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Protok6l Nr XXX/2021

z XXX sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej, odbytej w dniu
25 lutego 2021 roku w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej

przy' ulicv Obroric6w I'>oko.ju 66.

Obradl XXX scsji Rady Mic.iskic.j w Kolbuszowc.i rozpoczgto o godzinic 8:00. Scs.fg

otworzyl Przewodnicz4cy Rady Miejskiej w Kolbuszowej P. Krzysztof Wilk.
W sesji udzial wziglo 21 radnych soltysi, przewodniczEcy zaruEd6w osiedli oraz zaproszeni
goScie. co potwierdz.ajE zalqczone do protokolu listy obecnoSci. Przewodnicz4cy Rady
stwierdzit prawontocnoSc obrad XXX ses.f i Rady Mie.jskicj w Kolbuszowe.i.

[)orzaldck obrad XXX scs.ji Rac1.v" Mic.iskic.i w Kolbuszowe.j przcdstaw'ia sig nastgpu.j4co:

l. Przy.iEcie porz4dku obrad sesji.
2. PrzyjEcie protokolu zpoprzedniej sesji.
3. Informacja o wydanych Zarzqdzeniach Burmistrza Kolbuszowej w okresie miEdzy ses.iami.

1. lntirrmac.ia o stanie bezpicczcnstwa i porz4dku publiczncgo na tcrcnic Gminy Kolbuszowa
t.a 2020 rok lKorncncla Powialor.vu Polic.ii" Panstwowa Straz Pozarna. NadlcSnictwo
Kolbuszowa. Straz Mic'iska),

5. Intirrmac.ja Zakladu (iospodarki Konrunalnc'i i Micszkaniou'e'i Sp. r. o.o. na temat
fLrnkc.jonowania Zakladu oraz, realizac.ji zadania z.wiqzanego z odbiorem odpad6w
komunalnych z terenu gminy Kolbuszowaza2020 rok.

6. Podjgcie uchwaly w sprawie zmian w budzecie Miasta i Gminy Kolbuszowana202l rok.
1. PodjEcie uchwaly w sprawie zmiany LJchwaly Rady Miejskie.i w Kolblrszowej

Nr XXIX/338/21 z dnia 28 stycznia 2021r w sprawie zwolnienia z podatku od
n icruchortroSc i d l a przcdsi qbiorc(rw t* orzqcl'ch nowc nt ic.i sca prac)'.

tt. I'}odjgcic r"rchw'aly \\ sprau,ic zartlldz.enia poboru w drodze inkasa oraz okreSlenia
inkascntow i wysokoSci wynagrodzenia za inkaso od naliczonych podatkow od os6b
lizycznych: od nieruchomoSci, rolnego i leSnego na terenie miasta i gminy Kolbuszowa.

9. Podjgcie uchwaly w sprawie zaci4gnigciazobowiqzania ponad budzet 2021 roku.
10. Podjgcie uchwaly w sprawie zaliczenia drogi gminnej do kategorii dr6g gminnych

publ icznych oraz ustalenia .ie.i przebicgLr.

I l. l'oci.jqcic w' sprau'ic u'r,razcnia zgodl' na sprzcdaz w try'bic przctargowym nicruchomoSci
gruntowc'j. rvlasnosci gnrinl' KolbLrszowa polozone'i w Kolbuszowe'j przy ul. Astrowc.j,

12. Pod.iqcie uchwall, w sprawic w't'ra2enia zgody na oddanie w uzytkowanie wieczystc
w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomoSci gruntowych stanowi4cych
wlasnoSi gminy Kolbuszowa polozonych w Kolbuszowej w rejonie ulicy Illonic
i Brzozowej.

13. Pod.iEcie uchwaly w sprawie uznania petycji wniesione.i przez Fundacjg 'l'radycyjne

[)odkarpacic za niezasluguf i1crl na uwzglqdnicnie.
l-1. Spraril r(rzrrc.

Adl
Porzqdek obrad XXX sesji Rady Miejskiej zostal przyjgty.

ZA:19. PRZECIW: 0, WSTRZ.YMU.IQ SIIi: 0, BRAK GLOS[.]: 0. NIITOBECNI: 2

\Vlt1ik_L jnjeu::_e't ZA (19)



l]arbara Bochniarz, .lulian Dragan. Barbara Draus. Jozel' Fryc. Grazyna tlalal- Adam

Kaczanowski. Miroslaw Kaczmarczyk. Krzysztof Kluza. Gra|-yna Ma't.iarz^ Pawel Michno.

I)iotr panek. Dorian pik. Zbigniew Pytlak. Stanislaw Rumak. Barbara Szafianiec. Bronislar'r'

Wiktor, Krzysztof Wilk. Krzysztol' W6jcicki. Roman T.qbczyk

NIIIOBECNI (2) Stanislaw Dworak. Michal Karkut

Ad2

protokol Nr XXIX z sesii Rady Miejskiej w Kolbuszowe.i odbyte.j w dniu 28 stycznia 2021 roku

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

w punkcie sprawy rozne. W przypadku braku uwag i zastrzeLeh^ protokol uzna.ie si9 za przy.igty.

Ad3

Wykaz zayzqdzeh Burmistrza Kolbuszowej wydanych w okresie pomiqdzy sesiami.

l. Zarz.qdzenie Nr ll2l'zdnia04.01.2021 w sprawie zezwolenia na umieszczenie tablic

reklantowych na gruntach i budynkach stanowi4cych wlasnoSi gminy Kolbuszowa ora7.

ustalenia wysokoSci oplaty dobowej.

2. /.arz.4dz.enic Nr 2/2 1 '2. dnia 04.Ol .2021 w sprawie powierze nia ZGKiM Spolka z o.o. do

wykopania zadaniapn. .,Prowadzenie i obsluga PSZOK na terenie gminy Kolbuszowa".

3. Zarzqdzenie Nr 3/21 z dnia 04.01.2021 w sprawie zatwierdzenia tresci ogloszenia

o otwartym konkursie of'ert dla organizacji prowadz4cych dzialalnoSi pozytkur

publicznego na realizacjE zadah wlasnych gminy Kolbuszowaw 2021 roku.

4. Larzqdzenie Nr 4/21 z dnia 04,01.2021 w sprawie zatwierdzenia treSci ogloszerria

o otwartyni konkursie ol-crt dla organizac.li prowadz4cych dzialalnoSc po2,vtku

publicznego na realizaclE zadah wlasnych gminy Kolbuszowa w 2021 rokr-r.

