2ne.

Zawiadomienie ninie.jsze na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 nrarca 1990r. o samorz4dzie grninny'rr

(jednolity tekst Dz.U. 2020, poz.l 13 z poi.n.zm.) stanowi podstawg do uzyskania zrvolnienia w Zakladzie Pracy.

ZE


