
RADA MTEJSIil
$'KOLBtis/,ow[J

Protok6l Nr XXXIVl202l

z XXXIV sesji VIII kadcncii Rady Miejskiej w Kolbuszowej, odbytej w dniu
2,1 czerwca 2021 roku w budynku Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu

w Kolbuszowej przy ulicy Wolskiej 2.

Obrady XXXIV sesii Rady Miejskiej w Kolbuszowej rozpoczgto o godzinie l3:00.
Ses.iE otworzyt PrzewodniczEcy Rady Miejskiej w Kolbuszowej P. Krzysztof Wilk.
W ses.ii udzial wziglo 20 radnych (nieobecny radny P, Stanislaw Rumak), soitysi,
przcwoclnicr,qcy 7.arz:4dtiw osiedli oraz zaproszeni goScie" co potwierdzajq zalqczone do
protokolLr listy obecnoSci. I)rzewoclniczilcy' Radl' stwicrdzil prawomocnoSc obrad XXXIV sesji
Rady Mie'jskiej w Kolbr-rszowc'i.

Burmistrz Kolbuszowej P. .lan Zuba zglosll wniosek o uzupelnienie porz4dku obrad

o dodatkowy punkt pn. podjgcie uchwaly w sprawie zaci4gnigciazobowiqzania na 2022rok
dot. oczl,sz cz,alni Sc i ektiw.

Ii.ada N.lic'iska w Kolbuszorve'i r,r''glosowanir-r .jawn1'nr przl,jqla wniosck skierowany przcz
IJurnr i strza Ko I l-lr:szow,c-i.

7.A: 19. PI{ZIICIW: 0, WS'I'RZYMUJQ SIQ: 0, BRAK GLOSLJ: 1, NIEOBECNI: 1

W:rulj iryuqrue: Z.A (19)

f]arbara Rochniarz. Julian Dragan. Ilarbara Draus. Stanislaw Dworak. Iozef Fryc. Grazyna
IIalat. Adanr Kaczanouski. lVliroslar,r Kacznrarczy'k. Michal Karkut. Krzysztof Kluza. GraZ.yna
Mat,iart.- [)au'cl Michno. Piotr Panek. Zbigniew Pytlak. I]arbara Szalianiec. Bronis]aw Wiktor,
Krzyszto I' W i I k. K rz-vszto 1- Woj c i ck i. Rorran l,a,bcz,yk

IIRAK GLOSTJ (l ) Dorian Pik

NILOBITCNI ( l) Stanislaw Rumak

['orzqtlck obraci XXXIV scs.li l{acly'Mic.iskie'i w Kolbuszow'c'j przedstawia siq nastqpr-rjqco:

I . I)rzl jqcie porz4dku obrad ses.ji.

2. Przy'jgcie protokolu z poprzednie,i ses.ji.

3. Infbrnrac.ja o wydanych z.arzqd'zeniach Burmistrza Kolbuszowe.i w okresie migdzy

ses.iami.

4. I)rz,v-'gotilwanie.iednostck gminnych i stowarzysz,ei do organizac.ii wypoczynku letniego

clzicci i ntiodzicTl'.
5. I)ocljqcic uchwaiy w'spraw'ie zmian w budzecie gn-riny Kolbr.rszowana202l roku.

6. I)ocl jgcic r"rchwaty w sprawie zaci4gnigcia zobowiqzania na 2022 rok.
l. Pocl.lgcie uchwal_v u, sprawie zaciqgnigcia zobowiqz.ania na 2022 rok (ocz.yszc'zalnia

Sciekow).

8. Pocl.jqcie uchwaly w sprawie okreslenia zasad udzielania dotacii celowej z budzetu

grlinl, Kolbr.rszolr'a spolkonr wodnynr. try'bu postgpowania w sprawie r-rdzielania clotacji

i sl.rosobLr .ic.f rozl iczunia.

9. t']ocliqcic uchwall w' sprawie wyrazenia zgocly na zawarcie porozumienia

miqdzygminnego.



10. Sprawy roZne.

Ad1

I)orz4dek obrad XXXIV sesji Rady Mieiskicj zostal przy'iqt1'.

tA:2O,PRZECIW: 0. WSI'RZYMUJE SIf : 0, BRAK GLOSU: 0. NIIIOBECNI: I

Wyniki imienne: 'Z'A (20)

Barbara Bochniarz. .lr-rlian Dragan. Barbara Draus" Stanistaw Dworak. .l6z.ef Ir'ryc. Gra2,vna

Halat. Adanr Kaczanowski. Miroslaw Kzrczmarczyk. Michal Karkr-rt. Krzysztof Kluz.a. Gra'ly-na

Maziarz^ pawel Michno. Piotr Panek. Dorian Pik, Zbigrriew Pytlak. Barbara Szafianiec.

Bronistaw Wiktor, Krzysztof Wilk. Krzysztof Wojcicki, I{oman Z'4bczyk

NIEOBECNI (1) Stanislaw Rumak

Ad2

protok6l Nr XXXIII z ses.ii l{ady Miejskiej w Kolbr-rszowe.l odh.vte.i rv clniu 27 nta.ia 2021 rokr-r

zostal wylo2o'y do wgl4clu pr)r, tidnych. lJwagi lr-rb zntiany clo protokolu rrale21" sklaclac

w punkcie sprawy rozne. W pirypadku brakr-r uwag i zaslrz,e'2cri. protokol uznaje sig za przy.igty'

Ad3

Wykaz zartqdzefi Burtnistrza Kolbusztlwe.i wl"danych w okrcsic ponliqclzy ses.ianri'

L Zarzqdzenie Nr 199121 z

Kolbuszowana202l rok.
dnia 06.05.2021 w sprawie zmian w budzecie gminy

2. Zaru4dzenie Nr 200/21 z dnia 06.05.2021 w sprawie ogloszenia lI przetargu ustnego

nieograniczonego na sprzeda2 niezabudowanej nieruchomoSci gruntowej wtasnoSci

gminy Kolbuszowa polozonej w Kolbuszowej przy ulicy Astrowej.

3. Zarzqdzenie Nr 201121 z dnia 06.05.2021 w sprawie ogloszenia I przetargu ustnego

nieo graniczone go na sprzeda|zab udowanej nieruc homo 3c i grunto w'ej wlasno Sc i gm i ny

Kolbuszowa PoioZonej w KuPnie.

