
RADAMTE.ISKA
w K0tr-,llus7-,0wEJ

PRoroK6r x.xLvrrzozz

z XLVII sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej odbytej

w dniu 30 czerwca2022 roku w budynku Miejskiego Domu Kultury
w Kolbuszowej przy ulicy Obroric6w Pokoju 66'

Obrady XLVII sesji Rady Miejskiej w Kolbuszowej rozpoczqto o godzinie

8:00. Sesjg otworzyt i prowadzil Przewodniczqcy Rady Miejskiej w Kolbuszowej

p. Krzysztof Wilk. W sesji udzial wziglo dwudziestu radnych (nieobecny radny

p. I*zysztof Kluza), soltysi, przewodn tczqcy zarzqdlw osiedli oraz zaproszeni

go6cie co, potwierdza zalqczona do protokolu lista obecnoSci. Przewodniczqcy

nady Miejskiej stwierdzil prawomocnoSi obrad XLVII sesji Rady Miejskiej

w Kolbuszowej.

Burmistrz Kolbuszowej zgtosil wniosek w sprawie wprowadzenia dodatkowego

punktu do porz4dku obrad sesji tj. podjgcie uchwaly w sprawiewyraheniazgody

na zawarcie porozumienia migdzygminnego w sprawie zasad pokrywania

koszt6w dotacji celowej udzielonej przez gminq Niwiska na dzieci bqd4ce

mieszkaricami gminy Kolbuszowa, uczgs zczajqcy ch do niepublicznych zlobk6w

znajdujqcych sig na terenie gminy Niwiska. Wniosek uzyskal akceptacjg Rady

Miejskiej.

zA:21,PRZECIW: 0, WsTRZYMUJQ SIf,: 0, BRAK Gtr OSU: 0, NIEOBECNI:

1

Wyniki imienne:

ZA (ZO) Barbara Bochniarz, Julian Dragan, Barbara Draus, Stanislaw Dworak,

Jozef Fry c, Gra\naHalat,Adam Kaczanowski, Miroslaw Kaczmarczyk, Michal

Karkut, Grahyna Maziarz, Pawel Michno, Piotr Panek, Dorian Pik, Zbigniew

pytlak, Stanislaw Rumak, Barbara Szafraniec, Bronislaw Wiktor,Krzysztof Wilk,

Krzysztof Wojcicki, Roman ZqbczYk

NIEOBECNI ( 1 ) KrzY sztof Kluza

Porz4dek obrad XLVII sesji Rady Miejskiej w Kolbuszowej przedstawia sig

nastEpuj4co:

l. Przyjgcie porzqdku obrad sesji.

2. Przyjgcie protok ohu zpoprzedniej sesji'

3. Informacja o wydanych zarzqdzeniach BurmistrzaKolbuszowej w okresie

migdzy sesjami.

4. Przygotowanie jednostek gminnych i

wypoczynku letniego dzieci i mlodziely '

t

stowarzyszeri do organizacir



5' Podjgcie uchwaly w sprawie zmian w budzecie Miasta i Gminy
Kolbuszowa na 2022 rok.

6' Podjgcie uchwaly w sprawi e zaciqgnigcia zobowipzania na 2023 rok (dot.
przebudowy budynku b. agronom6wki w Bukowcu- dokumentacja).

7 ' Podjgcie uchwaly w sprawi e zaciqgnigcia zobowiqzania na 2023 rok (dot.
rozbudowy budynku swietlicy migdzyszkolnej w Kolbuszowej-
dokumentacja).

8' Podjgcie uchwaly w sprawi e wyrailenia zgody na zawarcie porozumienia
migdzygminnego w sprawi e zasad pokrywania koszt6w dotacji celowej
udzielonej przez gming Niwiska na dzieci bgdqce mieszkaricami gmiry
Kolbuszo w a, uczQszczaj qcych do niepubli c rry ih zlobk6w znaj dujqcy ci.,
sig na terenie gminy Niwiska.

9' Podjqcie uchwaly w sprawie ustalenia Sredniej ceny jednostki paliwa
w gminie Kolbuszowa.

