
RADAMIEJSKA
w KOI,B[,]SU$W"EJ

P R O T O K 6 r, N. >txtYl2020

z XXIV sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej, odbytej w dniu
27 sierpnia2020 roku w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej
przy ulicy Obroric6w Pokoju 66.

Obrady XXIV sesji Rady Miejskiej w Kolbuszowej rozpoczgto o godzinie

8:00.Sesjg otworzyl i prowadzil Przewodniczqcy Rady Miejskiej w Kolbuszowej
P. Krzysztof Wilk. W sesji udzial wziglo 2l radnych, sottysi, przewodniczqcy

zarzqdow osiedli oraz zaproszeni goScie, co potwierdza zalqczona do protokofu

lista obecnoSci. Przewodniczqcy Rady stwierdzil prawomocnoS6 obrad XXIV
sesji Rady Miejskiej. Porz4dek obrad zoslalprzyjEty w glosowaniu jawnym.

Przyjgty porz4dek obrad sesji Rady Miejskiej w Kolbuszowej przedstawia

sig nastgpujqco:

1. Przyjgcie protokotu zpoprzedniej sesji.
2. Informacja o wydanych Zarzqdzeniach Burmistrza Kolbuszowej w okresie

migdzy sesjami.
3. Stan przygotowania placowek oSwiatowych do nowego roku szkolnego

202012021.
4. Informacja o realizacji zadafr oSwiatovvych w roku szkolnym 201912020 w

plac6wkach prowadzonych przez gming Kolbuszowa.
5. Podjgcie uchwaly w sprawie v,ryrahenia zgody na zawarcie porozumienia

pomigdzy Gmin4 Niwiska, a Gminq Kolbuszowa w zakresie zapewniania
dowozu uczni6w niepelnosprawnych zamieszkalych na terenie Gminy
Niwiska do Zespolu Szkol Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej.

6. Podjgcie uchwaty w sprawie ustalenia Sredniej ceny jednostki paliwa w gminie
Kolbuszowa.

7. Podjgcie uchwaty w sprawie zmiany Uchwaly Nr XII/I 46lll Rady Miejskiej
w Kolbuszowej z dnia 30 wrzeSnia2}l 1 roku w sprawie utworzenia
Srodowiskowego Domu Samopomocy w Kolbuszowej, zmienionej Uchwal4
Nr VI/83/19 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 lutego 2019 roku.

8. Informacja z wykonania budzetu gminy Kolbuszowa za I p6lrocze 2020 roku.
9. Podjgcie uchwaly w sprawie zmianw budzecie MiG Kolbuszowa na 2020 rok.
l0.Podjgcie uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Kolbuszowa na lata 2020-2030.
ll.Podjgcie uchwaly w sprawie nadania nazry "POGODNE RONDO im.

Wladyslawa Pogody" dla ronda zlokalizowanego na drodze krajowej nr 9 w
miej scowoSci Kolbuszowa Gorna.



l2.Podjgcie uchwaly w sprawiewyraheniazgody na sprzeda|w trybie
przetargowym nieruchomoSci gruntowej, wlasno$ci Gminy Kolbuszowa

polozonej w Kolbuszowej w rejonie ul. Sokolowskiej.
13.Sprawy rozne.

Ad.1
Protok6l z XXIII sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 30 lipca 2020 roku zostal

wylozony do wglqdu radnych. Uwagi lub zmiany do protokolu nale|y skladai

w punkcie sprawy roane. W przypadku braku uwag i zastrzeheri, protokol nale|y

uznal zaprzyjqty.

Ad.2

W ykaz zarzqdzeh Burmi strza Ko I buszowej wydanyc h w okre si e miEdzy sesj ami :

Zarzqdzenie Nr 219120- anulowane.
Zarzqdzenie Nr 220120- anulowane.
Zarzqdzenie Nr 221120 z dnia 01.06.2020 w sprawie sprostowania omylki
pisarskiej w wykazie nieruchomoSci bgd4cej w uzytkowaniu wieczystym
Gminy Kolbuszowaprzeznaczonej do oddania w najem.

Zarz4dzenie Nr 222120 z dnia 01.06.2020 w sprawie wyrahenia zgody na

zmianE umowy dzier1awy 4/III Do-5 611113 z dnia 15.04.2013.
Zarzqdzenie Nr 223120 z dnia01.06.2020 w sprawie ogloszenia II przetargu

ustnego nieograniczonego na sprzedaL niezabudowanej nieruchomoSci
gruntowej wlasnoSci gminy Kolbuszowa polozonej w Kolbuszowej w
rejonie ul. Sw. Brata Alberta.
Zarzqdzenie Nr 224120 z dnia 02.06.2020 w sprawie przywr6cenia handlu

na targowiskach na terenie gminy Kolbuszowa od dnia 09.06.2020.
Zarzqdzenie Nr 225120 z dnia 02.06.2020 w sprawie v'ryrahenia zgody na

przekazanie w dzierilawg czESci nieruchomoSci gruntowej potrozonej w
Kolbuszowej wlasnoSd gm. Kolbuszowa.
Zarzydzenie Nr 226120 z dnia 02.06.2020 w sprawie v'ryrailenia zgody na

przekazanie w dzierilawE czgici nieruchomoSci gruntowej poloZonej w
Kolbuszowej wlasnoS6 gm. Kolbuszowa.
Zarzydzenie Nr 227120 2dnia02.06.2020 w sprawiev,ryraheniazgody na
przekazanie w dzierhawg czgfici nieruchomoSci gruntowej polo2onej w
Kolbuszowej wlasnoS6 gm. Kolbuszowa.

l}.Zarz4dzenieNr 228120 z dnia 02.06.2020 w sprawie wyrahenia zgody na

zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu mieszkalnego, stanowi4cego
mieszkaniorry zasob gm. Kolbuszowa.
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ll.Zarzqdzenie I\r 229120 z dnia 02.06.2020 w sprawie zezwolenia na
umieszczenie tablic reklamowych na gruntach i budynkach stanowiqcych
wlasnoSi gm. Kolbuszowa oraz ustalenia wysoko6ci oplaty dobowej.

l2.Zarz1dzenieNr 230120 z dnia 03.06.2020 w sprawie v'ryraienia zgody na
przekazanie w dzierhawg czEici nieruchomoSci gruntowej polozonej w
Kolbuszowej wlasnoS6 gminy Kolbuszowa.