5. Zarzqdzenie Nr 5/21 z. dnia 04.01,2021 w sprawie zatwierdzenia treSci ogloszenia

o otwartym konkursie ofert dla organizacji prowadz4cych dziatalnoSi po2ytku

publicznego narealizacjE zadah wlasnych gminy Kolbuszowaw 2021 roku'

6, Zarz.Edzenie Nr 6/21 z. dnia 04.01.2021 w sprawie zatwierdzenia tresci ogloszenia

o otwartynr konkursie ofert na zadania zwi4zane z, realizac.i4 celu publicznego sluzqcego

rozwo.iowi sportu w gminie Kolbuszowa w 2021 roku.

7. /.arzqdz.enie Nr 7/21 z dnia 04.01.2021 w sprawie upowaznienia kieror.r'trikow.icdnostck

organizacyjnych grniny do dokonywania prze niesieri planowanych wydatkow'

z wylEc'zeniem przeniesieri wydatk6w migdzy dzialamr.

8. Zarzqdzenie Nr 8/21 z dnia 04.01 .2021 w sprawie zmian w budzecie gminy Kolbuszowa

na2021 rok.
9. 7,arz.4dz.eme Nr 8a/2 1 z. dniaO4.O1 .2021 w sprawie dowozu senior6w do Donllr Dziennei

Pomocy Sw. Brata Alberta w Kolbuszowe.i.

10,'ZarzEdzenie Nr 9l2l z dnia 05.01.2021 w sprawie podania do publiczne.f wiadomoSci

wykazu nieruchomoSci wlasnoSci gminy Kolbuszowa przeznaczonej do oddania

w dzierzawq.
ll.Zaru4dzenie Nr 10121 zdnia 05.01 .2021 w sprawie podania do publicznei wiadomoici

wykazu nieruchomoSci wlasnoSci gminy Kolbuszowa przeznaczone.i do oddania

r.l,najem.



12.7.art.qdzenie Nr 11121 z, dnia 05.01 .2021 w sprawie zezwolenia na umieszczenie tablic
reklamowych na gruntach i budynkach stanowi4cych wlasnoSi gminy Kolbuszowaoral
r"rstalcnia wysokoSci oplaty dobowej.

13.l,arz.4dzenie Nr 12121 z. dnia 05.01.2021 w sprawie zezwolenia na urnieszczcnic tablicv
inlbrmacl'jne'i na grurntach i budynkach stanowiqcych wlasnoSi gminy Kolbuszowaoraz.
rustalenia wysokoSci oplaty dobow e-1.

11.'/,arz,qdtcnie Nr 13121 't. dnia 05.01.2021 w sprawie powolania zespolu realizuj4cego
pro.iekt pn. ."Rozwo.j O7,F. w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec",

15.'/.art.qdz.enie Nr 14121 z, dnia 07.01.2021 w sprawie zezw'olenia na umieszczcnic tablic
rcklarnow'ych na gruntach i budynkach stanowi4cych wlasnoSc gminy Kolbuszowaoraz.
ustalenia w'ysokoSci optaty dobowej .

16,7,arladztnie Nr 15 21 z. dnia 07.01.2021 r.r sprawie zlcccnia podzialu nieruchontoSci
stanor.riilcc-i w'lasnoSc gminy Kolbr-rszowaprz.eznac'lonej do sprt.cdaZ.y.

17. /arzlldtenie Nr 16121 z dnia 07.01.2021 w sprawie wyrazenia z.gody na przekazanie
lr dzicrzawq czqSci nicruchomoSci gruntowej polozonej w Kolbuszowe.i- wlasnoSc

gnriny Kolbuszou,a.
18. 1.art.4c)zenie Nr l7l21 z dnia 07.01.2021 w sprawie powolania komis.ii w' spraw'ie

protokolarnego prze'jgcia przcdmiotu umowy dzier2aw'y tj czgSci dziatki 95311

polo2onc'j w Kolbuszowe.i Gornc'j o pow, 39 m2.

19.7.arzadz.enie Nr 18121 z. dnia 08.01 .2021 w sprawie wyrazenia zgody narozwiqzanie z.a

porozumienienr stron umowy dzierZawy stanowiska handlowego nr 5- strefb I /czqSci

nicruchomoSci gruntowe.i oznaczonej jako dz.ialka 1348/31 poloZone.l w Kolbuszowci/-
wlasnoSc gmin1, Kolbuszow'a.

20. l.arz4dz,enie Nr 19121 z dnia I I .01 .2021 rv sprawie powolania Komis.ii do

przcprou,adzenia I przetargu urstnego nieograniczonego na sprzeda2 zabudowane.i

nicruchomoSci gruntowe.i polozone' j \\' Kuprrie stauowi4ce'i wlasnoSc gntiny
Kolbuszowa.

2l.7,arz.4dz.cnic Nr 20121 z dnia 1 1.01.2021 w sprawie powolania Komis.ii do

przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w uzytkowanie

wicczy'stc na okres 99 lat niczabudowanej nieruchomoSci gruntowe.i stanowiqce'.i

ulasnoSc gminr.' Kolbuszowa. pcllozonc'j ri Kolbuszowe.l przy Lrl, Illorric.
22.'1,art;4dz.cnie Nr 21121 t. dnia 11.01.2021 w sprawic powierzenia ZGKiM spolka z- o.o.

do wykonania zadania pn. ..Wywoz nieczystoSci ptynnych".
23.l,arz4dzenie Nr 22121 z. dnia 12.01.2021 w sprawie zezwolenia na umieszczenie tablic

reklamowl,ch na gruntach i budynkach stanowi4cych wlasnoSi gminy Kolbuszowa oraz,

rustalcnia wysokoSci oplaty dobowe.l.

24. lartlldzcnie Nr 23121 t dnia 12.01.2021 rv sprawic wyrazcnia zgodv na przekazarric

\\ Lrz)'czenie czqsci nicruchontoSci gruntowc'i. Oznaczonc'i nunterem cwidcncl'fnyrr
dzialki 1019. polozone.i w Kolbr,rszowe.i prz,v- ul. Obroricow Poko.iLt- wlasrioSi gmin,v-

Kolbuszowa.
25. Larzqdzenie Nr 24121 z. dnia I 4.01 .2021 w sprawie ustalenia planu dofinansowania fbrm

doskonalcnia zaw,odowego nallczycicli. niaksymalnej kwoty dofinansowania w 2021

roku za ksztalccnic nauczycicli zatrurdnionych w szkolach i placowkach oSwiatowy'ch

pror.r,aclzony'ch prt.c't. gnrinq Kolbuszowa w 2021 roktr.

26. /,art4dzenic Nr 25121 z cinia 1.1.01.2021 w' sprawie zr.t'tiiu.t w bLrd2ecic gminy

Kolbuszow'a na 2021 rok.