10'Podjqcie uchwaly w sprawie ustalenia tygodniowego obowiqzkowego
wymiaru zaiEc dla pedagog6w specjalnych zatrudnionych
w przedszkolach, szkolach dla kt6rych organem prowadzqcym jest gmina
Kolbuszowa.

I l.Rozpatrzenie petycji dotyczqcej remontu odcinka drogi gminnej
wewngtrznej zlokalizowanej na dzialce nr 238 w Widelce (ul. Fariska).

l2.Sprawy r62ne.

Adr

Porz4dek obrad XLVII sesji Rady Miejskiej w Kolbus zowej zostal przyjgty.
ZA:20, PRZECIW: O, WSTRZYMUJE SIQ: O, BRAK Gtr,oSU: O, NIEOBECNI:
1

Wyniki imienne:

zA (20) Barbara Bochniarz, Julian Dragan, Barbara Draus, Stanislaw Dworak,
Jozef Fryc, Gra7yna Halat, Adam Kaczanowski, Miros law Kaczmarczyk,Michal
Karkut, Gra|yna Maziarz, pawer Michno, piotr panek, Dorian pik, zbigniew
Pytlak, Stanislaw Rumak, Barbara Szafraniec, Bronislaw Wikto r,Krzysztof Wilk,
Krzysztof W6jcicki, Roman Zqbczyk

NIEOBECNI (1) Krzysztof Kluza

Ad2

Protok6l Nr XLVI12022 z sesji Rady Miejskiej w Kolbus zowej odbytej w dniu
26 maja2022 roku zostalwyloilony do wgiqdu przezradnych. uwagi lub zmiany



do protokotu nalezy sktadad w punkcie sprawy rohne. W przypadku braku uwag

i zastrzeleri, protok6l uznaje sig za przyjgty.

Ad3

Wykaz zarzqdzeh Burmistrza Kolbuszowej wydanych w okresie pomigdzy

sesjami.

1. Zarzqdzenie Nr 270122 - anulowane.
2. Zarzqdzenie Nr 271122 z dnia 08.04.2022 w sprawie podania do publicznej

wiadomoSci wykazu nieruchomoSci gruntowych wlasnoSci gminy

Kolbuszowa, polozonych w Kupnie, Widelce, Weryni przeznaczonych do

sprzeda?y.
3. Zarzqdzenie Nr 272122 z dnia 11.04.2022 w sprawie wyrahenia zgody na

przekazanie w dzierhawg czgsci nieruchomorici gruntowej polozonej

w Kolbuszowej- wlasno56 gminy Kolbuszowa.
4. Zarzydzenie Nr 273122- anulowane.
5. Zarzqdzenie Nr 274122- anulowane.
6. Zarzqdzenie Nr 274a122 z dnia 11.04.2022 w sprawie powolania komisji

odbioru koficowego zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa parkingu wraz

z dojSciem do przystanku osobowego w Kolbuszowej G6rnej".
7. Zarzydzenie Nr 275122- anulowane.

8. Zarzqdzenie Nr 276122 z dnia 12.04.2022 w sprawie zezwolenia na

umieszczenie tablic reklamowych na gruntach i budynkach stanowi4cych
wlasnoS6 gminy Kolbuszowa orazustalenia wysokoSci optaty dobowej.

9. Zarz4dzenie Nr 277122- anulowane.
t}.Zarz4dzenie Nr 278122 z dnia 12.04.2022 w sprawie wyrahenia zgody na

przekazanie w najem dwoch lokali uzytkowych w Kolbuszowej przy

ul. Pilsudskiego 6-10 wlasnoSci gminy Kolbuszowa.
ll.Zarzqdzenie Nr 279122 z dnia 12.04.2022 w sprawie wyrahenia zgody na

przekazanie w dzierilawg czgsci nieruchomoSci gruntowej polozonej

w Kolbuszowej- wlasnoS6 gminy Kolbuszowa.
l2.Zarzqdzenie Nr 280/22 z dnia 12.04.2022 w sprawie rozwiqzania umowy

dzierilawy 3ZUolOsP-ll19 z dnia 15.05.2019 za porozumieniem stron.

t3.Zarzqdzenie Nr 281122 z dnia 12.04.2022 w sprawie vryraZenia zgody na

przekazanie w dzierLawg nieruchomoSci gruntowej polozonej w Kolbuszowej-
wlasnoS6 gminy Kolbuszowa.