13 .Zarzqdzenie Nr 23 l l20 - anulowane.
l|.Zarzqdzenie Nr 232120 z dnia 04.06.2020 w sprawie przeznaczenia w

drodze I nieograniczonego przetargu ustnego na oddanie w dzierilawE na

okres 3 lat czESci dziaLki 1348131/Bi stanowisko 12 i 13- strefa II, objgtej
KW Nr TBIK/0000236018 polozonej w Kolbuszowej z przeznaczeniem
pod handel owocami, warzywami, kwiatami.

ll.Zarzqdzenie Nr 233120 z dnia 04.06.2020 w sprawie zasad podziatu
Srodkow na2020 rok na stypendiumza wyniki w nauce orazza osi4gnigcia
sportowe udzielane przez szkoly gminy Kolbuszowa.

l6.Zarzqdzenie Nr 234120 z dnia 04.06.2020 w sprawie organizacji
uruchomienia i funkcjonowania systemu stalego dyzuru Burmistrza
Kolbuszowej.

lT.Zarzqdzenie Nr 235120 z dnia 05.06.2020 w sprawie zmiany treSci

Zarzydzenia Nr 39112014 z dnia 12.09.2014 w sprawie ustalenia
regulamin6w obowi4zuj4cych na Krytej Plywalni ,,Fregata" w
Kolbuszowej.

1 S.Zarz4dzenie Nr 23 6 I 20 z dnia 05 .0 6 .2020 w sprawie zmian w budzec ie gm.

Kolbuszowa na 2020 rok.
lg.Zarzqdzenie Nr 237120 z dnia 08.06.2020 w sprawie wyboru trybu

udzielenia zamowienia na zadanie pn. ,,Odbi6r niesegregowanych
(zmieszanych) odpad6w komunalnych od wtaScicieli nieruchomoSci
zamieszkalych i czgsciowo zamieszkatych zterenu gminy Kolbuszowa".

20.Zarzqdzenie Nr 238/20 z dnia08.06.2020 w sprawie utworzenia Gminnego
Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego.

2l.Zarzqdzenie Nr 239120 z dnia 09.06.2020 w sprawie podania do
publicznej wiadomoSci wykazu nieruchomorici wtasnoSci Gminy
Kolbuszowa przeznaczonych do oddania w dzierLawg.

22.ZarzqdzenieNr 240120 z dnia 09.06.2020 w sprawie podania do
publicznej wiadomoSci wykazu nieruchomoSci wlasnoSci Gminy
Kolbuszowaprzeznaczonych do oddania w najem.

23.Zarz4dzenie Nr 241120 z dnia 09.06.2020 w sprawie ogtoszenia i ustalenia
warunk6w oddania w uzytkowanie wieczyste w trybie przetargowym
niezabudowanej nieruchomoSci gruntowej stanowiqcej wtasnoS6 gminy
Kolbuszowa polozonej w Kolbuszowej przy ul. Brzozowej.

24.Zarzqdzenie Nr 242120 z dnia 09.06.2020 w sprawie wyrahenia zgody na

likwidacjg



i zdjgcie ze stanu ewidencyjnego M-GOPS w Kolbuszowej skladnikow
majqtkowych o wartoSci ewidencyjnej 4 013,38 zL.

2l.Zarz4dzenie Nr 243120 z dnia 09.06.2020 w sprawie odwolania

odwieszenia funkcjonowania na terenie miasta Kolbuszowa strefo platnego

parkowania w zwiqzku z sytuacja kryzysow4 spowodowan4 chorob4

zakaLny wywolan4 wirusem COVID- I 9.

26.Zarzqdzenie Nr 244120 z dnia 09.06.2020 w sprawie zezwolenia na

umieszczenie tablic reklamowych na gruntach i budynkach stanowi4cych

wlasnorid gminy Kolbuszowa orazustalenia wysokoSci oplaty dobowej.
2T.Zarz1dzeniei\r 245120 z dnia 10.06.2020 w sprawie wprowadzenia do

sprzedaLy maseczek ochronnych i ustalenia ich ceny sprzeda?y na krytej
ptywalni,,Fregata" w Kolbuszowej.

2S.Zarz4dzenieNr 246120 z dnia 10.06.2020 w sprawie wyrahenia zgody

zaw ar cia umowy na udostepni enie nieruchomo6c i ozna czonej numerem

ewidencyjnym gruntu 182717 , 182718, 182719, 1827I10, 1827I12, 1827I13

polozonych w Widetce- wlasnoSci gm. Kolbuszowa.
2g.ZarzEdzenie l\r 247120 z dnia 10.06.2020 w sprawie wyrahenia zgody

zawarcia umowy na udostepnienie nieruchomoSci oznaczonej numerem

ewidencyjnym gruntu 2030 polozonej w miejscowoSci Kupno- wlasnoSci

gminy Kolbuszowa.
3}.ZarzqdzenieNr 248120 z dnia 16.06.2020 w sprawie powolania Komisji

do przeprowadzenia I nieograniczonego przetargu ustnego na oddanie
w dz\erhawg na okres 3 lat dzialki nr l348l3llBil stanowisko nr 12 i 13

strefa II, objgtej KW Nr TBlK/0000236018 polozonej w Kolbuszowej z
przeznaezeniem pod handel owocami, warzywami, kwiatami.

3l.Zarzqdzenie Nr 249120 z dnia 16.06.2020 w sprawie nieodptatnego

i odptatnego nabycia na rzecz gminy Kolbuszowa od PKP S.A. z siedzib4
w Warszawie udzial6w w prawie uzytkowania wieczystego nieruchomoSci
gruntowej polozonej w Widelce.