4. Zarzqdzenie Nr 202i21 z dnia 06,05.2021 w sprawie wyboru trybu udzielenia

zam6wieni a za zad,anie pn. ,,Odbi6r i transport segregowanych odpad6w komunalnych

od wlaScicieli nieruchomoSci zamieszkalych i czgsciowo zamieszkalych z terenu gminy

Kolbuszowa".
5. Zarzqdzenie Nr 203/21 z dnta 07.05.2021 w sprawie zmiany Z'arz.}dzenia Ilurmistrza

Kolbuszowej nr 20712018 z dnia 14.05.201 8 w sprawie powotania .lednostki

Realizujqcej projekt pn. .,Poprawa jakoSci Sroclowiska poprzez rozw6j teren6w zieleni

na obszarze miasta Kolbuszowa".

6. ZarzYdzenie Nr 20412 1 z dnia 07.05.2021w sprawie wyruhenia zgody na przekazame

w dzier?awg czgsci nieruchomoSci gruntowej polo2onej w Kolbuszowej- wlasnoSi

gminy Kolbuszowa.
7. }arz*dzenie Nr 205/21 z dnia 10.05.2021 w sprawie wprowadzenia zasad polityki

rachunkowoSci dotycz4cych projektu ,,Dzienny Dom Pobytu Seniora" w ramach RPO

Woj ew6dztwa Podkarpackiego na lata 20 1 4-2020'



8. Zarzqdzenie Nr 206/21 z dnta 11.05.2021 w sprawie wyraaenia zgody na przekazanie
w dzierZawg czgSci nieruchomoSci gruntowej polozonej w Kolbuszowej- wlasnoSc
gminy Kolbuszowa.

9. ZarzqdzenieNr 207121 z dnia ll.05.2021w sprawie podania do publicznej wiadomoSci
wykazu nieruchomoSci gruntowych wlasnoSci gminy Kolbuszowa polozonych
w Kolbuszowej przy ulicy narcyzowej, przeznaczonych do sprzeda?y.

10. ZarzEdzenie Nr 208121 z dnia 12.05.2021 w sprawie wyralenia zgody na przekazanie
w dzierZawg czgSci nieruchomoSci gruntowej poto2onej w Kolbuszowej- wlasnoSi
gminy Kolbuszowa.

ll. Zarz4dzenie Nr 209121 z dnia 12.05.2021w sprawie podania do publicznej wiadomoSci
wykazu nieruchomoSci wlasnoSci gminy Kolbuszowa przeznaczonej do oddania
w u2yczenie.

L2.ZarzEdzenie Nr 210121 z dnia 13.05.2021 w sprawie powolania Komisji do
przeprowadzenia I przetarg6w ustnych nieograniczonych na oddanie w uzytkowanie
wieczyste niezabudowanych nieruchomoSci gruntowych, stanowi4cych wlasnoSi
gminy Kolbuszowa polozonych w Kolbuszowej przy ul. Brzozowej.

13 . ZarzEdzenie Nr 211121 z dnia 13.05.2021 w sprawie podania do publicznej wiadomoSci
wykazu nieruchomoSci gruntowej wlasnoSci gminy Kolbuszowa polozonej w Widelce
przeznaczonej do sprzeda?y.

14.7.arz.qdzenie Nr 212121 z dnia 17.05.2021 w sprawie udzielenia pelnomocnictwa
dyrektorowi Szkoly Podstawowej im. Jana Pawla II w Kupnie podczas reahzacji
projektu w ramach programu Legitymacja szkolna.

15.Zarzqdzenie Nr 2l3l2l z dnia 18.05.2021 w sprawie oddania w dzierZawg w drodze
przetargu I nieograniczonego ustnego miejsca nr 2 (czElt, dzialki nr 877 /Bi/) pod
ogr6dek gastronomiczny (piwny) na plycie rynku w Kolbuszowej na okres do
1s.10.2021 .

16.Zarzqdzenie Nr 214121 z. dnia 18.05.2021 w sprawie udzielenia upowaznienia
kierownikowi M-GOPS w Kolbuszowej.

17. /.arzqdz.enie Nr 215l2l z dnia 19.05,2021 w sprawie zatwierdzenia tresci ogloszenia
o otwartym konkursie ofert dla organizacji prowadz4cych dzialalnoSi pozytku
publicznego narealizacjg zadan wlasnych gminy Kolbuszowa w 2021 roku.

18. Zarz,qdzenie Nr 216121 z dnia 19,05.2021 w sprawie zmian w bud2ecie gminy
Kolbuszowana202l rok.

19.7,arz,Edz,enie Nr 217121 z. dnia 19.05.2021 w sprawie wyboru trybu udzielenia
zamowienia na zadanie pn. ."Rozbudowa sieci wodoci4gowej i kanalizacyjnej w ulicy
Narcyzowej na osiedlu w rejonie ul. Sw. Brata Alberta w Kolbuszowej".

20. ZarzEdzenie Nr 218121 z dnia 19,05,2021 w sprawie zlecenia podzialu nieruchomoSci
stanowi4cej wlasno 5i gminy Kolbuszow a przeznaczonej do sprzedaZy .

2l.Zarzqdzenie Nr 219121 z dnia 20.05.2021 w sprawie powolania Komisji do
przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedal lokalu
nrieszkalnego nr 21 polozonego w budynku wielorodzinnym w Kolbuszowej przy ulicy
f ilsudskiego 6110 wlasrroSci gminy Kolbuszowa wraz ze sprzedazq ulamkowej czgsci
gruntu.

22. ZarzEdzenie Nr 220121 z dnia 20.05.2021 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej
w Kolbuszowej projektu uchwaly w sprawie wyra2enia zgody na sprzedaz w trybie
bezprzetargowym nieruchomoSci gruntowej wlasnoSci gminy Kolbuszowa polozonej w
Kolbuszow ej przy ulicy Zytkowskiego.