t4.Zarzqdzenie Nr 282122 z dnia 12.04.2022 w sprawie wyrahen\a zgody na

przekazanie w dzierhawq czgsci nieruchomoSci gruntowej polo2onej w
Kolbuszowej- wtasnoS6 gminy Kolbuszowa.

tl.Zarzqdzenie Nr 283/22 z dnia 12.04.2022 w sprawie wyrahenia zgody na

przekazanie



w dzierhawg czgici nieruchomo$ci gruntowej polozonej w Kolbuszowej-
wlasnoS6 gminy Kolbuszowa.

l6.Zarzydzenie Nr 284122 z dnia 12.04.2022 w sprawie wyraaenia zgody na
przekazanie w dzierZawE nieruchomoSci gruntowej polozonej w Kolbus zowej-
wlasnoSi gminy Kolbuszowa.

lT.Zarzydzenie Nr 285/22 z dnia 13,04.2022 w sprawie rozpatrzenia uwag do
proj ektu mi ej scowego pl anu zago spodarowani a przestrzenne go teren6w zlo1a
gazu ziemnego Kupno w tym oSrodka zbioru gazu wraz z przylqczami
gazociqgow kopalnianych i gazociqgu ekspedycyjnego polozonych w gminie
Kolbuszowa, woj. podkarpackie.

18.Zaruqdzenie Nr 286122 z dnia t4.04.2022 w sprawie powolania Komisji do
przeprowadzenia I przetarg6w ustnych ograniczonych na sprzeda1
niezabudowanych nieruchomo5ci gruntowych polozonych w Kolbuszowej w
rejonie ul. Partyzant6w, Szarych Szereg6w stanowi4cych wlasno66 gminy
Kolbuszowa.

lg.ZarzTdzenie Nr 287122 z dnia 14.04.2022 w sprawie wyraaenia zgody na
ptzekazanie w dzierhawE czgsci nieruchomo6ci gruntowej potozonej
w Kolbuszowej- wlasnoSi gminy Kolbuszowa.

2}.Zarzqdzenie Nr 288/22 z dnia 14.04.2022 w sprawie wyraaenia zgody na
przekazanie w dzierhawg czgsci nieruchomoSci gruntowej polozonej
w Kolbuszowej- wlasnoSi gminy Kolbuszowa.

2r.Zarz4dzenie od Nr 289122 do Nr 303122 z dnia 15.04.2022 w sprawie
przyznania stypendiow sportowych, nagr6d za wysokie wyniki sportowe
w kraj owym i migdzynarodowym wsp6tzawodnictwie sportowym.

22. ZarzldzenieNr 304122 z dnia 15.04.2022 w sprawie zmian w budzecie gminy
Kolbuszowa na 2022 rok.

Z3.Zarzqdzenie Nr 305/22 z dnia 19.04.2022 w sprawie wyraLenia zgody na
przekazanie w dzierhawg czgsci nieruchomorici gruntowej polozonej
w Kolbuszowej- wlasnoS6 gminy Kolbuszowa.

24.ZarzqdzenieNr 306122 z dnia20.04.2022 w sprawie zmianw budzecie gminy
Kolbuszowa na 2022 rok.

25. Zarz4dzenie Nr 307/22 z dnia 20.04.2022 w sprawie ustalenia upowahnienia
do reprezentowania Zespolu Oswiatowego Miasta i Gminy Kolbus zowa.

26. Zarzqdzenie Nr 3 08/22- anulowane.
2T.ZarzTdzenie Nr 309/22 z dnia21.04.2022 w sprawie podania do publicznej

wiadomoSci wykazu nieruchomoSci wtrasnoSci gminy Kolbuszowa
przeznaczonych do oddania w dzierhaw g.

2S.Zarzqdzenie Nr 310122 z dnia21.04.2022 w sprawie podania do publicznej
wiadomodci wykazu nieruchomoSci wtrasnoSci gminy Kolbuszowa
przeznaczonych do oddania w dzierhawg.