32.Zarz4dzenie Nr 250/20 z dnia 18.06.2020 w sprawie wyboru trybu
udzi e I eni a zamow reni a na zadanie pn.,, Utw ar dzenie ul i cy Narcyzowej
oraz ulicy Konwaliowej w Kolbuszowej".

33.Zarzydzenie Nr 25ll20 z dnia 18.06.2020 w sprawie umorzenia naleznoSci

z tytulu najmu lokalu mieszkalnego w Kolbuszowej przy ul. Kolejowej
2cll.

34.Zarz1dzenieNr 252120 z dnia 18.06.2020 w sprawie umorzenia naleznoSci

ztytulu najmu lokalu mieszkalnego w Kolbuszowej przy ul. Pilsudskiego
6-10l2r.

35.ZarzqdzenieNr 253120 z dnia 18.06.2020 w sprawie umorzenia naleznoSci
z tytulu najmu lokalu mieszkalnego w Kolbuszowej przy ul. Sokolowska
28alla.

3 6.Zarzqdzenie Nr 25 4 I 20- anul owane.



3T.Zarzqdzenie Nr 255120 z dnia 19.06.2020 w sprawie przedstawienia
Radzie Miejskiej w Kolbuszowej projektu uchwaly w sprawie v'ryrahenia
zgody na sprzedaLw trybie bezprzetargowym nieruchomo6ci gruntowej
wlasnoSci gminy Kolbuszowa polozonej w Kolbuszowej przy ul. prof.
Zytkowskiego.

3S.Zarzqdzenie Nr 256120 z dnia 19.06.2020 w sprawie powolania komisji
maj4cej na celu oceng jako6ci work6w do selektywnej zbiorki odpadow
komunalnych.

39 .Zarzqdzenie Nr 257 I 20 z dnia 20 .0 6.2020 w sprawie ogloszeni a pogotowia
przeciwpowodziowego.

4}.ZarzqdzenieNr 257a120 z dnia20.06.2020 w sprawie powolania komisji
ds. szacowania szk6d w infrastrukturze komunalnej powstalych w wyniku
zdarzeh o charakterze klgsk zywiolowych na terenie gminy Kolbuszowa.

4l.Zarzqdzenie Nr 258120 z dnia 22.06.2020 w sprawie ustanowienia
sluzebnoSci gruntowej obciqlajqcej nieruchomoS6 stanowi4ca wlasnoSi
gminy Kolbuszowa polozona w Kupnie.

42.Zarzqdzenie Nr 258al20 z dnia 22.06.2020 w sprawie powotania Komisji
ds. szacowania szkod i strat powstatych w wyniku zdarzeh noszqcych
znamiona klgski zywiolowej na terenie gminy Kolbuszowa.

43.Zarzqdzenie Nr 259120 z dnia22.06.2020 w sprawie okreSlenia wysokoSci
czy nszu dzierhaw ne go za v,ry dzier Zawi en i e p I acu p o d dzialal no S i A gencj a

Artystyczna Arena bis, Lubienia.
44.Zarzqdzenie t\r 260120 z dnia 22.06.2020 w sprawie zmian w budzecie

gminy Kolbuszowa na 2020 rok.
4l.Zarzqdzenie Nr 261120 z dnia 22.06.2020 w sprawie uruchomienia

catodobowego dyzuru w Urzgdzie Miejskim w Kolbuszowej.
46.Zarzqdzen\e l\r 262 I 20- anulowane.
4T.ZarzqdzenieNr 263120 z dnia22.06.2020 w sprawie wyraheniazgody na

rozwiqzanie za porozumieniem stron umowy dzierlav'ry stanowiska
handlowego nr 28- strefa Il lczgsci nieruchomoSci gruntowej oznaczonej
jako dziatka 1348131 polozonej
w Kolbuszowejl wtasnoSi gminy Kolbuszowa.

4S.Zarzqdzenie Nr 264120 z dnia 23.06.2020 w sprawie ustanowienia
odptatnej sluzebnoSci gruntowej obciqilajqcej nieruchomoSd stanowi4ca

wlasnoS6 gminy Kolbuszowa polozonej w Kolbuszowej Dolnej.
4g.Zarzydzenie Nr 265120 z dnia 23.06.2020 w sprawie zlecenia podzialu

ni eruchomoSc i stanowi 4cej wlasnoS6 gminy Kol buszo w a przeznaczonej do

sprzeda|y.
50.Zarzqdzenie Nr 266120 z dnia 24.06.2020 w sprawie wyrahenia zgody na

zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu mieszkalnego, stanowi4cego

mieszkaniorrry zasob gminy Kolbuszowa.



5l.Zarzqdzenie Nr 267120 z dnia 24.06.2020 w sprawie v,ryrahenia zgody na

zmiang umowy u?yczenia3}llJllll0 z dnia23.06.2010 wraz z Aneksem nr
I z dnia 12.11.2012 orazporozumieniem z dnia3l.l0.2013.

S2.Zarzqdzenie Nr 268120 2dniazs.06.2020 w sprawie nieodplatnego nabycia
na rzeczgminy Kolbuszowa sluzebnoSci gruntowej.

53 .Zarzqdzenie Nr 269 I 20- anul owane.
54.Zarz4dzenie Nr 270120 z dnia 25.06.2020 w sprawie wyrahenia zgody na

przekazanie w dzierLawq nieruchomoSci gruntowej polozonej
w Kolbuszowej- wlasnorid gminy Kolbuszowa.

55.Zarzqdzenie Nr 271120 z dnia25.06.2020 w sprawie powotania komisji do
przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaL
niezabudowanej nieruchomoSci gruntowej potozonej w Kolbuszowej
w rejonie ul. Sw. Brata Alberta stanowi4cej wtasnoS6 gminy Kolbuszowa.

56.Zarz4dzenie Nr 272120 z dnia 25.06.2020 w sprawie zmian w budzecie
gminy Kolbuszowa na 2020 rok.