23. ZarzEdzenie Nr 22|2r z dnia 20.05.2021w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej

w Kolbuszowej projektu uchwaly w spiawie wyra1enia zgody .na oddanie

w u2ytkowuni."*i..ryste w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomoSci

gruntowej stanowi4cej wlasnoSc gminy Kolbuszowa polozonej w Kolbuszowej przy

ulicy TuliPanowej.
24, Zarz4dzenie Nr 222121- anulowane'

25. Zarzydzenie Nr 223121- anulowane'

26, Zarzqdzenie Nr 224121 z dnia 20 .05 .2021 w sprawie przedstawienia Radzie Miej skiej

w Kolbuszowej projektu uchwaly w sprawi e zasad gospodarowania nieruchomoSciami

stanowi4cymi wtasnoSi gminy Kolbuszowa'

27. ZarzEdzenie Nr 225121 idniu24.O5.2O2l w sprawie podania do publicznej wiadomoSci

vrrykazu nieruchomosci wlasnosci gminy Kolbuszow a przeznaczonych do oddania

w uzyczenie.
28. Zarzqdzenie Nr 226121 z dniaz4.o5.202l w sprawie podania do publicznej wiadomosci

wykazu nieruchomoSci wlasnoSci gminy Kolbuszow a przeznaczonych do oddania

w dzierzawg.
2g.Zarz4dzenie Nr 227121 z dnia 24.05.2021 w sprawie zloaenia oswiadczenia

o nieskorzystaniu zprawapierwokupu prawa u2ytkowania wieczystego nieruchomoSci'

3O.Zarzqdzenie Nr Z)StZl z dnia 25.05.2021 w sprawie wyboru trybu udzielenia

zam6wieni a na zadanie pn. ,,oczyszczanie koszy ulicznych w gminie Kolbuszowa

i zagosPodarowanie odPad6w".

3l.Zariqdzenie Nr 229121 z dnia25.O5.2OZl w sprawie ogloszenia II przetargu ustnego

nieograniczonego na sprzeda| niezabudowanej nieruchomosci gruntowej wlasnoSci

gminy Kolbuszlwa potozonej w Kolbuszowej w rejonie ulicy sw' Brata Alberta'

32,Zarz4dzenie Nr ziOtzt z dnia 26.05.2021 w sprawie powolania Komisji do

przeprowad zenia lnieo grani czone go ptzetar guustne go na oddani e w dzier Zawq miej sca

nr 2 (czq$i dzialki n AT /Bi/) pod ogr6dek gastrononriczrry (piwny) na plycie rynku

w Kolbuszowej na okres do 15.10'2021'

33.ZarzEdzenie Nr 23ll2l z dnia 27.05.2021 w sprawie zatwierdzenia arkuszy

or ganizacyinych przedszko I i w gm i ni e Ko I buszowa'

34.Zarzqdzenie Nr 232121 z dnia 27.05.2021 w sprawie zatwierdzenia arkuszy

organizacyjnych szkol podstawowych i zespol6w szkol w gminie Kolbuszowa'

35. Zarz4dzenie Nr 233121- anulowane'

36. Larzqdzenie Nr 234121 z dnia27 .05.2021w sprawie nabycia do zasobow komunalnych

niezabudowanej nieruchomoSci gruntowej polo2onej w Kolbuszowej'

3T.Zarzqdzenie Ni 235121 z dnia 28.05.2021 w sprawie zmian w budzecie gminy

Kolbuszowana202l rok.

3S.Zarzqdzenie Nr 236121 z dnia 31.05.2021 w sprawie ustalenia wysoko$ci stawki

ezynszu oraz zasadwynajmowania budynku wielofunkcyjnego w Kolbuszowej Dolnej

stanowi4cego wlasnoSc gminy Kolbuszowa'

3g.Zarzqdzenie Nr 236al2l z dnia 31.05.2021 w sprawie wyra2enia zgody na zmiang

umowy r,t|y czenia 3 4 lU I I I 1 | z dn\a 25' 05'20 1 1'

40. zarz4dzenie Nr 237121 z dniao|.06.202l w sprawie podania do publicznej wiadomosci

wykazu nieruchomosci gruntowej wlasnosci gminy Kolbuszowa polozonej

w Kolbuszowej przy ul. Matejki przeznaczonej do sprzeda?y.

4l.Zarzqdzenie Ni Z:glZt z dnia 02.06.2021 w sprawie powolania Komisji do

przeprowad zenia 11 przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaZ niezabudowanej



tlieruchomo5ci gruntowcj. polozone.i w Kolbuszowe.i przy ul. Astrowe.j, stanowi4ce.i
wlasnoSc gminy Kolbuszowa.

42. Zarzqdzenie Nr 239121 z dnia 02.06.2021 w sprawie powolania Komisji do
przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaz zabudowanej
nieruchorTToSci grr-rntowe.f polozone.j w Kupnie stanowi4Ce.j wlasnoSi gminy
Kolbuszowa.

43.'1,arz4cltenie Nr 240121 z cltia 02.06.2021 w sprawie wyrazenia zgocly naprzekazanie
w tla.ienl czqsci budynkLr wielolirnkcyjnego w Kolbuszowej Dolne.j. wlasnoSci MiG
Kolbuszowa.

44' /,arz,4dzenie Nr 241121 z. dria 08.06.2021 w sprawie zmian w budzecie gminy
Kolbuszow,a na 2021 rok.

45.l,arzqdz'cnie Nr 242121 z. dnia 08.06.2021 w sprawie z,atwierdzenia treSci ogloszenia
tr crtrvartvnl konkr,rrsie of'ert na z,adania zwiqzane z realizacjqcelu public znego sluz4cego
rozwo.jowi sportu w,gnrirric Kolbrlszowaw 2O2l roku.

46. Iarzqd'tcnic Nr 243121 z dnia 08.06.2021 w spraw,ie podarria do publiczlej wiadomoSci
wyl<azu rrieruchomoSci wlasnoSci gminy Kolbuszowa przeznaczonej do oddania
w lrzyczcnie.

Ad4

Infbrmac.ie dotycz4ce przygotowania .jeclnostck gnrinnl,ch i stow,arz),szeri clo organizac;i
w)llclczttlltLt lcttliego tlzicci irtrloclzicTr'zoslall,przckazane clo wiadomoSci radnym wraz
z rrratcrialanri r.ur ses.jq. Inlbrmac.ic prz.cdlo2yly nastqpujtlcc.jcdnostki:

- Mie.iska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowe.i (infbrmacja stanowi zalqcznik).