4



2g.Zarzqdzenie Nr 3lll22 z dnia21.04.2022 w sprawie ogloszenia I przetargu

ustnego nieograniczonego na sprzedaL niezabudowanej nieruchomoSci
gruntowej wlasnoSci gminy Kolbuszowa polozonej w Kolbuszowej w rejonie

ul. Pigknej i Piaskowej.
3l.Zarzqdzenie Nr 312122 z dnia 21.04.2022 w sprawie odwolania czlonka

Zespolu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie
w gminie Kolbuszowa.

3l.Zarzqdzenie Nr 313122 z dnia 21.04.2022 w sprawie odwolania cztonka
Zespolu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie
w gminie Kolbuszowa.

32.Zarzqdzenie Nr 314122 z dnia 22.04.2022 w sprawie powolania czlonka
Zespolu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie w
gminie Kolbuszowa oraz zmiany Zarzqdzenia nr 183/11 Burmistrza
Kolbuszowej z dnia 03.06.2011 w sprawie powolania Zespolu
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie
w gminie Kolbuszowa.

33.Zarzqdzenie Nr 315122 z dnia 22.04.2022 w sprawie przedstawienia RM
w Kolbuszowej projektu uchwaly w sprawie v,ryrahenia zgody na sprzeda?

w trybie przetargowym nieruchomo6ci gruntowej, wtasnoSci gminy
Kolbuszowa polohonej w Widetce.

34.Zarzydzenie Nr 316122 z dnia 22.04.2022 w sprawie wyra2enia zgody na

przekazanie w najem czgSci budynku wielofunkcyjnego w Kupnie, wtasnoS6

MiG Kolbuszowa.
35. Zarzqdzenie Nr 3 1 7 122- anulowane.
36.Zarzqdzenie Nr 318122 z dnia 27.04.2022 w sprawie wyralenia zgody na

przekazanie w najem czgsci budynku wielofunkcyjnego w Kolbuszowej

Dolnej, wlasnoS6 MiG Kolbuszowa.
3T.Zarzqdzenie Nr 319122 z dnia 27.04.2022 w sprawie ogtoszenia i ustalenia

warunk6w oddania w uzytkowania wieczyste w trybie przetargowym
niezabudowanej nieruchomoSci gruntowej stanowi4cej wlasno66 gminy
Kolbuszowa polozonej w Kolbuszowej przy ul. Topolowej.

3l.Zarz1dzenie Nr 320/22 z dnia 28.04.2022 w sprawie wyrahenia zgody na

zmiang umowy u?yczenia 36lul2l z dnia 26.07 .2021 .

3g.Zarzqdzenie Nr 321122 z dnia 28.04.2022 w sprawie powolania Komisji do

przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda?

niezabudowanej nieruchomoSci gruntowej potozonej w Kupnie stanowiqcej

wtasnoS6 gminy Kolbuszowa.
4l.Zarzqdzenie Nr 322122 z dnia 28.04.2022 w sprawie wyrahenia zgody na

przekazanie w dzierlawE czE{ci nieruchomo6ci gruntowej potozonej

Kolbuszowej- wlasnoS6 gminy Kolbuszowa.



4l.Zarzqdzenie Nr 323122 z dnia 28,04.2022 w sprawie wyrailenia zgody na
przekazanie w dzierLawg czgici nieruchomoSci gruntowej potrozonej
w Kolbuszowej- wlasnoS6 gminy Kolbuszowa.

42.Zarzqdzenie Nr 324122 z dnia 28.04.2022 w sprawie wyrahenia zgody na
pr zekazanie w dzier Zawg n i e ru ch omo S c i gruntowej p olo zonej w Ko lbu szowej -
wlasnoii gminy Kolbuszowa.

43.Zarzqdzenie Nr 325122 z dnia 28.04.2022 w sprawie wyrahenia zgody na
przekazanie w dzierLawE nieruchomoSci gruntowej polozonej w Kolbus zowej-
wlasnoS6 gminy Kolbuszowa.

44. ZarzqdzenieNr 326122 z dnia28.04.2022 w sprawie zmian w bud2ecie gminy
Kolbuszowa na 2022 rok.

4l.Zarzqdzenie Nr 327122 z dnia 28.04.2022 w sprawie ustalenia planu
finansowego dla wydzielonego rachunku dochod6w na cele zwiqzane
z przeciwdzialaniem COVID- 19.