5T.ZarzqdzenieNr 273120 z dnia26.06.2020 w sprawie podania do
publicznej wiadomoSci wykazu nieruchomoSci wlasnoSci gminy
Ko lbu szo w a pr zeznaczony ch d o od dan i a w dzi er Zaw g.

SS.ZarzqdzenieNr 273a/20 z dnia26.06.2020 w sprawie wyrahenia zgody na
rozwiqzanie za porozumieniem stron umowy dzierlav'ry 19/ll Do-4911120
czgSci nieruchomoSci gruntowej polozonej w Kolbuszowej Dolnej-
wlasnoSi gminy Kolbuszowa.

59 .Zarz4dzenie Nr 27 4120 z dnia 26.06.2020 w sprawie wyrailenia zgody
zawarcia umowy na udostepnienie nieruchomoSci nr 26110 o pow. 0.5 136

ha, kt6ra zo stala przekazana w uLy czen i e gm i n i e Ko I bus zow a,, c e I em
wybudowani altany rekreacyj nej i zagospodarowania terenu wokot niej na
potrzeby spolecznoSci lokalnej i os6b korzystaj4cych ze staw6w w
Weryni, w zwi1zku zmolliwoSci4 pozyskaniaprzez Bior4cego w
u?yczenie tj. gming Kolbuszowa Srodk6w umozliwiaj4cych
wsp6lfinansowanie inwestycji spoza budzetu gminy Kolbuszowa dla
Pol skiego Zwiqzku Wgdkarski e go.

6}.Zarzqdzenie Nr 275120 z dnia 27.06.2020 w sprawie ogloszenia alarmu
przeciwpowodziowego na terenie gminy Kolbuszowa.

6l.Zarzqdzenie Nr 276120 z dnia 29.06.2020 w sprawie zezwolenia na
umieszczenie tablic reklamowych na gruntach i budynkach stanowi4cych
wlasno66 gminy Kolbuszowa oraz ustalenia wysoko6ci optaty dobowej.

62.ZarzqdzenieNr 277120 z dnia30.06.2020 w sprawie wyrazeniazgody na
przekazanie do jednostek oriwiatowych gminy Kolbuszowa sprzgtu
komputerowego zakupionego w ramach Konkursu Grantowego Zdalna
Szkola- wsparcie Ogolnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie
ksztalcenia zdalnego o lqcznej wartoSci 79 15,050 z,1.

63.Zarzqdzenie Nr 278120 z dnia 30.06.2020 w sprawie odwolania alarmu
przeciwpowodziowego na terenie gminy Kolbuszowa.



64.ZarzqdzenieNr 279120 z dnia 30.06.2020 w sprawie ogloszenia przetargu
o fe rt o w e g o na s prz e daL dr abiny z tabli czkq znami o no w 4

65.Zarzqdzenie Nr 280/20 z dnia 30.06.2020 w sprawie v,ryrahenia zgody na

przekazanie w u Zyczenie czgSci nieruchomoSci gruntowej wraz z czEiciq
usytuowanego na niej budynku, , oznaczonej numerem ewidencyjnym
1550/33 polo2onej w Kupnie, wtasnoSci gminy Kolbuszowa.

66.Zarzqdzenie Nr 281120 z dnia 30.06.2020 w sprawie zmian w budzecie
gminy Kolbuszowa na 2020 rok.

67.2arz4dzenie Nr 282120 z dnia 01.07.2020 w sprawie wprowadzenia
instrukcji ewidencji $rodk6w trwalych w Urzgdzie Miejskim
w Kolbuszowej.

6s.Zarzqdzenie Nr 283/20 z dnia 01.07.2020 w sprawie wyrahenia zgody na

przekazanie w najem lokal uzytkowy o pow. 17.33 m2 w budynku
murowanym /budynek dworca kolejowego/ polozony na czglci
nieruchomo5ci oznaczonej numerem ewidencyjnym 154616l polozonej
w Kolbuszowej w uzytkowaniu wieczystym gminy Kolbuszowa.

6g.Zarzqdzenie Nr 284120 z dnia 01.07.2020 w sprawie wyrahenia zgody na

przekazanie w dzierzawg czgsci nieruchomoSci gruntowej poto2onej

w Kolbuszowej Dolnej- wlasnoSd gminy Kolbuszowa.
7 0.Zarzqdzenie Nr 2 85/20- anulowane.
T l.Zarzqdzenie Nr 286120 z dnia 02.07 .2020 w sprawie zmian w budzecie

gminy Kolbuszowa na 2020 rok.
T2.ZarzqdzenieNr 287120 z dnia 03.07 .2020 w sprawie wprowadzeniall

wydania Polityki Ochrony Danych Osobowych w UrzEdzie Miejskim w
Kolbuszowej wraz z zalqcznikami.

T3.Zarzqdzenie Nr 288/20 z dn\a 03.07.2020 w sprawie powotania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegaj4cych sig o awans zawodowy na

stop i ef nauczy ciel a mianowanego.
T4.Zarzqdzenie Nr 289120 z dnia 03.07 .2020 w sprawie powotania Komisji

Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegajqcych sig o awans zawodowy na

stopieri nauczy c\ela mianowanego.
T5.ZarzqdzenieNr 290120 z dnia 03.07.2020 w sprawie powotania Komisji

Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegaj4cych sig o awans zawodowy na

stopieri nauczyciela mianowanego.
T6.Zarzqdzenie Nr 29ll20 z dnia 03 .07 .2020 w sprawie wyralenia zgody na

przekazanie w najem czgsci nieruchomoSci polozonej w Kolbuszowej przy

ul. Jana Pawla II l0- wtasnoSc gminy Kolbuszowa.
77 .Zarzqdzenie Nr 292120 z dnia 03.07 .2020 w sprawie powolania komisji w

sprawie protokolarnego przejgcia przedmiotu umowy najmu lokali
uzytkowych w budynku krytej plywalni w Kolbuszowej.

TE.Zarzqdzenie l\r 293120 z dnia 03.07.2020 w sprawie wytahenia zgody na

przekazanie w dzierlawg nieruchomoSci gruntowej polozonej

w Kolbuszowej- wlasnoSc gminy Kolbuszowa.