27. Zarzqdzenie Nr 25a/21 z dnia 14.01.2021 w sprawie ustalenia ceny sprzedaLy na rzecz

najemcy lokalu mieszkalnego nr 66 wraz z udzialem w czgsciach wspolnych

nieruchomoSci polo2onej w Kolbuszowej przy ul. Pilsudskiego 6/10.

28. Zarzqdzenie Nr 26121 z dnia 1 5.01 .2021 w sprawie powolania zespolu zadaniowego do

stworzenia warunkow osiedlenia sig na terenie gminy Kolbuszowa repatriantow.

2g.Zarzqdzenie Nr 27121 z dnia 15.01.2021 w sprawie powolania Komisji do

przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaL niezabudowanych

nieruchomoSci gruntowych polozonych w Kolbuszowej przy ul. Astrowej, Narcyzowe.i.

Tulipanowej i Konwaliowej. stanowi4cych wlasno56 gminy Kolbuszowa.

30. T.arz4dzenie Nr 28121 z dnia 1 5.01 .2021 w sprawie powotania Komisji do

przeprowad z.enia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda2 niezabudowanych

nieruchomoSci gruntowych polozonych w Kolbuszowej przy ul. Narcyzowej" Astrowej

i Rumiankowej, stanowi4cych wiasnoSc gminy Kolbuszowa.

3l.Zarzqdzenie Nr 29121 z dnia 18.01.2021 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w UM

w Kolbuszowej.
32. ZarzEdzenie Nr 30121 z dnia 1 8.Ol.2O2l w sprawie zasad podzialu Srodk6w na2021 rok

przeznaczonych na dofinansowanie konkurs6w o zasiggu przynajmniej gminnym

organizowanych przez przedszkola i szkoly w gminie Kolbuszowa.

33.ZarzEdzenie Nr 3ll2l z dnia 18.01.2021 w sprawie podzialu Srodk6w na202l rok tta

stypendium za wyniki w nauce oraz za osi4gnigcia sportowe udzielane przez szkoly

gminy Kolbuszowa.
34.Zarzqdzenie Nr 32121 z dnia 18.01.2021 w sprawie wyrazenia zgody na przekazanie

w dzieraawg czgsci nieruchomoSci gruntowej polozonej w Kolbuszowej- wtasnoSc

gminy Kolbuszowa.
35. Zarz4dzenie Nr 33121 z dnia 1 8.01 .2021 w sprawie okreSlenia procedury

przeprowadzania kontroli realizacji obowi4zk6w wlaScicieli nieruchomoSci w zakresie

gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Kolbuszowa.

36.Zarz1dzenie Nr 34121 z dnia 18.01.2021 w sprawie wyrazenia zgody na przekazanie

w dzier2awg czESci nieruchomoSci gruntowej polozonej w Kolbuszowei- wlasnoSi

gminy Kolbuszowa.
37. Zarzqdzenie Nr 35121 z dnia 19.01.2021 w sprawie podania do publicznej wiadomoSci

wykazu nieruchomoSci wlasnoSci gminy Kolbuszowa przeznaczonej do oddania

w dzierzawE.

38. ZarzEdzenie Nr 36121 z dnia 20.01 .2021 w sprawie ustalenia harmonogramu czynnoSci

w postgpowaniu rekrutacyjnym i postepowaniu uzupelniaj4cym w roku szkolnym

202112022 do publicznych przedszkoli oraz publicznych szk6l podstawowych. dla

kt6rych organem prowadz4cym jest gmina Kolbuszowa.

3g.Zarzqdzenie Nr 37121 zdnia 20.01.2021w sprawie wzoru wniosku o przyjEcie dziecka

do przedszkola pubticznego lub oddzialu przedszkolnego w szkole podstawowej. dla

ktorych organem prowadz4cym jest gmina Kolbuszowa.

40.ZarzEdzenie Nr 38121 z dnia 20.01 .2021 uchylaj4ce Regulamin powolania i pracy

Komisji Przetargowej Urzgdu Miejskiego w Kolbuszowej oraz Regulaminie udzielania

zam6wiefi publicznych o wartoSci nieprzekraczajqcej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8

ustawy- prawo zam6wiefr publicznych.

4l.Z,arzqdzenie Nr 39/21 z dnia 20.01.2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu

udzielania zam6wien publicznych o wartoSci nieprzekraczaj4cei kwoty wskazanej

w art. 2 Ustawy z dnia I 1 wrzeSnia 2019r.- prawo zam6wieri publicznych.



42. /.arz.'4dz.enie Nr 40/21 '2. dnia 20.01.2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu
udzielania zamowicri publicznych o war-toSci przekraczaj4cej kwoty okreSlone
w ar1.2 [Jstawy z dnia ll wrzcSnia 2019r.- prelwo zamowieri publicznych.

13. '/ ar4dzcnic Nr 41D.\ z dnia 20.01 .202 I w sprarvie zmian \\' bud2ecie gminy
Kolbuszowa na 2021 rok,

14. l,arz.qdzenie Nr 42121 z, dnia 21.01.2021 w sprawie zlecenia podzialu nieruchomo5ci
stanowi 4ce.j wlasno Si gmi ny Kol buszow a prz,ez.naczonej do sprzedaZy .

45. /.arz.4dzcnieNr 43121 t dnia22.0l.202l wsprawieuy'razeniazgodynazawarcicLrtlowv
Ira.imu soc.lalncgo lokalu rrieszkalnego. stanowiqcego nrieszkaniowy zasob gminl'
Kolbuszor.r'a.

46. 1.art:4dzcrric Nr 1421 z. dnia 2.5.01.2021 u sprawie przedstawienia Radzie Mic.iskie.j
r.r Kolbuszowe.j pro.jektLr uchwaly wyrazenia zgody nasprzedal w trybie przetargowynl
nieruchomoSci lokalowej . wlasnoSci gminy Kolbuszowa polozone.i w bloku
komunalnym w Kolbuszowe.i przy ul. Pilsudskiego 6/10.

17. /,arz.qdzenie Nr 45121 z. dnia 25.01.2021 w sprawie powolania Komis.ii do

przeprowadzenia I przetargu ustnego nicograniczonego na sprzedai. niez.abudowanych
nieruchomoSci gruntowych. polozonvch w' Kolbuszowej przy ulicy Narcyzowej
stanor,r itlcych wlasnoSc gnrirry Kolbuszowa.

