
R,ABA E,,q}MJSKA
w KOLEtiSZ$WEJ

P R O T O K O t- Nr XLYllll2022

z XLVIII sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej odbytej
w dniu 11 sierpnia 2022 roku w budynku Miejskiego Domu Kultury

w Kolbuszowej przy ulicy Obror[c6w Pokoju 66.

Obrady XLVIII sesji Rady Mieiskiei w Kolbuszowej rozpoczgto o godzinie 8:00. Sesjg

otworzyl i prowadzil PrzewodniczEcy Rady Miejskiej w Kolbuszowej P. Krzysztof Wilk. W
sesji udzial wzigli wszyscy radni. soltysi, przewodniczqcy zarzqd6w osiedli oraz zaproszeni
goScie co, potwierdzazalEczona do protokolu lista obecnoSci. Przewodnicz4cy Rady Miejskiej
stwierdzil prawomocnoSd obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej w Kolbuszowej.

Porz4dek obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej w Kolbuszowej przedstawia sig nastgpuj4co:

1. Przyjgcie porz4dku obrad sesji.

2. Przyjgcie protokolu zpoprzedniej sesji.

3. Informacja o wydanych zaruqdzeniach Burmistrza Kolbuszowej w okresie miEdzy

sesjami.
4. Podjgcie uchwaly w sprawie zmian w bud2ecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022

rok.
5. PodjEcie uchwaly w sprawie wyraZenia z,gody na sprzedaz w trybie przetargowym

nieruchomoSci lokalowej. wlasnoSci gminy Kolbuszowa potozonej w bloku
komunalnym w Kolbuszowej przy ul. Targowej 8.

6. Podjgcie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaZ w trybie przetargowym

nieruchomoSci gruntowej, wlasnoSci gminy Kolbuszowa, polozonej w Kolbuszowej
(dzialka nr 2137147).

7. Sprawy roZne.

Adl

Porz4dek obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej w Kolbuszowej zostal przyjEty.

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

W),niki imienne: ZA (19) Julian Dragan, Barbara Draus, Stanislaw Dworak, GraZyna Halat,

Adam Kaczanowski, Miroslaw Kaczmarczyk, Michal Karkut, Krzysztof Kluza, GraZyna

Maziarz. Pawel Michno, Piotr Panek. Dorian Pik. Zbigniew Pytlak, Stanislaw Rumak, Barbara

Szafraniec. Bronislaw Wiktor, Krzysztof Wilk, Krzysz.rof W6jcicki, Roman Zqbczyk

BRAK GI-OSU (2) Barbara Bochniarz, J6zef Fryc

Ad2

Protok6l Nr XLYlll2022 z ses.ii Rady

30 czenvca 2022 roku zostal wylozony do

protokolu naleZy skladad w punkcie sprawy

protok6l uznaje sig za przyjEty.

Ad3

Miejskiej w Kolbuszowej odby'tej w dniu
wgl4du przez radnych. Uwagi lub zmiany do

roZne. W przypadku braku uwag i zastrzeZefi,

Wykaz zarzqdzeh Burmistrza Kolbuszowej wydanych w okresie pomigdzy sesjami.



1. Zarzqdzenie Nr 335/22 z dnia 05.05.2022 w sprawie vtyraaenia zgody na przekazanie
w u?yczenie pomieszczenia w budynku dworca w Kolbuszowej- usytuowany na
dz. 1546161, bgd4cej w uZytkowaniu wieczystym gminy Kolbuszowa.

2. Zarzqdzenie Nr 336/22 z dnia 05.05.2022 w sprawie wyrazenia zgody na przekazanie
w u?yczenie pomieszczenia w budynku dworca w Kolbuszowej- usytuowany na
dz. 1546161, bgd4cej w u2ytkowaniu wieczystym gminy Kolbuszowa na podstawie KW
T811V00047310t0.

3. Zarz4dzenieNr 337122 - anulowane.
4. Zarzydzenie Nr 338/22 z dnia 05.05.2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania

finansowego MiPBP w Kolbuszowej za202l rok.
5. Zarz1dzenie Nr 339/22 z dnia 05.05.2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania

finansowego MDK w Kolbuszowej za202l rok.
6. Zarzqdzenie Nr 400/22 z dnia 09.05.2022 w sprawie wyrailenia zgody na przekazanie

w najem lokalu w budynku dworca (usytuowany na dzialce nr 154616ll bgd4cej
w uZytkowaniu wieczystym gminy Kolbuszowa).

7. Zarzqdzenie Nr 401/22 z dnia 10.05.2022 w sprawie ustalenia stawek czynszu za
wynaj em lokali mieszkalnych stanowi4cych wlasnoSd gminy Kolbuszowa.

8. Zarzqdzenie Nr 402122 z dnia 10.05.2022 w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie
umowy najmu socjalnego lokalu mieszkalnego, stanowi4cego mieszkaniowy zas6b
gminy Kolbuszowa.

9. Zarz4dzeme Nr 403/22 z dnia 11.05.2022 w sprawie zmian w budzecie gminy
Kolbuszowana2022 rok.

l0.Zarzydzenie Nr 404122 z dnia 11.05.2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla
wydzielonego rachunku dochod6w na cele zwi4zane z pomocq cudzoziemcom.

ll.Zarzqdzenie Nr 405122 z dnia 11.05.2022 w sprawie powolania Komisji do
przeprowadzenia I nieograniczonego przetargu ustnego na oddanie w dzieraawg
2 miejsc o pow. 100 m2 pod ogr6dki gastronomiczne (piwne) na plycie rynku
w Kolbuszowej lczeSc dzialki nr ew. 877 lBil na okres do 15. 10.2022 r.

l2.Zarzqdzenie Nr 405a/22 z dnia 11.05.2022 w sprawie wyraZenia zgody zawarcia
umowy na udostepnienie czgSci nieruchomoSci oznaczonej nr ew. 130, 363 oraz2512
poloZonej w m. Klap6wka- wlasno6ci gminy Kolbuszowa.

l3.Zarzydzenie Nr 406122 z dnia 11.05.2022 w sprawie powolania Komisji do
przeprowadzenia II nieograniczonego przetargu ustnego na oddanie w najem na okres
10 lat lokalu skladaj4cego sig z szeSciu pomieszczeh o lqcznej pow. 47.69 m2
znajdujqcego sig w budynku dworca, KW TBlK/00047310/0/usytuowany na dz.
1546/61w Kolbuszowej.

14. Zarzqdzenie Nr 407122 z dnia 12.05.2022 w sprawie przedlulenia terminu zakohczenia
zabudowy nieruchomoSci polo2onej w Kolbuszowej przy ul. Topolowej oddanej
w uZytkowanie wieczyste.

15. Zarzqdzenie Nr 407 a/22 z dnia 12.05.2022 w sprawie wyraaenia zgody na przekazanie
w dzierilawg czgsci nieruchomoSci gruntowej poloZonej w Kolbuszowej- wlasnoSi
gminy Kolbuszowa.

16' Zarz4dzenie Nr 408122 z dnia 12.05.2022 w sprawie zleceniapodzialu nieruchomoSci
stanowi4cej wlasnos6 gminy Ko lbuszow a przeznaczonej do sprzedazy .

17 . Zarzqdzenie Nr 409122 z dnia 12.05.2022 w sprawie zlecenia podzialu nieruchomo6ci
stanowi4cej wlasno si gminy Ko I buszow a przeznaczonej do sprzedazy .

18. Zarz4dzenie Nr 410122 z dma 12.05.2022 w sprawie zlecenia podzialu nieruchomo6ci
stanowi4cej wlasnosc gminy Ko lbuszow a przeznaczonej do sprzedaly .



19. Zarzqdzenie Nr 4lll22 z dnia 12.05.2022 w sprawie zlecenia podzialu nieruchomoSci
stanowi4cej wlasno 56 gminy Ko lbuszo w a przeznaczonej do spr zedaLy .

20. Zaruqdzenie Nr 412122 z dnia 12.05.2022 w sprawie zlecenia podzialu nieruchomoSci
stanowi4cej wlasno S i gminy Ko I buszo w a przeznaczo nej do spr zedaLy .

21. Zarzqdzenie Nr 413122 z dnia 12.05.2022 w sprawie zlecenia podzialu nieruchomoSci
stanowi4cej wlasnoSd gminy Kolbuszow a przeznaczonej do sprzeda?y .

22.Zarzqdzenie Nr 414122 z dnia 13.05.2022 w sprawie Wznaczenia nauczyciela

zastgpuj4cego dyrektora ZSS w Kolbuszowej Dolnej.
23.Zarzqdzenie Nr 415122 z dnia 13.05.2022 w sprawie zmian w budzecie gminy

Kolbuszowana2022 rok.
24. Zarzqdzenie Nr 416122 z dnia 13.05.2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla

wydzielonego rachunku dochod6w na cele zwiqzane z pomoc4 cudzoziemcom.
25.Zarzydzenie Nr 417122 z dnia 16.05.2022 w sprawie ogloszenia I przetargu ustnego

nieograniczonego na sprzedaL niezabudowanej nieruchomoSci gruntowej wlasnoSci

gminy Kolbuszowa polozonej w Kolbuszowej przy ul. Wojska Polskiego.
26.Zarzqdzenie Nr 4l7a/22 z dnia 16.05.2022 w sprawie powolania Komisji odbioru

koricowego zadania nr 3: Dostawa i montaz gruntowych pomp ciepla do c.o. i c.w.u.
w ramach realizacji projektu pn. ,,Rozw6j odnawialnych 2r6del energii w gminie
Kolbuszowa i gminie Dzikowiec".

27. Zarzqdzenie Nr 418122- anulowane.
28. Zarz4dzenie Nr 419 122- anulowane.
29.Zarzqdzenie Nr 420122 z dnia 18.05,2022 w sprawie wyrthenia zgody ta zawarcte

umowy na udostepnienie pomieszczenia w budynku Dworca w Kolbuszowej- wlasnoSi
gminy Kolbuszowa.

30.Zarzqdzenie Nr 421122 z dnia 18.05.2022 w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie

umowy na udostepnienie pomieszczenia w budynku Dworca w Kolbuszowej- wlasnoSi
gminy Kolbuszowa.

3T.Zarz4dzenie Nr 422122 z dnia 18,05.2022 w sprawie wyraZenia zgody na zawarcie

umowy na udostepnienie pomieszczenia w budynku Dworca w Kolbuszowej- wlasnoSi
gminy Kolbuszowa.

32. Zarzqdzenie Nr 423122 z dnia 18.05.2022 w sprawie wyra2enia zgody na przekazanie

w dzieraawg czgsci nieruchomoSci gruntowej polozonej w Kolbuszowej- wlasnoSc

gminy Kolbuszowa.
33. Zarzqdzenie Nr 424122 z dnia 18.05.2022 w sprawie wyrahenia zgody na przekazame

w dzierzawg czgsci nieruchomoSci gruntowej polozonej w Kolbuszowej- wlasnoSi
gminy Kolbuszowa.

34. Zarz4dzenie Nr 425122 2dnia19.05.2022 w sprawie podania do publicznej wiadomoSci

wykazu niezabudowanej nieruchomoSci gruntowej wlasnoSci gminy Kolbuszowa
polozonej w Przedbo rzu przeznaczonej do sprzedaZy .

3l.Zarzqdzenie Nr 426122 z dnia 19.05.2022 w sprawie powolania Komisji do

przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaL niezabudowanej

nieruchomoSci gruntowej, polozonej w Kolbuszowej w rejonie ul. Pigknej i Piaskowej

stanowiqcej wlasnoSi gminy Kolbuszowa.
36.Zarzqdzenie Nr 427122 z dnia 19.05.2022 w sprawie zmian w bud2ecie gminy

Kolbuszowana2022 rok.
37. Zarzqdzenie Nr 428122 z dnia 19.05.2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla

wydzielonego rachunku dochod6w na cele zwiqzane z pomoc4 cudzoziemcom.



3S.Zarzydzenie Nr 429122 z dnia20.05.2022 w sprawie przymusowego doprowadzenia
przez policjg do kwalifikacji wojskowej os6b z rocznika 2003 oraz os6b

o nieuregulowanym stosunku do sluZby wojskowej z rocznik6w 1998-2022.
39.Zarz4dzenie Nr 430122 z dnia 20.05.2022 w sprawie zmian w budzecie gminy

Kolbuszowana2022 rok.
40. Zarzqdzenie Nr 431122 z dnia 20.05.2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla

wydzielonego rachunku dochod6w na cele zwiqzane z pomoc4 cudzoziemcom.
4l.Zarz4dzenie Nr 432122 z dnia 20.05.2022 w sprawie wyrahenia zgody na zawarcie

umowy na udostgpnienie pomieszczenia w budynku Dworca w Kolbuszowej- wlasnoSi
gminy Kolbuszowa.

42.Zarzqdzenie Nr 433122 z dnia 20.05.2022 w sprawie wyrahema zgody na zawarcie
umowy na udostgpnienie pomieszczenia w budynku Dworca w Kolbuszowej- wlasnoSc
gminy Kolbuszowa.

43. ZarzEdzenie Nr 434122 z dnia24.05.2022 w sprawie zlecenia podzialu nieruchomo6ci
stanowi4cej wlasnoSd gminy Kolbuszowa przeznaczonej pod drogE dojazdowE
(ul. Topolowa).

44.Zarz4dzenie Nr 435122 z dnia 24.05.2022 w sprawie wyrahenia zgody na zawarcie
umowy na udostgpnienie pomieszczenia w budynku Dworca w Kolbuszowej- wlasnoSi
gminy Kolbuszowa.

45.Zarz4dzenie Nr 436122 z dnia 24.05.2022 w sprawie ustalenia wysokoSci czynszt)
dzierlawnego za nieruchomoSi gruntowq oznaczona nr ew. 529153 oraz 529lll
polozona w Kolbuszowej Dolnej- wlasnoSi gminy Kolbuszowa.

46. Zarz4dzenie Nr 436a122 z dnia 24.05.2022 w sprawie wyrazenia zgody na przekazanie
w dzier2awg czgSci nieruchomoSci gruntowej polozonej w Kolbuszowej- wlasnoSi
gminy Kolbuszowa.

4T.Zarzqdzenie Nr 437122 z dnia 24.05.2022 w sprawie wyralenia zgody na zmiang
umowy dzierLawy 48/Rd- 1/l 9 z dnia 26.04.2019

48. Zarzydzenie Nr 438122 z dnia 24.05.2022 w sprawie wyruaenia zgody na przekazanie
w dzierzawg czgSci nieruchomoSci gruntowej polo2onej w Kolbuszowej G6rnej-
wlasnoS6 gminy Kolbuszowa.

49. Zarzqdzenie Nr 439122 z dnia 24.05.2022 w sprawie rozwiqzania umowy dzierinwy
l20lDolGK-1115 z dnia 10.12.2015 r. zaporozumieniem stron.

50. Zarzqdzenie Nr 439a122 z dnia24.05.2022 w sprawie wyruZeniazgody naprzekazanie
w dzierzawg czgSci nieruchomoSci gruntowej polozonej w Kolbuszowej- wlasnoS6
gminy Kolbuszowa.

5l.Zarzqdzenie Nr 440122 z dnia 25.05.2022 w sprawie wyrahema zgody na zawarcie
umowy najmu socjalnego lokalu mieszkalnego, stanowi4cego mieszkaniowy zas6b
gminy Kolbuszowa.

52. Zarz7dzenie Nr 441122 z dnia24505.2022 w sprawie wyruhenia zgody narozwiqzanie
umowy najmu lokalu mieszkalnego, stanowiqcego mieszkaniowy zas6b gminy
Kolbuszowa.

S3.Zarzqdzenie Nr 442122 z dnia 25.05,2022 w sprawie powolania Komisji do
przeprowadzema II przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w u2ytkowanie
wieczyste niezabudowanej nieruchomoSci gruntowej, stanowi4cej wlasno6d gminy
Kolbuszowa polo2onej w Kolbuszowej przy ul. Topolowej.

S4.Zarzqdzenie Nr 443122 z dnia 26.05.2022 w sprawie zatwierdzenia arkuszy
or ganizacyjnych przedszko li w gminie Kolbuszowa.
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Sl.Zarzydzenie Nr 444122 z dnia 26.05.2022 w sprawie zatwterdzenia arkuszy
organizacyjnych szk6l podstawowych i zespolow szk6l w gminie Kolbuszowa.

56. Zarzqdzenie Nr 445122 z dnia26.05.2022 w sprawie powolania Komisji Rekrutacyjnej
w zwiqzku z naborem na wolne stanowisko urzgdnicze w referacie Kultury Fizycznej
Rekreacji i Krytej Plywalni.

57 . Zarzqdzenie Nr 446122 z dnia 26.05.2022 w sprawie wyrahenia zgody na przekazanie

w dzierzawg czgSci nieruchomoSci gruntowej polozonej w Widelce- wlasnoSi gminy
Kolbuszowa.

58. Zarz4dzenie Nr 447122 z dnia26.05.2022 w sprawie wyralenia zgody na przekazanie
w dzierzawg czgSci nieruchomoSci gruntowej polozonej w Kolbuszowej- wlasnoSi
gminy Kolbuszowa.

59. Zarzqdzenie Nr 448122 2dnia26.05.2022 w sprawie podania do publicznej wiadomoSci
wykazu nieruchomoSci wlasnoSci gminy Kolbuszowa przeznaczonych do oddania
w dzierlawE.

60. Zarzqdzenie Nr 449122 z dma 26.05.2022 w sprawie rczwrqzania umowy dzierZawy
stanowiska handlowego nr 4- strefa IY za porozumieniem stron.

6T.Zarzqdzenie Nr 450122 z dnia 27.05.2022 w sprawie ogloszenia I przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaZ niezabudowanej nieruchomoSci gruntowej wlasnoSci
gminy Kolbuszowa polozonej w Weryni.

62. ZarzEdzenie Nr 451122 z dnia27.05.2022 w sprawie powolania komisji celem przejgcia
nieruchomoSci budynku bylego PKPS w Kolbuszowej przy ul. J. Bytnarawrazzdzialka
o nr ew. 82417.

63. Zarzqdzenie Nr 452122 z dnia30.052022 w sprawie powolania Komisji Rekrutacyjnej
w zwiqzku z naborem na wolne stanowisko urzgdnicze Mlodszy Referent
w Ref. Informatyki.

64.Zarzqdzenie Nr 453122 z dnia 31.05.2022 w sprawie zmtar, w bud2ecie gminy
Kolbuszowana2022 rok.

65.Zarz4dzenie Nr 454122 z dnia 31.05.2022 w sprawie zlolenia oSwiadczenia

i nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa uzytkowania wieczystego nieruchomoSci.
66.Zarzqdzenie Nr 455122 z dnia 01.06.2022 w sprawie wprowadzenia ,,lnstrukcji

bezpieczeftstwa poZarowego" dla budynku dworca Kolbuszowa z czESciq uslugowa
i administracyjn4 w Kolbuszowej.

6T,Zarzqdzenie Nr 456122 z dnia 01.06.2022 w sprawie wprowadzenia zasad polityki
rachunkowo6ci dot. projektu grantowego ,,Wsparcie dzieci zrodzin popegeerowskich

w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR" w ramach RPO Polska Cyfrowa na lata 2014-
2020.

68. Zarzqdzenie Nr 457122 z dnia 01.06.2022 w sprawie upowaznienia starszego referenta

M-GOPS w Kolbuszowej.
69.Zarz4dzenie Nr 458122 z dnia 02.06.2022 w sprawie ogloszenia I przetargu ustnego

nieograniczonego na sprzeda? niezabudowanej nieruchomoSci gruntowej wlasnoSci

gminy Kolbuszowa poloZonej w Kupnie.
7A. Zarz4dzenie Nr 459122 2dnia02.06,2022 w sprawie v,ryraheniazgody zawarcia umowy

na udostepnienie nieruchomoSci oznaczonej nr ew. gr 34711 poloZonej w Klap6wce-
wlasnoSci gminy Kolbuszowa.

Tl.Zarzydzenie Nr 460122 z dnia 03.06.2022 w sprawie zmian w budzecie gminy

Kolbuszowana2022 rok.
72. Zarzqdzenie Nr 460a22 z dnia 03.06.2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla

wydzielonego rachunku dochod6w na cele zwiqzane z pomocE cudzoziemcom.



T3.Zarzqdzenie Nr 461122 z dnia 06.06.2022 w sprawie wyra2enia zgody na zawarcie

umowy najmu socjalnego lokalu mieszkalnego stanowi4cego mieszkaniowy zas6b

gminy Kolbuszowa.
74. Zarzqdzenie Nr 462122 z dnia 06.06.2022 w sprawie wyboru trybu udzielenia

zam6wienianazadanie pn. Malowanie poziome dr6g i parking6w.

75. Zarzqdzenie Nr 463122 2dnia03606.2022 w sprawie podania do publicznej wiadomoSci

wykazu nieruchomoSci wlasnoSci gminy Kolbuszowa przeznaczonych do oddania

w dzierLawg.
76. Zarzqdzenie Nr 464122 z dnia 07.06.2022 w sprawie zatwierdzenia treSci ogloszenia

o otwartym konkursie ofert dla orgarizacjr prowadz4cych dzialalnoSd po2ytku

publicznego narealizacjg zadah wlasnych gminy Kolbuszowaw 2022 roku.

77. Zarz1dzenie Nr 465122 z dnia 07.06.2022 w sprawie zatwierdzenia treSci ogloszenia

o otwartym konkursi e ofert zadania zwi4zane z na rcalizacj 4 celu pub I iczne go sluz4ce go

rozwojowi sportu w gminie Kolbuszowaw 2022 roku.
78. Zarzqdzenie Nr 466122 z dma 07.06.2022 w sprawie wyrazenia zgody na przekazanie

w dzieraawg czgsci nieruchomoSci gruntowej polozonej w Bukowcu- wlasno66 gminy
Kolbuszowa.

79. Zarz4dzenie Nr 467122 z dnia 07.06.2022 w sprawie Wralenia zgody na przekazanie

w dzieraawg czgsci nieruchomoSci gruntowej polo2onej w Kolbuszowej- wlasnoS6

gminy Kolbuszowa.
S}.Zarzqdzenie Nr 468122 z dnia 07.06.2022 w sprawie powolania Komisji Oceny

wniosk6w o udzielenie polyczek skladanych przez organizacje pozarzqdowe

i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnoSci po2ytku publicznego

i wolontariacie,
81. Zarzqdzenie Nr 469122 z dnia 07 .06.2022 w sprawie wyrailenia zgody na przekazanie

w dzierzawg czESci nieruchomoSci gruntowej poloZonej w Kolbuszowej- wlasnoSc

gminy Kolbuszowa.
82. Zarzqdzenie Nr 470122 z dnia 07 .06.2022 w sprawie wyrahenia zgody na przekazanie

w dzierzawg czESci nieruchomoSci gruntowej polozonej w Kolbuszowej- wlasno6i
gminy Kolbuszowa.

S3.Zarz4dzenie Nr 471122 z dnia 07.06.2022 w sprawie powolania komisji odbioru

koricowego zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa drogi dojazdowej oraz miejsc
postojowychprzy przystanku osobowym w Widelce" ...

S|.Zarzqdzenie Nr 472122 z dnia 09.06.2022 w sprawie oddania w najem w drodze

przetargu III nieograniczonego ustnego na okres 1 0 lat lokalu skladaj4cego sig z szeSciu

pomieszczeri o l1cznej pow. 47,69 m2 znajduj4cego sig w budynku dworca

w Kolbuszowej.
Sl.Zarzqdzenie Nr 473122 z dnia 09.06.2022 w sprawie powolania komisji odbioru

koricowego dla zadania nr 2: Dostawa i montaz pomp ciepla do c.w.u. w ramach

realizacji projektu pn. ,,Rozw6j odnawialnych 2r6de\ energii w gminie Kolbuszowa
i gminie Dzikowiec".

S6.Zarzqdzenie Nr 474122 z dnia 10.06.2022 w sprawie wyboru trybu udzielenia
zam6wienia na zadanie pn. ,,Oczyszczanie koszy w gminie Kolbuszowa
i zagospodarowanie odpad6w".

ST.Zarzqdzenie Nr 475122 z dnia 10.06.2022 w sprawie zlohenia oSwiadczenia

o nieskorzystaniu z praw a pierwokupu nieruchomoSci.
SS.Zarzqdzenie Nr 476122 z dnia 13.06.2022 w sprawie zmian w budzecie gminy

Kolbuszowana2022 rok.



89. Zarzqdzenie Nr 477122 z dnia 13.06.2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla
wydzielonego rachunku dochod6w na cele zwiqzane z pomoc4 cudzoziemcom.

Ad4

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 365 936 zl, zwigkszenie wydatkow o kwotg 368 936 zl, zmniejszenie wydatk6w
o kwotg 3 000 zl. Rada Miejska w Kolbuszowej w glosowaniu jawnym podjgla uchwalg Nr
XLV[I/553122 w przedmiotowej sprawie.

ZA: 19, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJE SIf,: I, BRAK GLOSU: O, NIEOBECNI: O

Wyniki imienne: ZA (lg) Barbara Bochniarz, Julian Dragan, Barbara Draus, Stanislaw
Dworak, Gra?yna Halat, Adam Kaczanowski, Miroslaw Kaczmarczyk, Krzysztof Kluza,
Gra?ynaMaziarz, Pawel Michno, Piotr Panek, Dorian Pik, Zbigniew Pltlak, Stanislaw Rumak,
Barbara Szafraniec, Bronislaw Wiktor, Krzysztof Wilk, Krzysztof W6jcicki, Roman Z4bczyk

PRZECIW (l) J6zef Fryc

WSTRZYMUJE SIE (1) Michal Karkut

Ad5

Projekt uchwaly w sprawie wyralenia zgody na sprzeda? w trybie przetargowym

nieruchomoSci lokalowej, wlasnoSci gminy Kolbuszowa polozonej w bloku komunalnym
w Kolbuszowej przy ul. Targowej 8 przedstawil Kierownik Ref. RiGG P. Tadeusz Serafin.

Projekt dotyczy sprzedaly lokalu mieszkalnego w bloku komunalnyin przy ul. Targowej

o pow. 25,04 m kw (TBIK/0000597513). Rada Miejska w Kolbuszowej w glosowaniu jawnym

podjEta uchwalg Nr XLV[11554122 w przedmiotowej sprawie.

ZA:18, PRZECIW: l, WSTRZYMUJE SIf: 2, BRAK GLOSU:0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne: ZA (18) Barbara Bochniarz, Barbara Draus, Stanislaw Dworak, Gra?yna

Halat, Adam Kaczanowski, MiroslawKaczmarczyk, Michal Karkut, Krzysztof Kluza,Gralyna
Maziarz,Pawel Michno, Piotr Panek, Dorian Pik, Zbigniew Pytlak, Stanislaw Rumak, Barbara

Szafraniec, Bronislaw Wiktor, Krzysztof Wilk, Roman Zqbczyk

PRZECIW (1) J6zef Fryc

WSTMYMUJE SIE (2) Julian Dragan, Krzysztof W6jcicki

Ad6

Projekt uchwaly w sprawie wyrahenia zgody na sprzeda? w trybie przetargowym

nieruchomoSci gruntowej, wlasnoSci gminy Kolbuszowa, polozonej w Kolbuszowej (dzialka

nr 2137147) om6wit Kierownik Ref. RiGG P. Tadeusz Serafin. Projekt uchwaly dotyczy

sprzedaly dzialki nr 2137147 o pow. 0,0601 ha (KW TB1K/0001519514). Rada Miejska

w Kolbuszowej w glosowaniu jawnym podjgla uchwalg Nr XLVIIll555l22 w przedmiotowej

sprawie.



ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIf: 0, BRAK Gtr-OSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wvniki imienne: ZA (21) Barbara Bochniarz, Julian Dragan, Barbara Draus, Stanislaw

Dworak, J6zef Fryc, Grazyna Halat, Adam Kaczanowski, Miroslaw Kaczmarczyk, Michal

Karkut, Krzysztof Kluza,GrulynaMaziarz. Pawel Michno, Piotr Panek, Dorian Pik, Zbigniew

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

W6j cicki, Roman Zqbczyk

Ad7

W punkcie sprawy rolne pomszone zostaly nastgpuj4ce tematy:

- soltys wsi Kolbuszowa G6rna P. Jan Fryc zapytal o plany budowy polder6w zalewowych

w Kolbuszowej Gomej i Kolbuszowej Dolnej,

- radna P. Barbara Bochniarz zwr6cila sig z propozycj4 uhonorowania pracownikow jednostek

organizacyjnych gminy Kolbuszowa tytulami ,,Zasluhony dla MiG Kolbuszowa" oraz

odznaczeniami resortowymi przy okazji zbli?ajqcego sig Swigta NiepodlegloSci. Radna

zaapelowala r6wnie2 o rozwaaenie nasadzeri drzew (platan6w) wzdlu? bulwar6w nad Nilem,

- radny P. Piotr Panek postulowal o zainstalowanie czytnika kart w budynku Starostwa