46.Zarzqdzenie Nr 328122 z dnia 28.04.2022 w sprawie ustalenia planu
finansowego dla wydzielonego rachunku dochod6w na cele zwiqzane
z pomocq cudzoziemcom.

47. ZarzqdzenieNr 329122 z dnia29.04.2022 w sprawie zmian w budzecie gminy
Kolbuszowa na 2022 rok.

4S.Zarzqdzenie Nr 330122 z dnia 29.04.2022 w sprawie ustalenia planu
finansowego dla wydzielonego rachunku dochod6w na cele zwipzane
z pomocq cudzoziemcom.

4g.ZarzTdzenie Nr 331122 z dnia 29.04.2022 w sprawie wyraLenia zgody na
przekazanie w dzierhawq czgsci nieruchomoSci gruntowej polozonej
w Kolbuszowej- wlasnoS6 gminy Kolbuszowa.

50. Zarzqdzenie Nr 332122 z dnia 04.05.2022 w sprawie odplatnego nabycia do
zasob6w komunalnych zabudowanej nieruchomoSci gruntowej potozonej
w Kolbuszowej.

5l.Zarzqdzenie Nr 333/22 z dnia 04.05.2022 w sprawie wyraaenia zgody na
przekazanie w dzierzawg nieruchomo6ci gruntowej polozonej w Kolbus zowej
Dolnej- wlasnoSd gminy Kolbuszowa.

52. ZarzqdzenieNr 334122 z dnia 04.05.2022 w sprawie zmian w budzecie gminy
Kolbuszowa na 2022 rok.

Ad4

Informacj e nt. przygotowanie jednostek gminnych i stowarzyszeh do organizacji
wypoczynku letniego dzieci i mlodzie2y przedstawili P. Andrzej Jagodziriski-
Dyrektor MiPBP w Kolbuszowej oraz P. Wieslaw Sitko- Dyrektor MDK
w Kolbuszowej (informacje stanowiq zal4czniki do protokolu). Informacjg
w powyzszej sprawie w formie pisemnej przeslala r6wniez P. Natalia Olszowy



przedstawicielka Swietlicy Profilaktyczno-Wychowawczej przry ul. Narutowicza
w Kolbuszowej ( informacj a stanowi zalqcznrk).

Ad5

Projekt uchwaly w sprawie zmian w budzecie miasta i gminy Kolbuszowa na

2022 rok przedstawil Skarbnik P. Jacek Mroczek. Projekt uchwaly zaklada

zwigkszenie dochod6w o kwotg 13 148 858,02 zl, zmniejszenie dochod6w o

kwotE 144 122,78 zl, zwigkszenie wydatk6w o kwotg 13 423 686,01 Zl,

zmniejszenie wydatkow o kwotg 418 950,77 zl. P.rada Miejska w Kolbuszowej

w glosowaniu jawnym podjgla uchwalg Nr XLVIV546|22 w przedmiotowej

sprawie.

ZA:18, PRZECIW: O, WSTRZYMUJE SIQ: 1, BRAK Gtr,OSU: I,
NIEOBECNI: I

Wyniki imienne: ZA (18) Barbara Bochniarz, Julian Dragan, Barbara Draus,

Stanislaw Dworak, J6zef Fry., Gra?yna Halat, Adam Kaczanowski, Miroslaw
Kaczmar czyk, Gr aty na Maziarz, P aw el M i chno, P i otr P an e k, Zbi gniew Pytl ak,

Stanistaw Rumak, Barbara Szafraniec, Broni slaw Wikto r, Krzy sztof Wilk,
Krzysztof Wojcicki, Roman Zqbczyk

WSTRZYMUJQ SIE (l) Michat Karkut

BRAK GI-OSU (1) Dorian Pik

NIEOBECNI (1) Krzysztof Kluza

Ad6

Projekt uchwaly w sprawie zaciqgnigcia zobowiqzania na 2023 rok om6wil
Skarbnik P. Jacek Mroczek. Projekt uchwaly dotyczy zaciqgnigcia zobowiqzania

w kwocie 15 000 zl na realizacje zadnia pn. ,,Przebudowa budynku dawnej

agronom6wki w Bukowcu w celu zmiany sposobu uzytkowania na bibliotekg-

dokumentacjaprojektowa". Rada Miejska w Kolbuszowej w glosowaniu jawnym

podjgta uchwatg Nr XLVIlls47l22 w przedmiotowej sprawie.