- Mic'iski Dom Kultury w Kolbuszowe.i (infbrrnacja stanowi zalqcznik),

- Mieiski- (iminny osrodck Ponrocy Spoleczne.j w Kolbuszowej (informac.ia stanowi
't.altycznik)-

- I']olski Konlitet Ponlocv Spolcczne.i oddzial w Kolbuszowe.i (inforn-racja stanowi zalqcznik).

Ad -s

Pro.iekt Lrchwaly w' sprawie znrian w budzecie MiG Kolbuszowa na 2021 rok przedstawii
Skarbnik P. .lacek Mroczck. Pro.iekt uchwaly zaklada: zu,iqkszenie dochod6w o kwotE
2 094 475.10 zl. zmnic-fszenie dochodow o kwotE 559 303.00 ,zl. zwigksz.enie wydatkow
o kwotq 2 600 938"30 zl. zmnie.jszenic w,ydarkow o kworq I 065 76(t.20 zl.

Rada Mic'iska w Kolbuszowe.j r.r'gtosowaniujawnyn-r przy.ygla Uchwalg Nr XXXIV/3g3l2l
u p()\ ) 7s,/r'i sprar,r ic.

1.A:20. PRZtlclw': 0. wS'l'RZYMtJ.rn SIIi: 0. BITAK Gtr.oSLJ: 0. NIIloutjCNI: I

\,\{11:jkr iu1qr1:. 7,A (20)

Ilarbara Ilochniarz. .ltrlian Dragan. Ilarbara Draus, Stanislaw Dworak, Jozef Fryc, Grazyna
IIalat. Adanr Kaczanowski. Miroslaw Kaczmarczyk, Michal Karkut, Krzysztof Kluza.GraZ.yna
Maz'iart. Pawel Michno. Piotr Panek. Dorian Pik. Zbigniew Pytlak" Barbara Szafraniec,
IJronislaw wi ktor. Krzysztol' wilk" Krzysztof w6jcicki. Roman 7,qbcz,yk

NIIT.OBITCNI ( I ) Stanislaw. Rumak



Ad6

Projektuchwalywsprawiezaci4gnigciaz,obowtEzaniana2022rokon,rtiw,ilSkarbnikP..lacek
Mroczek. Proiekt uchwaty dotyczy zaci4gniqcia zobowitlzania w kwocie 97 500 t'l na

opracowanie dokumentacj i proj ektowe.i na z'adanta"

- rozbudowa drogi gminnej Werynia Kolonia- 73 000 z'l'

- rozbudowa drogi gminnej Werynia- Dzikowiec - 24 500 z)'

Rada Mieiska w Kolbuszowe.f w glosowaniu.iawnym pYzytqla tjchwalg Nr XXXIVl394l2l

w powyzszej sPrawie.

ZA:2L.PRZECIW:0.WSTRZYMUJESIQ:0'BRAKGLOSU:0'NIEOBECNI:1

W),niki imienne: ZA (20)

Barbara Bochniarz. Julian Dragan, Barbara Draus' Stanislaw Dworak' Iozef lrr-vc' Gra2yna

I{alat. Adam Kaczanowski, Miroslaw Kaczmarczyk" Michal Karkut' Krzysztof Kluza' (ira2yna

Ma,iarz, Pawel Michno' Piotr Par,rek. Dorian Pik. Zbigniew P,vtlak" Barbara Sz,all.aniec.

IJronistaw Wiktor. Krzysztof Wilk. Krzysztof Wo.lcicki' Romau l'Ebc'zyk

NTEOBECNI (1) Stanislaw Rumak

Ad7

Projekt uchwaly w sprawie zaci4gnigci a7pbow|42-ania na 2022 rok omowil Skarbnik P' Jacek

Mroczek. Projekt uchwaly dotyczy zaci4gnigcia zobowiqzania w kwocie 150 000 z'l na

opracowanie dokumentacji projektowe.i ,ulun);u pn. ..Rozbud.wa i rrr.clernizacia istnic'i4cc'i

irryrr"rulni Sciekow w Kolbuszowe.i Dolnej- etap II"'

Rada Mie.iska rv Kolbuszowe.i w glosowarrir-r.iawnym przy'iqta Uchwalg Nr XXXIVl395l2l

w powyzsz.e.i sPrawie.

1'A:70.PRZECIW:0. WSTRZYMUJE SIti: 0. BRAK GI,OSIJ: 0. NIIIOBEC]NI: 1

Wvniki imienne: 1,A (20)

Barbara Bochniarz, Julian Dragan. Barbara Draus, Stanislaw Dworak' Jozef Fryc' Grazyna

Halat.AdamKaczanowski,MiroslawKaczmatczyk,MichalKarkut'KrzysztofKluza'Grai'yna
Maziarz, Pawel Michno, Piotr Panek. Dorian Pik' Zbigniew Pytlak' Barbara Szafraniec'

Bronislaw wiktor. Krzysztof wilk. Krzysztof w6j cicki. Roman z'4bczyk

NIHOIIECNI (l) Stanislaw' Rtrmak

Ad8

ProjektuchwalywsprawieokreSleniazasadudzielaniadotacjicelowejzbudzetugnriny
Kolbuszowa spolkom wodnym, trybu postgpowania w sprawie udzielania dotac'ii i sposobu jei

roz\czan\aomowil Skarbnik P' Jacek Mroczek'

Rada Miejska w Kolbuszowe.i w glosowaniu.ian'nytrl prz,-r"iqla [lchwalQ Nr XXXIV139612l

w powyzszej sPrawie'

6



zA: 18. PRZECIW: 0, wsrRZyMuJ! SIf : 2, BRAK GLoSLj: 0, NIE9BECNI: l

W),niki imier-rne: ZA (18)

Barbara llochniarz. Julian Dragan. Barbara Draus" Stanislaw Dworak, Cra1yna l-lalat. Adam
Kacz.anorvski. Miroslaw Kacznrarczyk. Krzysztof Klr.rza. ()ra?,yna Maziarz, pawel Michno,
Piotr I'anek- Dorian Pik. Zbigniew Pytlak, Barbara Szafianiec, Bronislaw Wiktor, Krzysztof
Wilk, Krzysztof W6jcicki" Roman Z,qbczyk

WSTRZYMU.f q SIq (2) Jozef Fryc, Michal Karkut

NIEOBITCNI (1) Stanislaw RLrniak

Ad9

Pro.iekt uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie porozumienia migdzygminnego
orrow'il Kierownik Ref . Gospodarki Odpadami Komunalnymi P. Mateusz Czachor.
Porozltrtlicnie dotyczv prz.ekazania grninie Ostrow zadania publicznego w zakresie
zagospoclarowania oclpadtir,l zbicranycli selektywnie z terenLl gminy Kolbuszowa.