Tg.Zarz4dzenie I\r 294120 z dnia 03.07.2020 w sprawie wyrahenia zgody na

przekazanie w dzierilawE nieruchomoSci gruntowej polozonej

w Kolbuszowej- wlasnoSd gminy Kolbuszowa.
S}.Zarz1dzenieNr 295120 z dnia03.07.2020 w sprawie wyboru trybu

udziel eni a zam6wienia pn.,,Odnowieni e oznakowania poziomego
gminnych dr6g publicznych i parkingow w technologii
cienkowarstwowej".

Sl.Zarzqdzenie Nr 296120 z dnia 03.07.2020 w sprawie wyboru trybu
udzielenia zamowienia na zadania pn. ,,Wykonanie dokumentacji na

budowg przejazdu kolejowego w m. Kolbuszowa Gorna oraz m. Kupno",
w tyrn" Zadanie nr 1: ,,Dokumentacja projektowa na rozbudowg drogi
gminnej publicznej oraz budowg przejazdu kolejowego w m. Kolbuszowa
G6rna", Zadanie nr 2: ,,Dokumentacja projektowa na budowg drogi
gminnej publicznej- dojazdowej do przejazdu kolejowego w m. Kupno".

S2.Zarz1dzenieNr 297120 z dnia03.07.2020 w sprawie powolania zespotu do

realizacji zadania pn. ,,Budowa Podmiejskiej Aglomeracyjnej- PKA".
S3.Zarzqdzenie Nr 298120 z dnia03.07.2020 w sprawie powolania zespolu do

realizacji zadania pn. ,,Ograniczenie problem6w spolecznych
i gospodarczych w gminie Kolbuszowa poprzez nadanie nowych funkcji
lub przywr6cenie funkcji zdegradowanym terenom i obiektom wraz
z zagospodarowaniem ich otoczenia" .

S4.Zarz1dzenieNr 299120 z dnia 06.07.2020 w sprawie odwolania pogotowia
przeciwpowodziowego.

35.Zarzqdzenie Nr 300/20 z dnia 06.07 .2020 w sprawie ogloszenia i ustalenia
warunk6w oddania w uzytkowanie wieczyste w trybie przetargowym
niezabudowanej nieruchomoSci gruntowej stanowiqcej wlasnoSd gminy
Kolbuszowa polozonej w Kolbuszowej przy ul. Topolowej.

S6.Zarz4dzenie Nr 301120 zdnia 06.07.2020 w sprawie ogloszenialprzetargu
ustnego nieograniczonego na sprzedal niezabudowanej nieruchomoSci
gruntowej wlasnoSci gminy Kolbuszowa polohonej w Kolbuszowej przy
ul. Rumiankowej.

87 .Zarzqdzenie Nr 302120 z dnia 06.07 .2020 w sprawie ogloszenial przetargu
ustnego nieograniczonego na sprzeda| niezabudowanej nieruchomoSci
gruntowej wlasnoSci gminy Kolbuszowa polozonej w Kolbuszowej przy
ul. Narcyzowej.

SS.Zarzydzenie Nr 303/20 z dnia06.07.2020 w sprawie ogloszenialprzetargu
ustnego nieograniczonego na sprzeda2 niezabudowanej nieruchomoSci
gruntowej wlasno$ci gminy Kolbuszowa polozonej w Przedborzu.

S9.Zarzydzenie Nr 304/20 z dnia06.07.2020 w sprawie ogloszenia II
pr zetar gu u stn e go o gran i czone go na sprze d aL ni ezabudo wanyc h
nieruchomoSci gruntowych wlasnoSci gminy Kolbuszowa polozonych
w Kolbuszowej przy ul. Sokolowskiej i w rejonie ul. Sokolowskiej.



90.ZarzqdzenieNr 305/20 2dnia06.07.2020 w sprawie ogloszenia II przetargu
ustnego ograniczonego na sprzedaL niezabudowanych nieruchomo6ci
gruntowych wtasnoSci gminy Kolbuszowa polozonych w Kolbuszowej
w rejonie ul. Sokotowskiej.

9l.Zarzqdzenie Nr 306/20 z dnia06.07 .2020 w sprawie ogloszenia II przetargu
ustnego ograniczonego na sprzeda? niezabudowanych nieruchomoSci
gruntowych wlasnoSci gminy Kolbuszowa polozonych w Kolbuszowej
w rejonie ul. Sokolowskiej.

92.Zarzqdzenie Nr 307120 z dnia 06.07.2020 w sprawie ustalenia ceny
sprzeda|y na rzeaz najemcy lokalu mieszkalnego nr 20 wraz z udzialem w
czgSciach wsp6lnych nieruchomo6ci polozonej w Kolbuszowej przy ul.
Targowej 8.

93.Zarzydzenie Nr 308120 z dnia 06.07.2020 w sprawie zezwolenia na
umieszczenie tablic reklamowych na gruntach i budynkach stanowi4cych
wlasno6d gminy Kolbuszowa oraz ustalenia wysoko6ci oplaty dobowej.

94.Zarzqdzenie Nr 309120 z dnia 06.07.2020 w sprawie zezwolenia na
umieszczenie tablic reklamowych na gruntach i budynkach stanowi4cych
wtasnoSc gminy Kolbuszowa oraz ustalenia wysokoSci oplaty dobowej.

95.Zarz7dzenie Nr 310120 z dnia 07.07 .2020 w sprawie wyrahenia zgody na
przekazanie w dzierhawg nieruchomoSci gruntowej polozonej
w Kolbuszowej- wtasnoSi gminy Kolbuszowa.

96,Zarz4dzenie Nr 31 1120 z dnia 07.07.2020 w sprawie wyrahenia zgody na
przekazanie w dzierZawg nieruchomoSci gruntowej potozonej
w Kolbuszowej- wlasnoSi gminy Kolbuszowa.