48.'l.arzqdzenie Nr 46121 z dnia 25.01.2021 w sprawie powolania Gminnego Biura
Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego ludnoSci i mieszkair

w 2021 roku.
4L).7,arz.4dzenie Nr 47 21 't dnia 26.01.2021 w sprawie zmiany Larz.4dzenia nr 542a120

z clnia 01.12.2021 n'sprauic pollolania konris.ii odbior6w czqSciowy'ch dla pro.iektLr

pn. ..Poprarva.jakoSci powictrza w gnrinic Kolbr"rszow'a".

50.l,arlqJz.enie Nr 48121 z. dnia 26.01.2021 w' sprawie przcdstawienia Radzie Miejskiej
w Kolbuszowej projektu uchwaly nadania nazwy ulicy "Sw. Andrzeja Boboli"
w nrie.jscowoSci Kolbuszowa Gorna.

51.'/.art:4dzcnie Nr 49121 't. dnia 26.01.2021 w sprawie przedstawienia Radzie Mie.jskie,j

w Kolbuszowe.j pro.jektu uchwaly nadania nazwy ulicy "Sosnowej "

w nrie'jscow'oSci KolbLrszo\\a oraz Kolbuszowa Dolna,
52. l,art.qc1tcnic Nr 50121 t. dnia 26.01.2021 w sprarvic przedstawienia Radzie Micjskie'i

\\ Kolbuszowe.j projektLr uchwaly rradania nazwy ulicy "Krokusowe.i"

w nrie.iscowoSci Kolbuszowa,
53. /,arz:4dzenie Nr 51121 '2. dnia 26.01,2021 w sprawie podania do publicznc.i wiadomoSci

wvkazu nieruchomoSci wlasnoSci gminy Kolbuszowa przez.nacz,or^tc.i do oddania

u'dzierzawq.
54.7,arn1c1zl-nie Nr 52121 t. clnia 27.01.2021 u,sprarvic zczwolcnia na urnicszczenie tablic

rcklamou')ch na gruntach i bLrdl'nkach stanowiqc),ch w'lasnoSc glriny KolbLrszow'aoraz.

ustalcnia wvsokoSci oplaty dobowe'j.

55. /,arz.qdz.enic Nr 53121 z. dnia 27.01.2021 w sprawie powolania Komis,ji Ocenia.iqce.i

w cclu u,ylonienia najlcpszego oferenta ubiega.j4cego sig o dotac.iq z bud2etu gminy na

zadania zw,iqzanc z. rcalizacjq celu publiczncgo sluz4ccgo rozwo.jowi sporlu w gmirric

Kolbuszoua w 2021 rokr"r.

56.'/arz.tldz.enic Nr 54121 t. dnia 27.01.2021 w sprawic prt.yznania dotac.ii z budzetu gminy

na zadania zwiqzanc 't realinc.jq ce lu publiczrlcgo sluzqccgo rozwojowi sportu w grrtinie

Kolbuszow'a w 2021 roku.
57.l.arzadzcnie Nr 55121 z. dnia 29.01.2021 w sprawie z-awarcia umowy na dozor dzialki

gnrinnc.j 211113 w' Kolbuszowcj Cion-re-i.



58. T.ar7qfzenie Nr 55a121 z dnia 29.01 .2021 w sprawic r,rdzielcnia upowaznie niit

kierownikowi M-GOPS w Kolbuszowej.

Ad1

Infbrmac.ie dotyczqce stanu bezpieczenstwa i porz4dku publicznego na terenie Gmin;-

Kolbuszowa'za 2020 rok przedstawili: Komendant Powiatow'y Polic.ii P. Stanislaw BabLrla.

Komendant Pahstwowei Strazy Pozarnej P. .lacek Nita. Nadlesniczy NadleSnictwa Kolbuszowa

P. Bartlomie.i Peret. Komendant Stra2y Mie.iskie.i P. Grzegorz. l)'t.|miera. Przedstawione

i nlbrmacj e stanowi 4 z.al4cz,niki do n i n i e.i sze go protokolu.

W trakcie ses.ji radny P. .l6ze1'liryc zwrocil sig z pytaniem do Komendanta Polic.ii o liczbq

w),stawionych ntandatow za brak noszenia maseczki.

Komenclant wyjaSnil, ze na ten moment nie dysponuje tak4 wiedz4 i udzieli takie.i informac.ii

na piSmie.

Ad5

Inlbrmac.jq 'lakladu Gospodarki Komunalne.f i Mieszkaniowe.i Sp. z o.o. na temat

lunkcjonowania 'l.akladu oraz rcaliz,acji zadania zwiqzanego z odbiorem odpadow

komunalnych z terenu gminy Kolbuszowaza2020 rok przedstawil Prezes P. Adam Maternia.

Infbrmacja stanowi zalEcznik. W trakcie posiedzenia radni zglosili nastqpu.lqcc p)'tania

i wnioski:

- radny P. Krzysztof Wojcicki zwrdcil siq z.'tapytanicm. cz.y z. uwagi na sytuac.iq tinansou,'tl
'l2kladu istnie.je perspektywa. ze uslugi prz,ez.niego Swiadczone potanie.iq tzn. mieszkaric-v bEdq

placic mnie.i za wodq. kanalizac.ig i Smieci. Czy Zaklad bierze pod uwagg obslugE innych gmin

pod k4tem odbioru odpadow komunalnych?

- radny P. Zbigniew Pytlak zaapelowal o oznakowanie zakr-rpionego sanlochodr"t oraz kontenera

i przyczepki logo ZGKiM.

- radny P. l)iotr Panek zwrocil uwagQ. aby Zaktad dokonyw'al solidncgo od(nie2ania trlic

w micscie w szczegolnoSci w okolicy skrzyzowafi. tak aby zalegal4cy Snieg nie powodowal

ograniczenia widocznoSci kierowcom.

- radna P. Barbara Bochniarz zwrocila siE z proSb4 o udzielenie informac.ii dotyczqcych

przeciEtnego wynagrodzenia jakie uzysku.j4 pracownic5 T.akladr-r. wysoko6ci wynagroclzcnia

otrzynrywanego przez. czlonkow rady nadzorc't,e.i-.iakie sr1 to kosztl' rocznc. Ptlnadto raclnil

zaapelowala. aby w okrcsie zintowy l,aklad Swiadczyl rowniez r-rslugi posypywania chodnik6u'

piaskiem.

- radna P. Barbara Szafraniec zauwalyla, 2e niekt6re ulice w mieScie w akc.ii zima byly

potraktowane po macoszemu, jako przyklad podaia ulica Wolsk4. Radna zwrocila tez uwagq

na latalny stan ulicy Wiktora orazpotrzebg posypywania piaskiern chodnik6w'. w tym w okolicy

kolegiaty w Kolbuszowc.i.