1.A: lc). l'Rzljc'lw: 0. wSI'RZyM[J.[; SIIi: 0. BRAK GLOSU: l. NIEOBECNI: l

Wynrkiir::: q!1p_ Z. A ( 1 9)

.lirlian I)ragan. Ilarbara Draus. Stanislaw Dworak. J6zef Fryc. Ora|vna Halat. Adam
Kaczanowski- Miroslaw Kaczmarczyk. Michal Karkr.rt. Krzyszlof Klurza. GraZyna Maziarz.
Pau'el Michno. Piotr Panek. Dorian I'}ik. Zbigniew Pytlak. l]arbara Szalianiec. Bronislaw
Wiktor" Krzy'sztol- Wilk. Krzyszrol- Wojcicki. Roman /.qbcz.yk

BRAK GLOSIJ (1) Barbara Bochniarz

NIEOBIICNI ( l) Stanislaw Runrak

Acl l0

W pr-rnkcie sprawy r62.ne wniesiono nastgpr_rjqce sprawy:

= mieszkanka Kolbuszowej P. Barbara Dudziriska wniosla pisemny wniosek do protokolu
z obrad ses.ii dotycz.a,cv: zaplaLrowania z.iazdu z ulicy Starzyriskiego do dzialki nr lO5}ll
(zaproponowala zapro.iektowanie wjazdu na granicy z dz.ialka nr 1050/1 pom poludniowe.f
stronic Lrlicl' Starzvriskicgo) otLt'/. zaplarrowanie przeniesienia przylqczy medi6w- sieci
kanalizacl inc.i z dzialki rrr l051ll ctrazprzyl'4ct.t' gazu. woc11,,, pr4du 'zd,z.ialki nr 1033 (aktuallie
droga gminna. po pohiocrre.i stronie ulicy Starzyfiskiego) na zaplanowany pas drogowy,
graniczqcy z, dzialkq nr 105211 (strona poludniowa r"rlicy Starzyiskiego),

- Przewodricz.qcy Rady P. Krzysztof Wilk poinfbrmowal. 2e wniosek z.glosz.ony przez Paniq
Dudziriskq zostanie skierorvanv pod obrady Komis.ii Skarg. Wnioskow i Petyc.ii celem
zalatrvicn ia.

j



z. wnioskiem. aby samochody ciqzarowe *y;konul4ce prace budowlar,e na tcrcnie Ptrrku

Xi.foat.gtoSci dojezd zaly naten teren od ulicy Blonie'

- radny P. Dorian Pik zwrocil siq o wyjaSnienie sprawy

plywalni Fregata,

rezygnacii z funkcji kierownika

- radny P. Piotr panek zaapelowal o.iak na.iszybsze uruclrot,t,lict,tic Sroclk6w llnansour,ch i zakr-rp

v.z:4dz.et\na skale park oraz zorganizowariic spotkanial z ulicsz'kafica'tli r-rlicy I)art1z'anttiu

(gornej czqsci) * ,plu*i. p,zeka.zi,ia te.i drogi i wykonania na nie.i asfaltu'

Odpowiedzi na pytania udzielil Burmistrz Kolbuszowei'

Radni nie wniesli uwag co do protoko lu z poprzedniej sesji Rady Mieiskiei odbytei w dniu

27.05.2021.

Obrady XXXIV sesji RadY Miejskiej

Protokol spotz1dz\la: Justyna Mucha

zakoficzono o godz. 14:25 '

w*rl

Rady
PRZEWO

mgr ini.
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l,ista obecnoSci radnych na sesji Rady Miejskiej w Kolbuszowej w dniu24.01.2ll2l

I-.p. Nazwisko ilmig MiejscowoSci Podpis

I Bochniarz Barbara Kolbuszowa

?0" &
2. Dragan.lulian Wcrynia ,),.<r,- ,eL
1J. Dworak Stanislaw widelka 

(
'rD*/ 

K.-,(,,41
4. l)raus Barbara Przedborz \

Tr/*, aarfu,a
5. F-ry'c .kizcf Kolbuszowa

,^ t?t \i.rrZ
6. llalat Gra2yna Kolbr-rszowa Dolna +W t

7. Kaczanowski Adam Kolbuszowa 6*anopih' 'fo1'-8. Kaczmarczyk
Miroslaw

Kolbuszowa i.Il{lr"#
9. Karkut Michal Kolbuszowa Gcima fi-14*'/f
t0. Kluza Krzysztof Bukowiec //tru 

(/

lr Maziarz (i ra2yna Nowa WieS f'r/*ry
12 Michno Pawel Kolbuszowa G6rna v {l^d,/
r3 Panek Piotr Kolbuszowa Dolna g^)t--
t4 Pytlak Zbigniew Werynia (Rt
r5 Pik Dorian Kolbuszowa

J(,O
l6 Rumak Stanislaw, Widelka

17. Szafraniec Barbara Kolbuszowa 9,-44rrQ
18. W6.jcicki Krzy'sztof Kolbuszowa

[ ''l,u /n
19. Wiktor Bronislaw Kolbuszow'a (iorna

20. Wilk Krzysztof [)omatkow' 2
lt. Z4bcz.y'k I{oman Kupno L M



LISTA OBECNOSCI

Sottys6w i Przewodniczqcych Zarzqdow Osiedli na sesji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

w dniu 24.06.2O2L

L.p. Nazwisko i lmi Miejscowo66 Podpis

1. Kolacz Graiyna Bukowiec "h.
2. Rozmus Graiyna Domatk6w 7*n
3. Dluieri Krystyna

Huta
Przedborska -,Dfr)"e,[

4. Fryc Jan

Kolbuszowa
G6rna

5. Sudol Edward Klap6wka 4--/
6. Plizga Mieczystaw Kupno

t/
Uno- f/ra,

7. Miazga Stanislaw
Porqby

Kupieriskie Ujl*.{u,
8. Tokarz Krystyna Swiercz6w UbuL, tuz
9. Tylutka Danuta Zarebki ffi
10. Romaniuk Grzegorz Kolbuszowa

11. Wesolowski Karol Kolbuszowa b\Ll, lhl
t2. Warzocha Jan Kolbuszowa ff*, Q-a"uo&.1

13. Halat Graiyna
Kolbuszowa

Dolna
qa?