ZA: IS,PRZECIW: O, WSTRZYMUJE SIQ: O, BRAK GLOSU: 1, NIEOBECNI:
I
Wyniki imienne: ZA (19) Barbara Bochniarz, Julian Dragan, Barbara Draus,

Stanistaw Dworak, Jozef Fry., Gra|yna Halat, Adam Kaczanowski, Miroslaw

Kaczmarczyk, Michat Karkut, Gralyna Maziarz, Pawel Michno, Piotr Panek,



Zbigniew Pytlak, Stanislaw Rumak, Barbara Szafraniec, Bronislaw Wiktor,
Krzysztof Wilk, Krzysztof W6jcicki, Roman Zqbczyk

BRAK GLOSU ( 1) Dorian Pik

NIEOBECNI ( 1) Krzysztof Kluza

Ad7

Projekt uchwaly w sprawie zaciqgnigcia zobowiqzania na 2023 rok om6wil
Skarbnik P. Jacek Mroczek. Projekt uchwaly dotyczy zaci4gnigcia zobowiqzania
w kwocie 20 000 zl narealizacje zadniapn. ,,Rozbudowa i przebudowa budynku
Swietlicy miqdzyszkolnej w Kolbuszowej w celu zmiany sposobu uzytkowania
centrum uslug spolecznych- dokumentacja projektowa". Rada Miejska
w Kolbuszowej w glosowaniu jawnym podjgla uchwalg Nr XLViltS4Bl2Z
w przedmiotowej sprawie.

ZA: I9,PRZECIW: O, WSTRZYMUJE SIf : O, BRAK GI.oSU: 1, NIEOBECNI:
1

Wyniki imienne: ZA (19) Barbara Bochniarz, Julian Dragan, Barbara Draus,
Stanislaw Dworak, Jozef Fry., Gra2yna Halat, Adam Kaczanowski, Miroslaw
Kaczmarczyk, Michal Karkut, Gra?yna Maziarz, Pawel Michno, Piotr panek,
Zbigniew Pytlak, Stanislaw Rumak, Barbara Szafraniec, Bronislaw Wiktor,
Krzysztof Wilk, Krzysztof W6jcicki, Roman Zqbczyk

BRAK GLOSU (1) Dorian Pik

NIEOBECNI ( l) Krzysztof Kluza

Ad8

Projekt uchwaly w sprawie wyra2enia zgody na zawarcie porozumienia
migdzygminnego w sprawie zasad pokrywania koszt6w dotacji celowej
udzielonej przez gming Niwiska na dzieci bgd4ce mieszkarlcami gminy
Kolbuszowa, uczgszczajqcych do niepublicznych zlobk6w znajdujqcych sig na
terenie gminy Niwiska om6wil Skarbnik P. Jacek Mroczek. Rada Miejska
w Kolbuszowej w glosowaniu jawnym podjgla uchwalg Nr XLVIAS4q121
w przedmiotowej sprawie.

ZA:
I

I9,PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIQ: 0, BRAK Gtr_OSU: 1, NIEOBECNI:



Wyniki imienne: ZA (19) Barbara Bochniarz, Julian Dragan, Barbara Draus,

Stanislaw Dworak, J6zef Fryc, Grabyna Halat, Adam Kaczanowski, Miroslaw

Kaczmarczyk, Michal Karkul, Gralyna Mazlarz, Pawel Michno, Piotr Panek,

Zbigniew Pytlak, Stanislaw Rumak, Barbara Szafraniec, Bronislaw Wiktor,

Krzy sztof Wi lk, Krzyszto f W6j c icki, Roman Zybczyk

BRAK GLOSU (1) Dorian Pik

NIEOBECNI ( I ) KrzY sztof Kluza

Ad9

projekt uchwaly w sprawie ustalenia Sredniej ceny jednostki paliwa w gminie

Kolbuszowa om6witlnspektor ds. Oswiaty P. Ireneusz Kogut. Projekt uchwaty

za1<Ladanastgpuj4ce stawki jednostki paliwa w gminie na rok szkolny 202212023:

- etylina ,,Pb95" (E5)- 8,15 zl za I litt,

- olej napgdowy ,,ON" (B7)- 7,70 zl za I litt,

- paliwo gazowe,,LPG"- 3,57 zl za I litr.