W trakcie ses.ji ustalolto. ze odpowiedzi na zap,v-tania iwtrioski radnych zostal.lE uclziclorle

pisemnie przez. Prez.esa Spolki.



Ad6

Projekt uchlvaly w sprawic znrian w burdZccie gminl,Kolbuszow'ana2O21 rok omowil Skarbnik
[)..lacck ]Vlroczek. I)ro.jckt uchwall'cloty,czl': zwiqkszenia clochodolv o kwotq 631 849.78 zl.
zrviqkszcnia w'y'datk(rw o kwotq c)01 043.78 zl. zmniejszenia wydatkow o kwotg 269 094.00 z.l.

Rada Mie.jska w Kolbuszor.r'e.i w glosowaniu .jawnym pod1gla Uchwalg Nr XXX/345121
w sprawie zmian w budzecic grniny Kolbuszowa na 2021 rok.

1.A:17. PRZIICIW: 0. WS'l RZYMtJ.ll; SIIi: 0. BRAK (ll.OSLJ: 4" NItTOIIECNI: 0

-'y'tlLi 
l!ui!l_,!lc: /,A (I7)

Ilarbara llochniarz" Jr.rlian Dragan. Barbara Draus, Stanislaw Dworak, GraZ.yna Halat. Adam
Kaczanowski" Miroslaw Kaczmarczyk. Michal Karkut. OraZynaMaziarz. Pawel Michno. Piotr
Panek. Dorian I'}ik" Zbigniew Pytlak. Stanislaw Rumak. Barbara Szafraniec. Bronislaw Wiktor.
Krzvsztol'Wo.jcicki

IIRAK (il.OStl('l) .l6zet'lrry'c. Krz;''sztgl'Kltrza. Krzt'sztol'Wilk. Roman 7.qbcz.yk

Ad7

Projekt uchw'al,v' w sprawie zmiany [.]chwaly Radl Mie.iskic.i u'Kolbuszowclj Nr XXIX/33ti/21
z dnia 28 stycznia 2021r w spraw'ic zwolnicnia z podatku od nieruchomoSci dla
przcdsigbiorcow tworzEcych now'c rnic'jsca pracy om6wil Skarbnik P. .lacek Mroczek. Rada

Mic.jska w KolbLrszowe.i w glosowaniu jawnym podjgla Uchwalg Nr XXXl346l2l
lv przednr iotowe'j sprawi c.

1.A'. 17, PRZITCIW: 0. WS'lRZYMU.lli SII;: 0. BRAK GLOSLJ:4. NIITOBI:CNI: 0

q:*tUk i_tLUenrre : ZA ( 1 7 )

IJarbara Bochniarz..lLrlian l)ragan. Ilarbara [)raus. Stanisiari'[)rvorak. (irazvna Ilalat. Adanr

Kaczanowski. Miroslaw Kaczmarczyk. Michal Karkut, ()ralynaMaz.iarz. Pawel Michno.
Piotr Parrek. I)oriar Pik. Zbigniew Pytlak. Stanislaw Rumak. Barbara Szafianiec, Bronislaw
\\' i ktor. Krzl szto l' Wo.ic icki

IIRAK (;l-OStJ (,1).lozel'[:r1,c. Krz','sztol-Klr,rza. Krzysztol'Wilk. Ronran l.a,bc't.y"k

Ad8

Pro.jekt uchwaly' w sprawie zarzqclzenia poboru w drodze inkasa oraz okreSlenia inkasentow
i wr.,soko(ci wynagrodzcnta'l,ir inkaso od naliczonych podatkow'od os6b lizycznych: od

nicruchontosci. rolncgo i lcsncgo na tercnic miasta i gnriny Kolbuszowa przedstawil Skarbnik
I). .liicek Mroczck. Projckt Lrchwaly podyktowanl'.iest zmian4 inkascnta w mie.jscowoSci Porqbl'

Kupicriskie,
Rada Mie.iska w KolbLrszowej w glosowaniu jawnym pod.igla tlchwalg Nr XXX/317121
w przedmiotowej sprawie.



1.A:16. PRZHCIW: 0, WSTRZYMTJJI SIQ: l" BRAK GLOSU: 4, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne: ZA (16)

Ilarbara Bochniarz. .lr.rlian Dragarr. Stanislau Dr,r,orak. (irallna IIalat. Aclattt Kaczanowski.

Miroslaw Kac7;larctyk. Michal Karkut. (ira1.1na Ma't.iart.. Pawel Michno. I)iotr l)anek- [)orian

Irik" Zbigniew pytlak. Stanislaw Rumak" Barbara Szafianiec. Bronislaw Wiktor. Krzysztol'

Wojcicki

WS'I'RZYMU.Iq SIE (1) Barbara Draus

IIRAK Gt-OStJ (4) Jozel'[;ry'c. Krz-ysztol-Kluza. Krzyszto['Wilk. Rornan 
'l'4bcz.y'k

Ad9

Irrojekt uchwaly w sprawie zaci4gnigcia zobowi4zania ponad budlel 2021 rokr-r om6wil

Skarbnik P. Jacek Mroczek. Pro.iekt uchwaly zaklada zaciqgniEcie zobowi4zania ponad budzet

roku 2021 na realizac.ig zaclania dotyczqcego pracowania sturdium ltwarunkowari i kierunkiiw

zagospodarowania przcstrzennego gminl Kolbr"rszow'a.

Rada Miejska w Kolbuszowe'i w glosowaniu.iawttym pod.;qla Uchwalg Nr XXX/31tt/21

w przedmiotowej sprawic.

ZA:16. PRZECIW: O, WSTRZYMUJQ SIQ: O, BRAK GLOSU: 5, NIEOBECNI: O

Wvniki inrienne: '1,4 (16)

Barbara Bochniarz..lulian Dragan. l]arbara Draus. Starrislaw [)worak. (irazyna Ilalat. Adarn

Kaczanowski. Mirostaw Kaczmarczyk. Michal Karkut, Gra2ynaMaziarz. Pawel Michno. Piotr

Panek, Dorian Pik, Zbigniew Pytlak, Barbara Szafraniec, Bronislaw Wiktor, Krzysztof

W6jcicki

IIRAK GLOSIJ (5) .lozel'[]ryc" Krz-ysztof'Kluza. Stanislaw Rumak" Krzysztol'W'ilk" Itonran

1-4bc't.y'k

Ad 10

Projekt uchwaly w sprawie zaliczenia drogi gminne.i do kategorii dr6g gminnych publicznych

oraz ustalenia .je.j przebiegu om6wila kierownik Ref. Gospodarki Komunalne.i. Drog

i'f'ransportr-r P, Dorota Borkowska- Lehnrann. Pro.iekt dotyczy t.aliczenia do kategorii dr6g

pr-rblicznych gmirrnl,ch urlicy Brzozowe.i w Kolbusz-owej.

