
Niepołomice,  13 października  2011 r  

        

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.): 

z w o ł u j ę   XI  S e s j ę   R a d y   M i e j s k i e j   w 

N i e p o ł o m i c a c h 

 

na  dzień 20 października 2011  roku  /czwartek/,  na godz. 16.00 

w Zamku Królewskim w Niepołomicach. 

 

  

1. Otwarcie XI sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miejskiej. 

4. Wręczenie nagród dla najlepszych sportowców Gminy Niepołomice. 

5. Informacja nt. stanu Oświaty w Gminie Niepołomice. 

6. Interpelacje radnych. 

7. Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2011 r.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice 

na lata 2011- 2019.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Powiatu Wielickiego. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXXII/748/10 Rady Miejskiej w 

Niepołomicach z dnia 26 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 

odrębnej własności lokali użytkowych oraz na zbycie tych lokali (wraz ze związanymi z nimi 

udziałami w użytkowaniu wieczystym ) oraz z innymi nieruchomościami gruntowymi 

stanowiącymi własność Gminy Niepołomice, w drodze zamiany na nieruchomość gruntową 

stanowiącą własność osoby prawnej.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Gminę Niepołomice do realizacji Projektu 

„Mobilni na start” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Gminę Niepołomice do realizacji Projektu 

„Skuteczny handlowiec” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów przewodniczących zarządów osiedli i 

członków zarządów osiedli oraz określenia terminów ich przeprowadzenia.  

15. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich oraz określenia 

terminów ich przeprowadzenia.  

16. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Niepołomicach.  

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Niepołomicach w sprawie 

utworzenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Samodzielnej Publicznej stacji 



Pogotowia Ratunkowego w Niepołomicach.   

19. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Niepołomice nieruchomości gruntowych 

(dotyczy działki nr 1456/4 i 1456/8 położonych w Zabierzowie Bocheńskim). 

20. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Niepołomice  nieruchomości gruntowej 

(dotyczy działki nr 1494/3 i 1494/4 położonych w Zabierzowie Bocheńskim). 

21. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Niepołomice  nieruchomości gruntowej 

(dotyczy działki nr 1496/4 o pow. 0,0059 ha położonej w Zabierzowie Bocheńskim). 

22. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej 

(dotyczy działki nr 1456/6 o pow. 0,0012 ha położonej w Zabierzowie Bocheńskim). 

23. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Niepołomice  nieruchomości gruntowej 

(dotyczy działki nr 1496/6 o pow. 0,0034 ha położonej w Zabierzowie Bocheńskim). 

24. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Niepołomice w drodze darowizny 

nieruchomości gruntowej (dotyczy działki nr 4348/2 o pow. 0,0086 ha położonej w 

Niepołomicach). 

25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice 

nieruchomości gruntowej (dotyczy działki nr 894/1 o pow. 0,1361 ha położonej w 

Niepołomicach).  

26. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie przez Gminie Niepołomice 

nieruchomości gruntowej (dotyczy działki nr 67/37 o pow. 0,6204 położonej w Zagórzu). 

27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice 

nieruchomości gruntowych (dotyczy działek nr 233, 234, 237 położonych w Zagórzu). 

28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości 

gruntowej stanowiącej własność Gminy Niepołomice (dotyczy działki nr 2147/53 o pow. 

19.9447 ha położonej w Woli Batorskiej). 

29. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej 

stanowiącej własność Gminy Niepołomice (dotyczy działki nr 1645/10 o pow. 0,0052 

położonej w Niepołomicach).  

30. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokali 

mieszkalnych oraz na zbycie tych lokali najemcom. 

31. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej 

stanowiącej własność Gminy Niepołomice na nieruchomość gruntową stanowiącą własność 

osoby prawnej.  

32. Ogłoszenie podjętych uchwał. 

33. Sprawy różne, wolne wnioski.  

34. Zamknięcie XI sesji Rady Miejskiej.  

 

 