97 .Zarzqdzenie Nr 312120 z dnia 07.07 .2020 w sprawie Wrahenia zgody na
przekazanie w dzierZawg nieruchomoSci gruntowej polozonej
w Kolbuszowej- wlasnoSi gminy Kolbuszowa.

gS.Zarzqdzenie Nr 3 I 3120 z dnia 07.07 .2020 w sprawi e v'ryraLenia zgody na
przekazanie w dzierLawg nieruchomo6ci gruntowej polozonej
w Kolbuszowej- wlasnoSc gminy Kolbuszowa.

gg.Zarzqdzenie Nr 3 14120 z dnia 09 .07 .2020 w sprawie umorzenia naleznoSci

z tytulu naj mu lokalu mieszkalnego w Kolbuszo wej przy ul. Targowej 1 / 1 0.

100. Zarzqdzenie Nr 315120 z dnia 09.07.2020 w sprawie podania do
publicznej wiadomoSci wykazu nieruchomo6ci gruntowych wlasnoSci
gminy Kolbuszowa polozonych w Kolbuszowej przy ul. Tulipanowej
przeznaczonych do sprzedazy.

I 01 . Zarzqdzenie Nr 316120 z dnia 09.07 .2020 w sprawie powotania
komisji do przeprowadzenial przetargu ustnego nieograniczonego na

oddanie w uzytkowanie wieczyste niezabudowanej nieruchomoSci
gruntowej polozonej w Kolbuszowej przy ul.Brzozowej stanowi4cej
wlasnoSi gminy Kolbuszowa.



lO2. Zarzqdzenie Nr 3l7l2} z dnia 09,07.2020 w sprawie wyrailenia

zgody na przekazanie w dzieraawg nieruchomoSci gruntowej poto2onej

w Kolbuszowei- wlasnoSc gminy Kolbuszowa'

103. Zarzqdzenie Nr 3l8l2} z dnia 09.07.2020 w sprawie wyrahenia

zgody na przekazanie w dzier?awg nieruchomoSci gruntowej polozonej

w Kolbuszowej- wlasno66 gminy Kolbuszowa'

Ad.3
Stan przygotowaniu plac6wek oSwiatowych do nowego roku szkolnego

2O2O;2O21 omowil P. Wieslaw Szepieniec kierownik RIG ( wykonane remonty

zgodnie ze zgloszonymi zapotrzebowaniami dyrektor6w szk6t i przedszkoli).

Ad.4
Informacj g o realizaili zadat'r oSwiatovvych w roku szkolnym 201912020

w plac6wkach prowadzonych przez Gming Kolbuszowa przedstawil P. Ireneusz

fogut Inspektor/s oSwiaty. Informacja ta stanowi pisemny zal4cznik do

niniej szego protokolu.

Ad.5
Rada Miejska w Kolbuszowej podjgla uchwalg Nr XXIV 1278120 w sprawie

wyrazenii zgody na zawarcie porozumienia pomigdzy Gmin4 Niwiska, a Gminq

Kolbuszowa w zakresie zapewniania dowozu uczni6w niepelnosprawnych

zamieszkalych na terenie Gminy Niwiska do Zespohu Szkol Specjalnych

w Kolbuszowej Dolnej.

ZA:18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJq SIQ: 0, BRAK Gtr-OSU: 3,

NIEOBECNI: O

Wyniki imienne:
zA (18)
Julian Dragan, Barbara Draus, Stanislaw Dworak, J6zef Fryc, Gralyna Halat,

Adam Kac zanowsk i, M i ch al Karkut, Kr zy sztof K I uza, Gr a2y na Maziarz, P awet

Michno, Piotr Panek, Zbigniew Pytlak, Stanislaw Rumak, Barbara Szafraniec,

Bronislaw Wiktor, Krzysztof Wilk, Krzysztof W6jcicki, Roman Zqbczyk

BRAK GLOSU (3)

Barbara Bochniarz, Miroslaw Kaczmarczyk, Dorian Pik



Ad.6

Rada Miejska w Kolbuszowej podjgla uchwalg Nr XXIV 1279120 w sprawie

ustalenia Sredniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kolbuszowa ( etylina

,,Pb95"- 4,04 zl za 1 litr,

Olej napgdowy - 4,l4zl za 1 litr,

Paliwo gazowe,,LPG" - 1,74 zl za I litr

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIf : 0, BRAK Gtr-OSU: 2,

NIEOBECNI: O

Wyniki imienne:
zA (te)
Julian Dragan, Barbara Draus, Stanislaw Dworak, Jozef Fryc, Gra2yna Halat,
Adam Kaczanowski, Miroslaw Kaczmarczyk, Michal Karkut, Krzysztof Kluza,
Gra|ynaMaziarz, Pawel Michno, Piotr Panek, Zbigniew Pytlak, Stanislaw
Rumak, B arbara Szafraniec, Broni slaw Wikto r, Krzy szto f Wi I k, Krzy sztof
Wojcicki, Roman Zqbczyk

BRAK GLOSTJ (2)
Barbara Bochniarz, Dorian Pik

Ad.7

Rada Miejska w Kolbuszowej podjgta uchwatg Nr XXIV 1280120 w sprawie

zmiany Uchwaty Nr XII/1 46111 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia30
wrzeSnia 2O1l roku w sprawie utworzenia Srodowiskowego Domu

Samopomocy w Kolbuszowej, zmienionej Uchwal4 Nr VI/83/19 Rady Miejskiej
w Kolbuszowej z dnia 28 lutego 2019 roku. PrzyjEla zmiana umozliwia
uczestnictwo w zajgciach Srodowiskowego Domu Samopomocy w
Kolbuszowej(dziataj4cego w ramach typu A,B,C) osobom ze spektrum autyzmu
lub niepetnosprawnoSciami sprzgzonymi.