Rada Miejska w Kolbuszowej w glosowaniu .iawnyn-r podjgla Uchwalg Nr XXX/319/21

w przedmiotowej sprawie.

ZA:16. PRZECIW: 0. WSTRZYMIJJIi SIQ: 0. BRAK Gl.OSLl: 5. NIEOBECNI: 0

lYyu&r_.lnrrcntrq ZA ( I 6)



l]albara llocl.iniarz. JLrlian l)ragan" Ilarbara [)raus. Starrislaw l)w'orak" (ira2lna Ilalat" Adanr
Kaczanowski. Vliroslaw'KaczmarczS'k. Michal Karkut. Grazyna Maz.iarz., Pawel Michno. Piotr
I)anck. I)orian Pik. Zbignielr, Pytlak. Barbara Szafianiec. Bronislaw Wiktor. Krzy'sztof
Wo jcicki

BRAK GLOSU (5) Jozcl- lrryc" Krzysztof Klr.rza. Stanislaw Rumak. Krzysztof Wilk, Roman

Z4bcz1 k

Ad ll

I']ro.jekt uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaZ w trybie przetargowym
nieruchomoSci gruntowej. wlasnoSci gniiny Kolbuszowa polozone.i w Kolbuszowej przy

ul. Aslrowci omowil Kierownik Ref. Rolnictr,r,a i Gospodarki Gruntami P. Tadeusz Serallrr.

Projckt Lrclrwall'dotvczv sprzcclazy dzialki wlasno(ci gnriny Kolbuszowa nr 48/142 o pow.

0.0-+.1-+ ha poiozonc.i przl' ul. ,,\strolr,e'i r.l KolbLrszu*'c.i.

Rada Mie'jska w Kolbuszowe'j w glosowaniu .jawnym pod1gla tjchwalg Nr XXX/350121
w przedmiotowe'j sprawie.

/.A: 17 " PRZECIW: 0" WSTRZYMIJJH SIti: 0. BRAK GLOSLI: 4" NITTOUECNI: 0

Wyai[<j irl1ie'u,r_q, 1A (l] )

IJarbara Bochniarz. .lulian Dragan, Barbara Draus, Stanislaw Dworak, GraZyna Halat, Adam

Kaczanowski, Miroslaw Kaczmarczyk, Michal Karkut, Gra2ynaMaziarz, Pawel Michno. Piotr

Panek" Dorian Pik. Zbigniew Pytlak" Stanistaw Rumak. Barbara Szafianiec. Bronislaw Wiktor.

Krzysztot' Woicicki

Ill{AK (il.OStl (4).l6zel'}irvc. Krzysztol'Kluza. Krz,v-'sztol-Wilk" Roman l.4bcz.yk

Ad 12

Pro.jekt uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na oddanie w uzytkowanie wieczyste w tr,lbic
przctargow,ym niczabudow'anych nicnrchomoSci gruntowych stanowitlcych wlasnoSc gminy

Kolbuszowa polo2onych w Kolbuszowe'j w re.ionie ulicy Blonie i Brzozowej omor.r'il

Kicrownik Rel. Rolnictwa i Gospodarki (lruntami P.'l'adcusz Seralrn. Pro.jekt uchwaly dotyczy

oddania w uzytkowanie w'ieczy'stc dzialek polo2ony'ch w Kolbuszowej w re.ionie ulic Blonie

i llrzozowej nr:

1 ) 73164- o pow. 1,1 8l 8 ha

2) 13165- o pow. 0.0882 ha

3) 13166- o pow. 0.3453 ha

4) 73167- o po\\.0"40i,5 ha

5) 73llO- o po\\'. 0.0ti26 ha

6) 13 73- o po\\'. 0.4025 ha

1) 13114- o pow. 0.3074 ha

8) 73176- o pow. 0,5584 ha



Rada Mie.yska w Kolbuszowe.j w glosowaniu .iawrrvnt pod.iqla Uchwalg Nr XXX/351/21

w przedmiotowe.i sprawie.

tA:17" PRZtjcIW: 0. WS'l'RZYMLJ.lll SIII: 0" tIRAK Gl,OStl: 4. NIlrOBt'rC'NI: 0

W.v-niki inrienne: '/.A (11)

Ilarbara Bochniarz. .lulian Dragan. Barbara Draus" Stanislaw Dworak. Gra2yna Ilalat" Adanl

Kaczanowski, Miroslaw Kaczmarczyk. Michal Karkut. (irazyna Ma'ziarz. Pawel Micllno. Piotr

Panek. Dorian Pik. Zbigniew'Pylak" Stanislaw Rumak. f]arbara Szafianiec. Bronislarv Wiktor.

Krzysztol'W6jcicki

IlRn K GI.OSl.J (4) .lozeI'liry'c. Krzl'sztol'Klurza. Krzysztol'Wilk" Ronran 'l,4bc't'yk

Ad 13

Pro.iekt uchwaly w sprawie uznania petycji wniesione.i przez lir-rndac.iq 1'radycy'ine Podkarpacie

z.a nie'zaslugujqc4 na uwzglEdnienie przedstawil Sckretarz P. Krzysztof Mate.iek.

Przedntiotent petyc.ji.icst podiqcie uchwaly'prz.e1. Radq Mie.iska w Kolbuszowe.i o uznanirt za

nicdopusz-czalne .iakichkolr.r,iek d,t.iala| wladz r.niqdzy'narodowych. kra.iolr'ych czy lokaln,v-cll

u,yklucza.i4cych spolccznie ntieszkaflc6w Miasta i Gminy Kolbuszowa z powodciw rasowych.

religijnych. medycznych czy sanitarnyclt oraz, Lrznaniu z,a z.asadne i nieodzowne. by Ilzqd RI'}

uzyskal pisemne gwarancje ze strony producentow szczepionek przeciwko wirusowi SARS-

CoV-2. '?.e w prz;tpadku .iakichkolwiek powiklarl gotou'i s4 orri przy'i4c i ponic(c rvszelkic

koszty prawne i linansowe wystqpicnia rriepo2qdan,vch odczyn6u'poszczepienn,n-ch.

Wniesiona prz.e'/. Fundac.f q 'l'rad;-cy jne Podkarpacie pctlc.ia z.ostala rol.putnana pr'1.c7.

