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8F..0002.2.2021
Kolbuszowa, dnia 18.02.2021 r.

Pan Jacek ewigka

Prezes Fundacji Tradycyjne Podkarpacie

Uprzejmie informujg, 2e w dniu 25 lutego 2021 roku o godz.8:00 w budynku Miejskiego

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

kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej. W punkcie 14. porzqdku obrad, Rada Miejska rozpatrywa6

bgdzie wniesion4 przez Pana petycjg z dnia 9 grudnia 2020 roklu (data wplywu 16 grudnia2020

roku). W zalqczeniu przesylam proponowany porz4dek obrad.

ZpowuZariem

PRZE CY
szowejRady Miejs

mgr ini. of sonder Wilk

ul. Obrohcow Pokoju 21,36-100 Kolbuszowa, tel. (0-17)2272-500, fax. (0-17) 2272-939, e-mail: biuro.rady@ekolbuszowa.pl
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BR.0002.2.2021
Kolbuszowa. dnia 1 8.02.2021 r.

Pan/Pani

Na podstawie art, 20 ust, 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie gminnym
( Dz.U. 22020 roku poz. 713 z p6zniejszymi zmianami),

zwolujg
XXX sesjg VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej,

kt6ra odbgdzie sig w dniu 25 lutego 2021 roku o godz. 8.00 w budynku
Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej przy ulicy Obroric6w Pokoju 66.

Proponowany porz4dek obrad :

l. Otwarcie sesji.
2. Przyjgcie porz4dku obrad sesji,
3. Przyjgcie protokolu zpoprzedniej sesji.
4. Informacja o wydanych Zarz,qdzeniach Burmistrza Kolbuszowej w okresie migdzy

sesjami.
5. Infbrmacja o stanie bezpieczcristwa i porzqdkr.r publicznego na terenie Crniny

Kolbuszowa za 2020 rok (Komenda Powiatowa Policji, Paristwowa Straz Pozarna.

NadleSnictwo Kolbuszowa, Straz Miejska).
6. Infbrmacja Zakladu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. na temat

funkcjonowania Zakladu oraz realizac.ii zadania zwiqzanego z odbiorem odpad6w
komunalnych z terenu gminy Kolbuszowa 2a2020 rok.

7. Podjgcie uchwaly w sprawie zmian w budzecie Miasta iGminy Kolbuszowana202l rok.
8. Podjgcie uchwaly w sprawie zntiany Uchwaly Rady Miejskie.i w Kolbuszowe.i

Nr XXlXl338l21 z dnia 28 stycznia 2021r w sprawie zwolnienia z podatku od

nieruchomoSci dla przedsigbiorc6w tworzqcych nowe miejsca pracy.

9. Podjgcie uchwaly w sprawie zarzqdzenia poboru w drodze inkasa oraz okreSlenia

inkasentow i wysokoSci wynagrodzenia za inkaso od naliczonych podatk6w od osob

fizyc'znych: od nieruchomoSci, rolnego i leSnego na terenie miasta i gminy Kolbuszowa.

10. Pod.igcie uchwaly w sprawie zaci4gnigciaz.obowiqzania ponad budzet 2021 roku.

1 1. Podjqcie uchwaly w sprawie zaliczerria drogi gnrinne.i do kategorii drirg gminnych

publicznych oraz ustalenia jej przebiegu.

12. PodjEcie w sprawie wyrazeniazgody na sprzedaZ w trybie przetargowym nieruchomoSci

gruntowoj, wlasnoSci gminy Kolbuszowa polozonej w Kolbuszowej przy ul. Astrowej.
13. PodjEcie uchwaly w sprawie wyralenia zgody na oddanie w uzytkowanie wieczyste

w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomoSci gruntowych stanowi4cych

wlasnoSi gminy Kolbuszowa polozonych w Kolbuszowej w rejonie ulicy Blonie

i Brzozowej.
14, Podjgcie uchwaly w sprawic uznania petyc.ii wniesionej przez, Fundacjg 'fradycyjne

Podkarpac i e za niezasluguj qcq na uwzgl gdn ieni c.

15. Sprawy roZne.

Zawiadomienie niniejsze na podstawie art.25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie gminnym

(ednolity tekst Dz.U. 2020,poz.113 z.poin.zm.) stanowi podstawg do uzyskania zwolnienia w ZakladziePracy.