L4.

15.

Maziarz Graiyna Nowa WieS Q?",W
Draus Barbara Przedb6rz Z ,rs $,arl*

16. Rumak Stanislaw Widelka

L7. Pyt!a!(?b_ief iq* Wervnia all

I

,'-721 -\-''d.-**-z
/1'



Lista zaproszonych goSci na sesjg Rady Miejskiej w Kolbuszowej
w dniu 24.06.2021

l. Jan Zuba- Burmistrz
2. Marek Gil- Z-ca Burmistrza Kolbuszowej
3. Jacek Mroczek- Skarbnik
4. Krzysztof Matejek - Sekretarz
5. Kierownicy Referatow Urzqdu Miejskiego



$POLrctuElE
ffLtuq1$

od poniedziatku do piqtku 5-29 lipca
w Kolbuszowej, Kolbuszowej Gornej,

Domatkowie i Swierczowie od 9:00 do 13:00
dta dzieci w wieku od 7 do 13 lat

Zapraszamy na wszystkie rodzaje zajqt:
ptastyczne, ruchowe, sportowe, muzyczne

techniczne, Swietlicowe, wycieczki, wyjScia na basen,
spotkania integracyjne! Zapewniamy suchy prowiant.

Szczeg6lowe plany w kazdei plac6wce,
0plata 60 zt.

Potkolonia etniczna

,,Ldsowiaczek ci ja"
od 23 do 25 sierpnia

10:00-1 3:00 zajqcia bezptatne - wstgp wolny!
dla dzieci od 3 do 13 lat (zrodzicami dla dzieci 3-5 tat)

Karta zapisu na stronie internetowej www.mdkkstbuszowa.pl

oraz w.w plac6wkach. 0ptata w kasie MDK Kolbuszowa

lub na konto Bank Sp6tdzielczy w Kolbuszowej

22918000082001 0002 1571 0001

z dopiskiem ,,Wakacje z Kulturq"

\

lnfo: Mieiskl Oom Kultury w l(olbuszowei
17 2271-563 I 17 749 98 94

emrit: kuttura@mdkkolbuszowa.pl
www.mdkkolbus zoula.D I



WAKACJE 2021 

Oddział dla Dzieci i Młodzieży – pracuje lipiec i sierpień 

 

Na czas wakacji Oddział  dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej                           

w Kolbuszowej przygotował zajęcia biblioteczne. Spotkania odbywać się będą 2 razy  

w tygodniu w godzinach 10.00 – 11.00. We wtorki spotykać się będą dzieci młodsze w wieku   

5-7 lat, natomiast w czwartki dzieci starsze.  Planowane są różnorodne zajęcia, które pozwolą 

na twórcze i czynne spędzenie czasu. W związku z sytuacją epidemiologiczną , działając  

w poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo zdrowotne  uczestników spotkań, zajęcia 

odbywać się będą przede wszystkim na zewnątrz. 

W programie przewidziane są: 

 Zabawy i gry ruchowe 

 Zabawy słowne 

 Gry sportowe 

 Warsztaty kreatywności 

 Zabawy podwórkowe 

 Konkursy sprawnościowe 

 Zabawy integracyjne 

 Festiwal talentów 

 Pokaz mody letniej 

 Twórcze spotkania z książką 

Plan wakacji 

01.07 -  Gry i zabawy integracyjne. Poznajmy się 

06.07 -  Zabawy od A do Z 

08.07 -  Nie ma rzeczy niemożliwych – warsztaty kreatywności 

13.07 -  Pękamy ze śmiechu. Zabawy z balonami 

15.07 - Podczas zabawy czas płynie szybciej. Konkursy sprawnościowe 

20.07 -  Zabawa uczy – nauka bawi. Zabawne eksperymenty 

22.07 -  Zabawy zręcznościowe. Rozgrywki grupowe 

27.07 - Tradycyjne gry i zabawy 

29.07 -  Dzień talentów. Artystyczne prezentacje 

03.08 -  To się nosi – plażowanie modne i wygodne 

05.08 -  Jeden, dwa albo trzy? – tajne przez poufne 



10.08 -  Jeszcze wyżej … - poczta balonowa 

12.08 -  O co tu chodzi? – to, co nieoczywiste 

17.08 -  Gwiazdy drugiego planu – odgrywanie ról 

19.08 -  Na innej planecie - notatki wizualne 

24.08 -  Czas na oddech – nieoczekiwana zmiana 

26.08 -  A na koniec – migawki z wakacji 

 

Oddział Edukacji Kulturalnej i Regionalnej 

Wystawa "Jan Bytnar (1921-1943)- w 100.rocznicę urodzin"- plac przed budynkiem 

Druga część wystawy w Sali Ekspozycyjnej – otwarta całe wakacje 

21.08 - wystawa malarstwa "Lasowiacki pejzaż - wystawa malarstwa ze zbiorów  

Kolbuszowskiej Kolekcji Malarstwa Współczesnego" w ramach odbywającego się w dniach od 
21 do 29.08 na Podkarpaciu Festiwalu Kultury Lasowiackiej 

22.08 - VI Festiwal Psalmów Dawidowych – konferencja 

  

 

FILIE 

Bukowiec – pracuje w lipcu 

5.07 -  Zajęcia na świeżym powietrzu dla dzieci w wieku 7-10 lat 

“Z przyrodą za pan brat” - zajęcia edukacyjno - przyrodnicze 

6.07 - Zajęcia na świeżym powietrzu dla dzieci i młodzieży w wieku 11-13 lat 

“Gdzie ukryto kamień filozoficzny?” - zajęcia literackie i zespołowe. Rozwiązywanie 

zagadek, które prowadzą do kamienia nieśmiertelności. 

7.07 - Zajęcia na świeżym powietrzu dla młodzieży w wieku 14-16 lat 

“Graj o swój tron” zajęcia o tematyce związanej z serialem i książką “Gra o tron”. 

12.07 - Zajęcia na świeżym powietrzu dla dzieci w wieku 7-10 lat 

‘Być eko przez cały rok” - zajęcia ekologiczno-artystyczne 

13.07 - Zajęcia na świeżym powietrzu dla dzieci i młodzieży w wieku 11-13 lat 

Tworzymy komiks na podstawie legendy regionalnej 

14.07 - Zajęcia na świeżym powietrzu dla młodzieży w wieku 14-16 lat 



“Mistrz notatek” - warsztaty z tworzenia notatek wizualnych. 

19.07 - Zajęcia na świeżym powietrzu dla dzieci w wieku 7-10 lat 

“Podwodny świat” - zajęcia artystyczno-przyrodnicze z elementami origami. 

20.07 - Zajęcia na świeżym powietrzu dla dzieci i młodzieży w wieku 11-13 lat 

“Na tropie złodziejki książek” - podchody w bibliotece. 

21.07 - Zajęcia na świeżym powietrzu dla młodzieży w wieku 14-16 lat 

‘Co TY wiesz o popkulturze?” - quiz wiedzy o kulturze popularnej 

26.07 - Zajęcia na świeżym powietrzu dla dzieci w wieku 7-10 lat 

Budujemy eko-wioskę. Dajemy drugie życie pozornie niepotrzebnym rzeczom. 

27.07 - Zajęcia na świeżym powietrzu dla dzieci i młodzieży w wieku 11-13 lat 

“Zaszyfrowani detektywi” - zagadki, rebusy, szyfry… 

28.07 - Zajęcia na świeżym powietrzu dla młodzieży w wieku 14-16 lat 

“Rusz głową nad logiczną grą planszową” - zajęcia z grami planszowymi. 

 

Kolbuszowa Dolna – pracuje w sierpniu 

04.08 - Gry i zabawy ruchowe Spotkanie z książką 

06.08 - Gry i zabawy ruchowe. Zajęcia plastyczne: Graficzne inspiracje. 

11.08 - Gry i zabawy ruchowe Zajęcia edukacyjne:  Rośliny wokół nas. 

13.08 - Zajęcia literackie: Świat w Piżamie. 

18.08 - Gry i zabawy ruchowe. Zajęcia plastyczne: Lampiony 

20.08 - Gry i zabawy ruchowe. Kalambury. 

25.08 - Gry i zabawy w grupie. Zajęcia plastyczne: Mój projekt 

27.08 - Gry i zabawy ruchowe. Konkurs Piosenki  - Zakończenie zajęć 

 

Kolbuszowa Górna – pracuje w lipcu 

 

02.07 -  Zabawy z piłką – siatkówka, piłka nożna, zbijak i inne. 

05.07 - Tor przeszkód, malowanie kredą. 

09.07 - Zajęcia plastyczne w plenerze. 

12.07  -  Dzień z balonami. 



16.07 - Czas na bańki mydlane. 

19.07 -  Wakacyjna olimpiada. 

23.07  -  Gra w klasy, ciepło zimno, kapsle, guma, ciuciubabka, berek i inne. 

Tegoroczne zajęcia zostały zaplanowane na poniedziałki i piątki w godz. 9.30 – 11.00. i  będą 

odbywały się na świeżym powietrzu (jeśli pozwoli pogoda) lub w salach biblioteki oraz 

korytarzu.  

Kupno – pracuje w lipcu 

Zajęcia będą odbywać się w poniedziałki i piątki  w godz.10:00-11:30 na świeżym powietrzu( 

w miarę możliwości). 

02.07 - Poznajmy się! Rozpoczęcie wakacji w bibliotece 

05.07 - Zajęcia integracyjne na świeżym powietrzu 

09.07 - Zabawy plastyczne 

12.07 - Zajęcia integracyjne na świeżym powietrzu 

16.07 - Zajęcia plastyczno-literackie 

19.07 -  Zajęcia integracyjne na świeżym powietrzu 

23.07 - Kino w bibliotece 

26.07 - Zajęcia integracyjne na świeżym powietrzu 

30.07 - Zakończenie wakacji.  

Przedbórz – pracuje w lipcu 

28.06 - Spotkanie organizacyjne – zapoznanie uczestników z wakacyjnym programem. 

01.07 –„ Wspólne świętowanie Dnia Psa w bibliotece” – głośne czytanie przygotowanej w 

tym temacie bajki, prezentacja multimedialna i pogadanka o pieskach. 

02.07 -  Zajęcia plastyczno – techniczne. 

06.07 -  Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. 

07.07 - „ Świat zwierząt origami” – warsztaty plastyczne 

08.07 - Podróże małe i duże po bajkowej literaturze – głośne czytanie bajek połączone z 

zajęciami plastycznymi. 

13.07 -  „Wesoły świat gier i zabaw”- gry i zabawy świetlicowe 

14.07 - Zajęcia plastyczno – techniczne. 

15.07 - Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu 



20.07 -  „ Dzień Czerwonego Kapturka” – warsztaty literacko – plastyczne  

21.07 -  „ Malowanie na szkle”  - zajęcia plastyczne. 

22.07 - Gry stolikowe, quizy i zagadki  

27.07 -  Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki 

27.07 -  „ Dzień policjanta” – warsztaty literacko – plastyczne 

28.07 - „ Dzień tygrysa” – warsztaty literacko – plastyczne 

29.07 - Zakończenie wakacji połączone z zajęciami plastycznymi.  