Konris.jq Skarg. Wnioskow i I'}etyc.ii Rady Mie.iskie'f w Kolbuszowe'i na posiedzcnir"r rv dnir,t

28 stycznia 2021 roku" ktora wyrazila rregatywne stanow'isko. co do jej zasadnoSci. Konlis.ia

uznala.2e'.
1) procedura powstawania szczepionek i innych lek6w, dopuszczanie ich do uZycia oraz.

caloksztalt spraw z tyn'r z,w'iqzany-ch nie zna.iduriq siq w katalogu t.adan gminy.

wynika.j4cynt'z.arl.7 ustawy'z dnia 8 rrrarca l9c)0 r. o santorz4dzic gnrinn,v"nl:

2) problematl,,ka szczepien podlega szerokie'j cl.v-skus.li w przcslrzeni publiczrre'.i. ka2dy

zainteresow,any tematcm ma mozliwoSc zapozlanta siq z arguntentanli ..'t,a" i..przcciw"
i pod.igcia dccyz-ii w te'i sprawie;

3) radni Rady Mie.jskiej w Kolbuszowej s4 zatym, aby szczepionka byla.iak na.jbardzie.i

bezpieczna. lecz na bazie danych dotycz4cych iloSci zakaZeh. uzasadnione jest

stwierdzenie. ?.e szczepienie zostalo wprowadzone nie tylko w interesie.iednostkow;vnt.

ale rowniez w intcrcsic og(rlnospolcczll)n1l
4) nie dostrzega siE zagrozenia prawa do rou'ncgo traktowania przez wladzc pLrblicznc cz1

dyskryminowania kogokolwick w 2yciLr publicznym. spoleczny,nr lub gospodarczynl

z jakichkolwiek przyczyn.
Wobec powy2szego Rada Miejska w Kolbuszowe.j" positkuj4c sig opini4 Komisji Skarg.

Wniosk6w i Petycji uznaje petycjg Fundacji 'fradycyjne Podkarpacie zabez'zasadnq.

Rada Mieiska w Kolbuszowej w' glosowaniu jawnym podjgta Uchwalg Nr XXX/352/21

w sprawie uznania petyc.ii n,nicsione.i przet. Ifr-rnclac.fq'l'rad1'cy'ine Podkarpacic za

niezaslugu.iqcq na uwzglgdnienie.

10



/.A:16. PRZIICIIW: 0. WS'1'RZYMtJ.ll; Slti: 1" BRAK (]l.OSI"J: 4. NIIiOUtTCNI:0

\tu11riki imienne: 1,A (16)

lJarbara lJochniarz, Barbara Draus. Stanislaw' Dworak. Gra2yna Halat. Adam Kaczanowski.
Miroslaw Kaczntarczlk. Michal Karkut. Grazyna Mat.iarz.. Pawel Michno. Piotr Panek. Dorian
Pik. Zbignicw I)r'tlak. Stanislaw, Runrak" Barbara Szallaniec. Bronislaw Wiktor. Krzysztol-
W6jcicki

WS I'RZYIVItJ.lli SILI ( I ) .lulian I)ragan

IIRAK GI-OSL-r (4) .l6ze1'[rryc. Krzysztol'Kluza. Krzysztol'Wilk. Roman Zqbcz.yk

Ad l.l

W pLrnkcie sprawy r<izne porlrszono nastQpuiqce sprawy:

- micszkanka Kolbuszoll,e.i P. Joanna Procak podniosla sprawE nieporzqdku na terenie ogrodka

.iordanowskiego przy ul. Parkowe.j. ZauwaZ.yla. 2.e na jego terenie gron-radzi sig mlodzie2
ipozostarvia po sobic Smieci. zapylala czv kanrcra ktora.jest zainstalowana na terenie szkoly'
podsttrvr,owc'j nr I obc.jnru.jc tcz su,oinr zasiqgicnr tcrcn ogr6dka. Zaapelowala o montaz
parkomatu ri'stref re platnego parkowania od strony sklepLr [)elikatesy C'entrum. a Lrmieszczony'

tam inlbrnat przcnicSc nalc2alobl' \\' okolice deptaku. Pani Procak wyraz.ila swo.je

niezadowolenie z propozyc.ii likwidac.ii darniowego 30 minutowego posto.ju na terenie strefy
platncgo parkowania. Poruszyla rowniez problenr nicodSniezonych przejSc dla pieszych m.in.
na Lrlic1' I']ilsudskicgo.

- racln; P. Piotr [)anck zapltal o tcrr-nir-r rozpoczqcia prac przv cioraznvr"r-r rcrloncic d169.

zaapelowal o w'prowadzcnie w IJrzgclzie Miejskinr nTozliwoSci otrzymania potwierdzcnia

o zlozeniu dokunrcrrtu w czasie panLrj4ccj epidemii. Na dzieh dzisie.fszy mieszkancy

zobowi4zani s4 do wrzucania korespondencji do skrzyni pocztowej. bez mozliwoSci otrzymania
potrvierdzen ia zlozenia.

- rac1n1'P. Adam Kaczanowski zu,r6cil sig z pvtanicm. czy w zwi4zku naborem na listq

rczcrw'o\\a oscib chqtnych na uz1'skanic dollrransounnia clo rrontazlr pane li lbtowoltaiczny'ch"

zadanic to bcclzie zrciilizowanc z ogloszoncgo.juT przctargLr. czy bqdzic oglaszany nowv

przetarg dta 1e'j grLrpy oscib.

- radny' P. Miroslaw Kaczntarcz.y'k poinfbrmowal. 2e otrzymal od niieszkanc6w Kolbuszowe'j

iroclzictiw clzieci ucz.qszczti.jqcy'ch na za.jEcia sekcji plywackie'j przl'basenie'nv Kolbuszttw'c'j

wiaclonroSc. zc radni Raclv Mie'jskici r.i'KolbLrszor,ie'j opouiacla.jq siq za likwidac.i4 tci sekc.ii.