Rada Miejska w Kolbuszowej w glosowaniu jawnym podjgta uchwalg Nr

XLVU55 0t22 w przedmiotowej sprawie.

ZA:2O,PRZE,CIW: O, WSTRZYMUJE SIQ: O, BRAK Gtr-OSU: O, NIEOBECNI:

1

Wyniki imienne: ZA (20) Barbara Bochniarz, Julian Dragan, Barbara Draus,

Stanislaw Dworak, J6zef Fry., Gralyna Halat, Adam Kaczanowski, Miroslaw

Kaczmarczyk, Michal Karkut, Gta1yna Maz\arz, Pawel Michno, Piotr Panek,

Dorian pik, Zbigniew Pytlak, Stanistaw Rumak, Barbara Szafraniec, Bronislaw

wiktor, Krzy sztof wi lk, Krzy sztof w6j c i cki, Roman zqbczyk

NIEOBECNI (1) KrzYsztof Kluza

Ad 10

Projekt uchwaly w sprawie ustalenia tygodniowego obowi4zkowego wymiaru

zajg( dla pedagogow specjalnych zatrudnionych w przedszkolach, szkolach dla

ktorych organenl prowadzqcym jest gmina Kolbuszowa przedstawil Inspektor

ds. Oswiaty P. Ireneusz Kogut. Rada Miejska w Kolbuszowej w glosowaniu

jawnym podjgta uchwalg Nr Xl,Vlllslllzz w przedmiotowej sprawie'



ZA: 18, PRZECIW: O, WSTRZYMUJE SIQ: 2, BRAK Gtr,oSU: O, NIE9BECNI:
I

W)'niki imienne: ZA (18) Barbara Bochni arz,Barbara Draus, Stanislaw Dworak,
Graayna Halat, Adam Kaczanowski, Miroslaw Kac zmarczyk Michal Karkut,
Gra|yna Maziarz, Pawel Michno, piotr panek, Dorian pik, Zbigniew pytlak,
Stanislaw Rumak, Barbara Szafraniec, Bronislaw Wiktor, Krzysztof Wilk,
Ikzysztof W6jcicki, Roman Zybczyk

WSTRZYMTIJE SIE (2) Julian Dragan, Jozef Fryc

NIEOBECNI ( l) Krzysztof Kluza

Ad 11

Projekt uchwaly w sprawi e uznania za zasluguiqcq na uwzglgdnienie petycjg
w sprawie remontu odcinka drogigminnej wewngtrznej zlokalizowanej nadz1alce
nr 238 w Widelce przedstawil SekretarzP.KrzysztofMatejek. WyjaSnil, ze dniu
25 kwietnia 2022 roku do urzgdu Miejskiego w Kolbuszowej *pfingta petycja,
kierowana do Rady Miejskiej w Kolbuszowej przezmieszkari c6w orazwlaScicieli
posesji przy drodze gminnej wewngtrznej (nazywanej ul. parisk4) w Widelce.
Wnioskodawcy postuluj4 o wykonanie remontu nawierzchni odcinka drogi
gminnej wewngtrznej (ul. Pariskiej) zlokalizowanej na dzialce nr 23gw Widelce.
Wnosz4cy petycjg argumentuj4 swoje Zqdanie problemami z dojazdem slu2b
ratowniczych oraz sluzb komunalnych do mieszkaric6w, juf. r6wniez
utrudn i en iami z pr zej azdem sprz gtem ro I ni c zym.