 

Werynia – pracuje w lipcu 

05.07 - Rozpoczęcie zajęć 

06.07 - Zajęcia plastyczno-manualne 

07.07 - Gry i zabawy na świeżym powietrzu 

08.07 - Zajęcia plastyczno-manualne 

09.07 - Gry planszowe 

12.07 - Czytanie bajek 

13.07 - Recenzja ulubionej książki 

14.07 - Gry i zabawy na świeżym powietrzu 

15.07 - Zajęcia plastyczne 

16.07 - Gry planszowe 

19.07 - Zagadki literackie –konkurs 

20.07 - Zajęcia plastyczno-manualne 

21.07 - Gry i zabawy na świeżym powietrzu 

22.07 - Gry planszowe 

23.07 - Zakończenie wakacji w bibliotece 

 

Widełka – pracuje w lipcu 

Zajęcia biblioteczne będą się odbywały w poniedziałki i piątki od godz. 10 do 11:3 

2.07 - Spotkanie organizacyjne. 

5.07 - Gry i zabawy na świeżym powietrzu. 



9.07 - Książka w plenerze – czytanie pod chmurką. 

12.07 - Gry i zabawy na świeżym powietrzu. 

16.07 - Zaczytani – zajęcia literacko-plastyczne. 

19.07 - Gry i zabawy na świeżym powietrzu. 

23.07 - Wesoły świat gier i zabaw - gry planszowe, układanie puzzli.                                              

26.07 - Gry i zabawy na świeżym powietrzu. 

30.07 - Zakończenie wakacyjnych zajęć. 

 

W czasie wakacji bibliotekarze przygotowali zajęcia dla dzieci 

17 (Oddział dla Dzieci i Młodzieży) zaś w filiach łącznie 76 

różnych zajęć  
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W odpowie dzi napisrno z dnia 16.06.2021 r. znak: 8R.0002.6 .2021 Miejsko-Gminny

OSrodek Pomocy Spolecznej w Kolbuszowej infbrmuje, ze w 2021 r. 8 dzieci znaszej Gminy

pochodzqcyclr z rodzin o niskich dochodach wezmie udztal w letnirn wypoczynku,

zorganizowanyln przez Kuratorium Oswiaty w Rzeszowie. Kolonia dedykowana jest dla dzieci

i nrlodzie2y w wieku od 7 do l8 lat. Odbgdzie sig w tenninie od l7-30.08.2021 r.Dzieci wyjadq

do osrodka wypoczynkowego..Nad Solinkq" w Dol2ycy w Gminie Cisna.
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PRZYGOTOWANIE ŚWIETLICY PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ POLSKIEGO 

KOMITETU POMOCY SPOŁECZNEJ ZMG W KOLBUSZOWEJ  

DO ORGANIZACJI WYPOCZYNKU LETNIEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ROKU 2021 

 

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko Gminny w Kolbuszowej W Świetlicy 

Profilaktyczno – Wychowawczej przy ul. Janka Bytnara 3 zorganizował wypoczynek letni dla 

dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Kolbuszowa oraz Powiatu Kolbuszowskiego.  

Wypoczynek organizowany jest w formie trzech 10-dniowych turnusów (łącznie 30 dni). 

Zrealizowanych zostanie 240 godzin zajęć. 

I turnus – 28.06.2021 – 09.07.2021 

II turnus – 12.07.2021 – 23.07.2021 

III turnus – 26.07.2021 – 06.08.2021 

Zajęcia w Świetlicy będą się odbywały od godz. 7:30 do 15:30 (8h).  

W czasie pobytu w świetlicy zapewniamy: 

 Posiłek: śniadanie, 2-daniowy obiad i podwieczorek, 

 Atrakcyjne zorganizowany czas wolny w placówce i na boisku „Orlik” prze ZST  

w Kolbuszowej: 

 Zajęcia plastyczne i techniczne  

 konkursy plastyczne z nagrodami, turnieje sportowe z nagrodami, 

 zajęcia muzyczne i sportowe, 

 wyjazd do „Centrum Promocji Obszarów Natura 2000” w Budach Głogowskich, 

 wyjście do kręgielni i sali zabaw „Kraina Uśmiechu” 

 2 wyjścia na basen „Fregata” 

POLSKI  KOMITET  POMOCY  SPOŁECZNEJ 
S T O W A R Z Y S Z E N I E   C H A R Y T A T Y W N E 

ZARZĄD MIEJSKO – GMINNY W KOLBUSZOWEJ 
                       36 – 100 Kolbuszowa, ul. Janka Bytnara 3 

                                   tel.- fax (17)  22 74 086  
Konto: Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej Nr 52 9180 0008 2001 0000 0462 0001 



 Zajęcia kulinarne, 

 Wyjścia na place zabaw w Kolbuszowej 

 Zabawy integracyjne. 

W wypoczynku łącznie weźmie udział 72 dzieci i młodzieży z terenu powiatu, głównie Gminy 

Kolbuszowa - podopieczni placówki uczęszczający do niej w roku szkolnym, którzy wykazali 

chęć uczestnictwa w takiej formie spędzania czasu wolnego oraz w  miarę wolnych miejsc -      

inni najmłodsi mieszkańcy Gminy Kolbuszowa i powiatu kolbuszowskiego, którym rodzice nie 

mogą zapewnić należytej opieki i aktywności podczas wakacji letnich, ze względu na brak 

środków materialnych czy też wykonywanie pracy zawodowej.  

Zorganizowanie wypoczynku letniego, możliwe będzie dzięki realizacji zadania publicznego 

Gminy Kolbuszowa „Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób”. Liczymy także na wsparcie 

Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach zadania 

„Świetliczaki – fajne dzieciaki”, na realizację którego nasze stowarzyszenie złożyło ofertę.  

Świetlica przez cały rok szkolny i podczas wakacji realizuje zadanie publiczne z zakresu pomocy 

społecznej na które otrzymuje wsparcie finansowe Gminy Kolbuszowa.  

Wsparcie finansowemu Gminy Kolbuszowa i Starostwa Powiatowego umożliwia opłacenie 

bieżących rachunków – utrzymanie budynku, w którym PKPS prowadzi Świetlicę a także 

zatrudnienie odpowiedniej kadry Świetlicy – wychowawców i kucharki. Dzięki wsparciu Gminy 

nasi wychowankowie w ramach zajęć wakacyjnych mogą nieodpłatnie skorzystać z pływalni 

Fregata. Nasze stowarzyszenie finansuje wyżywienie uczestników, bilety wstępu i dodatkowe 

atrakcje. 

 

Renata Bomba 

Kierownik PKPS ZMG w Kolbuszowej 

 