\\'1'razil srvtii sprzcciri, i niczadowolcnic z takie'j opinii. poniewaz Rada Mic.jska nigdl takicgo

stano*iska nic przcclstalliala. Rac'ln1'zasLrgcrowai. aby zastanouic siq iprzcanalizo'nl'ac pontysl

Irsl,tucxvania na obiekcie basenu pornieszczeri pod firnkc.ionowanie Rady Miejskic.i, zapytal czy

w1'datkowano.iuZ na to zadanie.iakieS Srodki. 1. uwagi na fakt. ze basen ma nowego kierownika.

ktory nra poml,sl na zagospodarowanie pomieszczeri na tym obiekcie. a zapolrz,ebowanie na

za.jqcia sporto\4'e wSr6d mlodl,ch istarszych po okrcsie pandcnricznym bgdzie wiqkszc. nalezl'

roz\\az\c pontt,sl ur-r-ricszczarria tanr ponrieszczcfi clla Rac11'. Raclny zapytal rowniez cz1'gmina

1"1



Kolbusz.owa przystelpila do rz.ildowcgo progranru popra\&iy bezpieczcnstwa picsz,,,'ch na drogach
i przc'iSciach drogow,ych. .lesli przyst4pila to c't.y Lrwzglgdnir)no w'tvm programie prze.iScie dla
pieszych przy szkole podstawowei nr 2 w Kolbuszowe.i oraz prze.iScie przy malym rondzie obok
sklepu ,.Daniel".

- radny I). Krzl'sztol' Wcijcicki zaapelollal. ab)' przed pod.jqcior ostateczne.i decl z ji
przeniesicttia siedzibl' Rad1' Mic'jskie.i na basen i w1'datkou'anicrn iroclk6u, rra tut ccl.
przeprowadz.ic w t5rlr budynku wiz-iq lokaln4. Stwierdzil. zc przelloszenie biura I{ady do

bud,v-nku bascnu.iest zlym pornyslem. jedynie wydzielenie mie.isca pod organizac.ig ses.ii czy'

komisji. Prowadzenie dyzuru przewodniczqcego w budynku basenu nie sprawdzi siE, poniewaz
niejednokrotnie podczas zalatwiania osob, ktore przychodz4 'z roanyrni sprawami do
Prz-ewodniczEcego trzeba skorzystai z obecnoSci burmistrza. skarbnika cz)' pracownika urzgdu.
I)onadto przcdstawil prohlcnr t.rozlict1w'rrawicrzchni pasriri na prze.jsciach dla picszvch. Pasy

nantalowanc na drogach kra.ior,ilclr nic si1 a2 tak iliskic..iak tc znaidLriace siq na drogach
grninn1,ch.

W punkcie sprawy roZne. radni nie wniesli uwag do treSci protokolu z poprzednie.j sesji. Wobec
powyzszego protok6l Nr XXIX z sesji Rady Miejskiej w Kolbuszowe.i odbyte.i w dniu
28 stycznia 2021 roku nale?ry uz.nac z.aprzy.iqty.

Odpowieclzi Lrdziclil []urntistrz I)..larr l.ubai Sckretarz I). Krzvsztol'N.,Iate.ick.

Obrady XXX ses.ii Rady Mie.jskie.i w Kolbuszowe.i'zak<>nc'zono o godz. 1 l:5t3.

Na tyni protok6l zakohczono.

Protok6l sporz.4dz.ila: .lustyna Mucha PYr- d,tfr
t

PRZEWOD
Rady Miejskiej

1.2



Lista obecnoSci radnych na sesji Rady Miejskiej w Kolbuszowej w dniu 25.02.2021

1,.p. Nazwiskn i Imig MicjscowoSci Podpis

l. Bochniarz Barbara Kolbuszowa ttA
'/f(hc r,
Y',l /-

2. Dragan Julian Werynia '*--t.l.n -')'^ /4-,/.,/;---\/ /
3. Dworak Stanislaw Widetka 1=r')*/ /*rr,
4. Draus Barbara Przedborz \ trtnN
5. [iry'c J6zef Kolbuszowa '\.xlL
6. Halat GraLyna Kolbuszowa Dolna LVf-^)
7. Kaczanowski Adam Kolbuszowa &.0?r{4ru t4ng .

8. Kaczmarczyk
Miroslaw

Kolbuszowa

"'5k "-'t--r9. Karkut Michal Kolbuszowa Gorna Y/r,*/h
10. Kluza Krzysztof Bukowiec %ax
11 Ma'ziarz ()ra2yna Nowa WieS ;%
12. Michno Pawel Kolbuszowa Gorna u h/u_,
13. Panek Piotr Kolbuszowa Dolna

14. I'y'tlak Zbigniew Werynia

/
grl

15, Pik Dorian Kolbuszowa
(\

() fr*
16. Rumak Stanislaw Widelka D-
17 Szafraniec Barbara Kolbuszowa

l8 W6jcicki Krzysztof Kolbuszowa L)ri ,^ln'

19 Wiktor Bronislaw Kolbuszowa Gorna A4
20. Wilk Krzysztof Domatk6w -rt2t. 1,4bcz1'k Roman Kupno r\17

fu.



LISTA OBECNOSCI

Sottys6w i Przewodniczqcych Zarzqdow Osiedli na sesji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

w dniu 25.02.2021

L.p. Nazwisko i lmiq Miejscowo6d Podpis

L Kolacz Graiyna Bukowiec *J4Du

2 Rozmus Graiyna Domatk6w

3 Dluief Krystyna
Huta

Przedborska

4. Fryc Jan

Kolbuszowa
G6rna

5. Sudol Edward Klap6wka d"rr^(
6. Plizga Mieczyslaw Kupno d*
7. Miazga Stanislaw

Porqby
Kupie6skie

q
\ \xcdu

8. Tokarz Krystyna Swiercz6w

\L\

l'"-ZaK Sn+nr^

9. Tylutka Danuta Zarebki JMF:-o
10. Romaniuk Grzegorz Kolbuszowa &Bl
tL. Wesotowski Karol Kolbuszowa [ ,--\ itt"^

L2 Warzocha Jan Kolbuszowa )anaA't:
13. Halat Graiyna

Kolbuszowa
Dolna

L4. Maziarz Graiyna Nowa WieS
qrM

15 Draus Barbara Przedborz 0rym

16. Rumak Stanislaw Widetka

L7. ak Zbieniew Werynia



Lista zaproszonych go5ci na sesjq Rady Miejskiej w Kolbuszowej

w dniu 25.02.202L

t. Stanislaw Babula- Komendant Powiatowy Policji w Kolbuszowej

2. Jacek Nita- Komendant Paristwowej Stra2y Po2arnej w Kolbuszowej

3. Grzegorz Dzimiera- Komendant Stra2y Miejskiejw Kolbuszowej

4. Bartlomiej Peret- NadleSniczy NadleSnictwa Kolbuszowa

5, Adam Maternia- Prezes Zakladu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o,o,

6. Jan Zuba- Burmistrz

7. Marek Gil- Z-ca Burmistrza Kolbuszowej

8. Jacek Mroczek- Skarbnik

9. Krzysztof Matejek - Sekretarz

10. Dorota Borkowska- Lehmann- Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Dr6g

i Transportu

LL. Tadeusz Serafin- Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami


