
PrzewodniczQcy Rady Miej skiej
w Kolbuszowej

RADY MIEJSKIEJ
w KoLeuszowEJ

BR.0002.2.2022
Kolbuszowa, dnia 16.02.2022 r.

Stowarzyszenie rrlnicj atywa WolnoS6"

z siedzib4 w Rzeszowie

Uprzejmie informujg, 2e w dniu 24 lutego 2022 roku o godz.8:00 w budynku Fundacji na

Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej przy ul. Wolskiej 2, odbgdzie sig XLIII sesja

VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej. W punkcie 15. porz4dku obrad, Rada Miejska

rozpatrywal bgdzie wniesion4 przez Paristwa petycjg z dnia 29 puldzierrrika 2021 roku (data

wplywu do Urzgdu 26 listopada2l2l roku). W zal1czeniu przesylam proponowany porzEdek obrad.

Zpowalaniem

ul. Obrohc6w Pokoju 21 ,36-100 Kolbuszowa, tel. (O-17)2272-500, fax. (0-17) 2272-939, e-mail: biuro.rady@ekolbuszowa.pl

sander Wilk



PRZEWODT{ICZACY
RADY MIEJSKIEJ
w Koi-guszowEJ

B.F..0002.2.2022
Kolbuszowa, dnia 17 .02.2022r.

Pan/Pani

Na podstawie art. 20 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie gminnym
(Dz.U. 22019 roku poz. 506 zp62niejszymi zmianami),

zwolujg XLIII sesjg VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej, ktrira odbgdzie
sig w dniu 24lutego 2022 roku o godz. 08:00 w budynku

Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej przy ulicy Wolskiej

Proponowany porzadek obrad :

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjgcie porz?dku obrad sesji.
3. Przyjgcie protokotu zpoprzedniej sesji.
4. Informacja o zarzqdzeniach wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej

w okresie migdzy sesjami.
5. Informacja o stanie bezpieczeristwa i porz4dku publicznego na terenie Gminy

Kolbuszowa za 2021 r.(Komenda Policji w Kolbuszowej, Paristwowa Straz
Polama w Kolbuszowej, nadleSnictwo Kolbuszowa, Stra2 Miejska
w Kolbuszowej).

6. Podjgcie uchwaty w sprawie zmian w budzecie MiG Kolbuszowa na rok202l.
7. Podjgcie uchwaty w sprawie ustalenia wysokoSci ekwiwalentu pienigznego dla

czlonka ochotniczej slraly polarnej, ktory uczestniczyl w dzialaniu
ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub iwiczeniu z terenu-Gminy
Kolbuszowa.

8. Podjgcie uchwaty w sprawie wyrailenia zgody na sprzedal w trybie
bezprzetargowym nieruchomoSci gruntowej, wtasnoSci Gminy Kolbuszowa
polozonej w Kolbuszowej przy ulicy Stanislawa Krzaklewskiego.

9. Podjgcie uchwaly w sprawie zmiany uchwaly Nr XXlIIl272l20 Rady

Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 lipca 2020r. w sprawie regulaminu

utrzymania czysto6ci i porzqdku na terenie Gminy Kolbuszowa.
l0.Podjgcie uchwaty w sprawie zmiany uchwaly Nr XXIII1273120 Rady

Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie szczegotowego

sposobu i zakresu Swiadczenia uslug w zakresie odbierania odpadow
komunalnych od wtaScicieli nieruchomo6ci z terenu Gminy Kolbuszowa
i odbierania odpadow komunalnych od wla6cicieli nieruchomo6ci i sposobu

riwiadczenia uslug przez punkty selektywnego zbierania odpad6w
komunalnych.

I l.Podjgcie uchwaly w sprawie okreSlenia przystank6w komunikacyjnych
i dworca ktorych wtaScicielem lub zarzqdzaj4cym jest Gmina Kolbuszowa,



udostgpnionych dla operator6w i przewo1nikow orazwarunk6w i zasad

korzystan ia z ty ch obiektow.
1 2. Podj gci e uchwaly w spraw ie v'y raLenia zgody na zaw ar cie umowy

o Swiadczeniu uslug w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

l3.Podjgcie uchwaly w sprawie ustalenia stawki zakorzystanie ptzez

operatorow i przew ohnikow z dw or ca oraz przystank6w komunikacyj nych,

ktorych wtaScicielem lub zarzqdzaiqcym jest Gmina Kolbuszowa.

l4.Podjgcie uchwaly w sprawie ustalenia regulaminu Dworca Kolbuszowa.
l5.Podjgcie uchwaly w sprawie uznania za nie zastuguj4c4na uwzglgdnienie

petycjg Stowarzyszenia Inicjatywa WolnoSc
l6.Sprawy ro?.ne.

BezpoSrednio po zakoriczeniu sesji Rady Miejskiej odbgdzie sig posiedzenie Rady

Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej .

Zawiadorrienie niniejsze na podstawie art.2-5 ust.3 ustawy z dnia 8 rrrarca 1990r. o samorz4dzie gminnym

(jednolity tekst Dz.U.2019. poz.506 zpo2n.nn.) stanowi podstawg do uzyskania zwolnienia w ZakladziePracy.

PRZE D zACY
L.uszowej