ZA:20, PRZECIW: O, WSTRZYMUJE SIf,: O, BRAK Gtr-OSU: 1,

NIEOBECNI: O

W),niki imienne:
zA (20)
Barbara Bochniarz, Julian Dragan, Barbara Draus, Stanislaw Dworak, Jozef

Fryc, Gra?yna Halat, Adam Kaczanowski, Miroslaw Kaczmarczyk, Michal



Karkut, GraaynaMaziarz, Pawel Michno, Piotr Panek, Dorian Pik, Zbigniew

Pytlak, Stani slaw Rumak, B arbara S zafraniec, Broni slaw Wikto r, Krzy sztof

Wilk, Krzysztof Wojcicki, Roman Zybczyk

BRAK GLOSU (1)

Krzysztof Kluza

Ad.8

Informacje z wykonania budzetu Gminy Kolbuszowa za I polrocze omowil P.

Jacek Mroczek Skarbnik Kolbuszowej. Tabelaryczne zestawienie stanowi

pisemny zal4cznik do niniej s zego protokolu.

Ad.9

Rada Miejska w Kolbuszowej podjgta uchwatg Nr XXIV l28ll20 w sprawie

zmian w budzecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2020 rok. Przyjgta uchwala

za*ada: zwigkszenie dochod6w gminy Kolbuszowa o kwotg 650 334 zl,

zmniejszenie dochod6w o kwotg 100 000 zl, zwiEkszenie wydatkow

kwotg 904 589 zl, zmniejszenie wydatk6w o kwotg 354 255 zl, zwiqkszenie

przychod6w o kwotg I 666 995,,79 zl.

ZA:18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIf : 3, BRAK Gtr-OSU: 0,

NIEOBECNI: O

Wyniki imienne:
zA (t8)
Barbara Draus, Stanislaw Dworak, lozef Fryc, Gra?ynaHalat, Adam

Kac zanow ski, M i ro slaw K ac zmar c zyk, Kr zy sztof Kluza, G r aLy na Maziar z,

Pawel Michno, Piotr Panek, Dorian Pik, Zbigniew Pytlak, Stanislaw Rumak,

B arbara S zafraniec, Broni slaw Wikto r, Krzy szto f Wi lk, Krzy sztof W6j c icki,

Roman Zqbczyk

WSTRZYMUJE SIE (3)

B arbara B ochni ar z, J uLian Dr agan, Mi chal Karkut

Ad.10

Rada Miejska w Kolbuszowej podjgta uchwatg Nr XXIV 1282190 w sprawie

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata2020-

2030. Jest ona konsekwencjaprzyjgtych zmian w budzecie MiG Kolbuszowa

rok2020.



ZA:18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIQ: 3, BRAK Gtr-OSU: 0,

NIEOBECNI: O

zA (18)
Barbara Draus, Stanislaw Dworak, Jozef Fryc, Gra?ynaHalat, Adam
K ac z ano w s ki, M i ro sl aw Kac zmar czyk, Kr zy szto f Kluza, G r aty na Maziar z,

Pawel Michno, Piotr Panek, Dorian Pik, Zbigniew Pytlak, Stanislaw Rumak,

B arbara S zafran i ec, B ron i staw Wikto r, Krzy szto f Wi lk, Krzy sztof Woj c i cki,
Roman Zqbczyk

WSTRZYMUJq Sr4 (3)

Barbara Bochniarz, Julian Dragan, Michal Karkut

Ad.l1

Rada Miejska w Kolbuszowej podjgla uchwalg Nr XXIVl283l20 w sprawie

nadania nazry ,,Pogodne Rondo im. Wladyslawa Pogody" dla ronda

zlokalizowanego na drodze krajowej nr 9 w miejscowoSci Kolbuszowa G6rna.

ZA:19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJQ SIQ: 0, BRAK Gtr OSU: 2,

NIEOBECNI: O

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

Fryc, Gra2yna Halat, Adam Kaczanowski, Miroslaw Kaczmarczyk, Michal
Karkut, Gra|ynaMaziarz, Pawel Michno, Piotr Panek, Dorian Pik,Zbigniew
Pytl ak, Stani slaw Rumak, B arbara S zafranie c, Krzy sztof Wi lk, I{rzy sztof
W6jcicki, Roman Zqbczyk

BRAK GLOSU (2)

Krzysztof Kluza, Bronislaw Wiktor

Ad.l2

Rada Miejska w Kolbuszowej podjgla uchwalg Nr XXIV l284l2l w sprawie

wyrahenia zgody na sprzedaZ w trybie przetargowym nieruchomoSci gruntowej,

wlasnoSci Gminy Kolbuszowa polozonej w Kolbuszowej w rejonie ulicy
Sokolowskiej. NieruchomoSi jest niezabudowana i polozona na terenie, dla

ktorego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Sprzedal nastapi w trybie publicznego przetargu a z wnioskiem o sprzeda?



nieruchomo6ci zwr6cil sig wlaSciciel nieruchomoSci przyleglych. lNieruchomoSd
nie jest wykorzystywana do zadah wlasnych gminy.

ZA:20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIQ: 0, BRAK Gtr-OSU: 1,

NIEOBECNI: O

Wyniki imienne:
zA (20)
Barbara Bochniarz, Julian Dragan, Barbara Draus, Stanislaw Dworak, Jozef

Fryc, Gra?yna Halat, Adam Kaczanowski, Miroslaw Kaczmarczyk, Michal
Karkut, Krzysztof Kluza, GraLynaMaziarz, Pawel Michno, Piotr Panek, Dorian

P 1k, Zbigni ew Pytl ak, Stani slaw Rumak, B arbara S zafrani e c, Krzy sztof Wi lk,

Krzysztof W6jcicki, Roman Zqbczyk

BRAK Gr-OSU (1)
Bronislaw Wiktor

Ad.13

W ramach spraw r62nych zapytania zlo?yli

- radny P. Michal Karku zwrocil sig z wnioskiem o organizowanie na zebraniach

wiejskich instruktazy dla mieszkaircow z zakresu palenia w piecach CO metod4

,,od g6ry",

- radny P. Adam Kaczanowski zwr6cil sig z pytaniem o termin rozpoczEcia

budowy chodnika prry ul. Marii Siedmiograj w Kolbuszowej,

- radny P. Krzysztof Wojcicki zapytal o termin rozpoczEcia realizacji inwestycji

budowy ul. Krzaklewskiego oraz jaki jest termin zakonczenia oraz termin
sfinalizowania wykonania przejazd6w kolejowych w Kolbuszowej G6rnej.