Komisja Skarg, wniosk6w i petycji Rady Miejskiej w Kolbuszowej na
posiedzeniu w dniu 26 maja 2022 roku dokonali analiLy pireamiotowej petycji.z ustaleh Komisji wynika, i2 wskazana w petycji arogl gminna wewngtrzna
w najszerszym s.woim odcinku posiada 4,10 m-szerokoSci. W celu wykonania
nawierzchni asfaltowej na wspomnianym odcinku drogi nalehy uprzednio
uregulowai stan prawny nieruchomodci, poni ewaL czesd w7w drogi usytuowanajest na gruntach prywatnych. W dalszym etapie prac niezbgdni jest r6wniez
przebudowa infrastruktury podziemnej tj. guroriqgu i wodociqgu. wobec
powy2szego wykonanie nawierzchni asfaltowej na czgsci tej drogi nie jest
mozliwe w tym roku z uwagi na wymogi formalne i techni czne.

Komisja skarg, wniosk6w i petycji po zapoznaniu sig ze stanem faktycznym,
uznala petycjg za zasadnq, stwierdzajqc i2 remont odcinka drogi gminnej
wewngtrznej o ktory zabiegaiq wnoszacy petycjg powinien by6 wykonany w
najbli2szym mozliwym terminie. Wychodzqc naprzeciw oczekiwaniom

mieszkaric6w, naleiry wykonai doratny remont drogi w taki spos6b, aby

10



zapewnic, dogodny przejazd. Rada Miejska w Kolbuszowej w glosowaniu

jawnym podjgta uchwalg Nr XLVII1552122 w sprawie uznania przedmiotowej

petycji za zasluguj?cq na uwzglgdnienie.

ZA:ZO,PRZECIW: O, WSTRZYN4UJE SIQ: O, BRAK Gtr,OSU: O, NIEOBECNI:

I
Wyniki imienne: ZA (20) Barbara Bochniarz, Julian Dragan, Barbara Draus,

Stanislaw Dworak, Jozef Fry., Gra?yna Halat, Adam Kaczanowski, Miroslaw

Kaczmarczyk, Michal Karkut, GraLyna Maziarz, Pawel Michno, Piotr Panek,

Dorian P\k, Zbigniew Pytlak, Stanistaw Rumak, Barbara Szafraniec, Bronislaw

Wiktor, Krzysztof Wilk, Krzysztof Wojcicki, Roman Zqbczyk

NIEOBECNI ( 1) Krzysztof Kluza

Ad t2

W punkcie sprawy r62ne poruszone zoslaly nastgpuj4ce tematy:

- radny P. Michal Karkut zapytal o postgp prac zwiqzanych z wykonaniem

przej6cia dla pieszych na ul. Jana Pawla II w Kolbuszowej oraz zasugerowal

zmianq repertuaru na obchodach Dni Kolbuszowej, tak aby nie wystqpowaly

gtownie zespoly disco polo,

- radny P. Julian Dragan poruszyt temat ostatecznej decyzji w sprawie przebiegu

obwodnicy Kolbuszowej,

- radna P. Barbara Bochni arz zaapelowala o wykonanie malowania krawElnika

przed szaletami miej skimi,

- radny P.Krzysztof W6jcicki zwr6cit sig zprolbqo przeprowadzenie przeglqdu

oznakowania przy ul. Obrorlc6w Pokoju (znaki drogowe sq usytuowane zbyt

blisko ulicy i moze dojS6 do uderzenia lusterkiem samochodu). Ponadto

zaapelowal o wykonanie przejScia dla pieszych na Sciezce rowerowej

zlokalizowanej na bulwarach oraznaprawg kostki brukowej na ul. Parkowej,

- radny P. Mirostaw Kaczmarczyk zwrocil sig o zmiang lokalizacji przejScia dla

pieszych przy szkole podstawowej nr 2,

- radny P. Jozef Fryc poinformowal o spotkaniu dot. budowy ulicy Kolejowej,

ktore odbgdzie sig w dniu 0l.O7 .2022 na stadionie w Kolbuszowej,

- przewo dniczqcy Zarz4du Osiedla Nr I P. Grzegorz Romaniuk przekazal

podzigkowania od mieszkaricow i wladz miasta Stary Sambor za pomoc dla

Ukrainy.

71,



odpowiedzi na zapytania udzielil Burmistrz Kolbuszowej.

Sesjg zakohczono o godz.09:28.

Na tym protokol zakohczono.

Protok6l sporzrydzila: J.Muc nu $ilrir,il
\

PRZEW
Rady Miej

ngr
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