Powiatowego w Kolbuszowej dzigki kt6remu mieszkaricy bgd4 mie6 mozliwoSd uiszczenra

oplaty skarbowej w formie bezgot6wkowej. Zaapelowal r6wnie2 o zamontowanie barierek na

ul. Parkowej przy moScie narzeceNil (w celu zachowania bezpieczefstwa bawi4cych sig tam

dzieci),

- radny P. Miroslaw Kaczmarczyk zwr6cil sig z wnioskiem o zlohenie informacji nt. sprzeda?y

dzialki przy ul. Wojska Polskiego przeztaczonej pod budowg budynku wielorodzinnego

- radny P. Julian Dragan zapytal o plany budowy wiezy sieci kom6rkowej przez operatora sieci

PLAY w miejscowo6ci Werynia,

Odpowiedzinazapytania udzielil Burmistrz Kolbuszowej, Skarbnik Kolbuszowej i Kierownik
P. Tadeusz Serafin.

Sesjg zakoriczono o godz. 08:50.

Na tym protok6l zakohczono.

Protokol sporzqdzila: J. Mucha Ett,Ct{&l
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Lista obecnoSci radnych na sesji Rady Miejskiej w Kolbuszowej w dniu 11.08.2022

L.p. Nazrvisko i Imig MiejscowoSci Podpis

I Bochniarz Barbara Kolbuszowa frF4 ..
2. Dragan Julian Werynia ).R"--/-J-
aJ. Dworak Stanislaw Widetka ----

(
/,))/ d-'/

4. Draus Barbara Przedborz. ,-----" //
Aw,ztr ?wlqoo-

5. Fryc J6zef Kolbuszowa ,\\*1C-
6. Halat Grairyna Kolbuszowa Dolna ry( w\
7. Kaczanowski Adam Kolbuszowa Yuro.. ,., Sf.l A

n
8. Kaczmarczyk

Miroslaw
Kolbuszowa

9. Karkut Michal Kolbuszowa G6rna f4/eil7'
10. Kluza Krzysztof Bukowiec ,44,/q
ll Maziarz Graiyna Nowa WieS 2q,v
12. Michno Pawel Kolbuszowa G6rna

Lkol/n"-
13. Panek Piotr

14. Pytlak Zbigniew Werynia
@)-'t

15. Pik Dorian Kolbuszowa 57,h-
16. Rumak Stanislaw Widelka L
17. Szafraniec Barbara Kolbuszowa ,r-{,*4
18. W6jcicki Krzysztof Kolbuszowa Ut d,l Gt"*
19. Wiktor Bronislaw Kolbuszowa G6rna 'bt ,
20. Wilk Krzysztof Domatk6w

21 Zqbczyk Roman Kupno ry{
,4

\ --t/

l$gc,-^^.. I>



LISTA OBECNOSCI

Sottys6w i Przewodniczqcych Zarzqdow Osiedli na sesji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

w dniu tL.08.2022

L.p. Nazwisko i Imie MieiscowoSd Podpis

1. Kolacz Graiyna Bukowiec Mrm
2. Rozmus Graiyna Domatk6w hwh,
3. Dluief Krystyna

Huta
Przedborska O[f;]

4. Fryc Jan

Kolbuszowa
G6rna

5. Sudol Edward Klap6wka ).{

6. Plizga Mieczyslaw Kupno

'fu^,
il,w!

7. Miazga Stanislaw
Porqby

Kupiefiskie $$-\v
8. Tokarz Krystyna Swiercz6w Trkoa #,

9. Tylutka Danuta Zarqbki {r/"/te
10. Halat Graiyna

Kolbuszowa
Dolna ry%,4

LL. Maziarz Graiyna Nowa WieS 9?"V
L2, Draus Barbara Przedb6rz 'o**r oa,tfua

13. Rumak Stanislaw Widetka D
L4. Pytlak Zbigniew Werynia (DA
15. Warzocha Maria Kolbuszowa q
16. Romaniuk Grzegorz Kolbuszowa

V
V

L7. Wesolowski Karol Kolbuszowa UVH
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Lista zaproszonych go6ci na sesjg Rady Miejskiej w Kolbuszowej
w dniu 11.08.2022

1. Jan Zuba- Burmistrz Kolbuszowej

2. Marek Gil- Z-ca Burmistrza Kolbuszowej

3. Jacek Mroczek- Skarbnik

4. Krzysztof Matejek - Sekretarz

5. Kierownicy Referat6w Urzgdu Miejskiego