Ponadto radny zwrocil uwagg, 2e zgodnie na nowym regulamin odbioru odpad6w

komunaln y ch z teren6w wi ej skich b gdA odb i erane bioodpady.

- radny P. Piotr Panek poruszyl kwestig budowy drogi wewngtrznej przy ul.
KoSciuszki (za parkiem jordanowskim), na kt6r4 6rodki byly zabezpieczane w
budzecie gminy. Radny przedstawit r6wnie2 problem zbezpiecznym wyjazdem
z wewngtrznego parkingu osiedlowego przy ul. Jana Pawla lI (przy sklepie).

WyjaSnitr, 2e zainstalowane tam lustro drogowe nie zdaje egzaminu, dlatego
mieszkaricy apeluj4 o zlikwidowanie dwoch miejsc parkingowych, tak aby

widocznoS6 z lewej strony byla lepsza.

- radna P. Barbara Bochniarz zawnioskowala o przedstawienie przez Burmistrza
Kolbuszowej wynik6w kontroli CBA przeprowadzonej w Urzgdzie Miejskim w



Kolbuszowej orazponowila proSbg o wizjg na terenie stadionu w Kolbuszowej w
celu wyznaczenia miejsca pod budowg silowni na wolnym powietrzu. Radna

zaapelowala o wykonanie utwardzenia Sciezki lqczqcej ul. Krakowsk4 z ul.
Obroricow Pokoju (przez t4ki),

- radna P. GraLyna Halat zapytala czy oSwietlenie na ul. KoSciuszki bgdzie

wykonane w 2021 roku, w zwiqzku ze zmniejszeniem Srodk6w na ten cel w
budZecie bielqcego roku.

Odpowiedzi na zapytania udzielil Burmistrz Kolbuszowej i uznane zostaly za

wystarczaj4ce.

Obrady XXIV sesji Rady Miejskiej w Kolbuszowej zakonczono o godz. 10:07.

Na tym protok6l zakonczono.

Protokot sporzqdzily:

ElZbi eta Ko c zori - M ach eta

Justyna Mucha
PRZEWO

Rady Miejsk

mgr ini.

4CY



Lista obecnoSci radnych na sesji Rady Miejskiej w Kolbuszowej w dniu 27.08.2020

L.p. Nazwisko i Imig MiejscowoSci Podpis

I Bochniarz Barbara Kolbuszowa
W'4^

2. Dragan Julian Werynia 7r-4
3. Dworak Stanislaw fi)-^-/ Fr*,,r
4. Draus Barbara Przedborz 0*t-. ,6r/o*
5. Fryc Jrizef Kolbuszowa \k^lc
6. Halat GraLyna Kolbuszowa Dolna e\hKw
7. Kaczanowski Adam Kolbuszowa 6"t x,nausA.-':EtL^"

8. Kaczmarczyk
Miroslaw

Kolbuszowa \iMa--v1
9. Karkut Michal Kolbuszowa Gorna YU*lr
10. Kluza Krzysztof Bukowiec ll(bltt,t
11 MaziarzGraLyna Nowa WieS '94r")
12. Michno Pawel Kolbuszowa G6rna ukl*"
13. Panek Piotr Kolbuszowa Dolna

14. Pytlak Zbigniew Werynia (Wn
15. Pik Dorian Kolbuszowa

(-) letturY
t6. Rumak Stanislaw Widelka

I /

17. Szafraniec Barbara Kolbuszowa ,,-fu*<t
18. Wrijcicki Krzysztof Kolbuszowa )rl'l,J;
19. Wiktor Bronislaw Kolbuszowa G6rna ry
20. Wilk Krzysztof Domatk6w ,ry
2t. Z1bczyk Roman Kupno ,r-w4/



LISTA OBECNOSCI

Soltys6w i Przewodniczqcych Zarzqdow Osiedli na sesji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

w dniu 27.O8.2O2O

L.p. Nazwisko i lmiq Miejscowo56 Podpis

1. Kolacz Graiyna Bukowiec 4r*
2. Rozmus Graiyna Domatk6w Qao*ftrri4k

3. Dluiefi Krystyna
Huta

Przedborska '{^a4[
4. Fryc Jan

Kolbuszowa
G6rna E

5. Sudol Edward Klap6wka

6. Plizga Mieczyslaw Kupno &r,u {/,v4
7. Miazga Stanislaw

Porqby
Kupieiskie

/U
ul',Llc11 r'

8. Tokarz Krystyna Swiercz6w fugJ ft^,-

9. Tylutka Danuta Zarqbki A/WD
10. Romaniuk Grzegorz Kolbuszowa .1W
11. Wesolowski Karol Kolbuszowa Ua.f,d
L2. Warzocha Jan Kolbuszowa de Uq*r,Aa^

13. Halat Graiyna
Kolbuszowa

Dolna -Hu\,nn
L4, Maziarz Graiyna Nowa WieS b 7*.r,
15. Draus Barbara Przedb6rz '/aA, turea

16. Rumak Stanislaw Widelka ft--
L7. Pytlak Zbigniew Werynia ( i4tq

J

/



Lista zaproszonych go6ci na sesjq Rady Miejskiei w Kolbuszowei

w dniu 27.08.2020

L Dyrektorzy szk6t gminy Kolbuszowa

2. Ryszard Hapta5- Dyrektor Zespolu Oiwiatowego w Kolbuszowej

3, Marek Chmielowiec- Kierownik Srodowiskowego Domu Samopomocy w Kolbuszowej

4. Jan Zuba- Burmistrz

5. Jacek Mroczek- Skarbnik

6. Krzysztof Matejek - Sekretarz

7. Kierownicy Referat6w Urzqdu Miejskiego


