
Niepołomice,  24 sierpnia  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   X  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 31 sierpnia 2011  roku  /środa/,  na godz. 16.00 

w Zamku Królewskim w Niepołomicach. 

 

1. Otwarcie X sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z VIII i IX sesji Rady Miejskiej. 

4. Interpelacje radnych. 

5. Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami. 

6. Informacja nt. działalności Straży Miejskiej w Niepołomicach, Komisariatu Policji w 
Niepołomicach oraz  Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Niepołomice. 

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

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na 
lata 2011- 2019.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie wkładu własnego gminy 
Niepołomice związanego z realizacją inwestycji „Remont traktu Grunwaldzkiego – ciągu ulic 
łączącego Centrum Niepołomic ze strefą przemysłową wraz z remontem oświetlenia ulicznego 
oraz zmianą organizacji ruchu dla poprawy bezpieczeństwa”- w oparciu o umowę wykupu 
wierzytelności.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na 
ławników sądowych kadencji 2012- 2015. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od powiatu wielickiego zadań związanych z 
prowadzeniem zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Niepołomice.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Niepołomicach w sprawie 
utworzenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnej 
Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Niepołomicach. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.  

16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodność zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego.  

17. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Niepołomice obszar „A” Miasto Niepołomice dla części obszaru osiedla Jazy w 
bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Drwinki. 



18.  Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodność zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego.  

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Niepołomice na terenie Niepołomickiej strefy przemysłowej oraz zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „B” obejmującego wsie 
:Ochmanów, Podłęże, Staniątki, Suchoraba, Słomiróg, Zagórze, Zakrzowiec i Zakrzów dla 
obszaru pod planowany Stadion Miejski wraz z terenami na północ od firmy Coca- Cola w 
Miejscowościach Niepołomice i Staniątki.  

20. Podjęcie uchwały w sprawie  stwierdzenia zgodność zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego.  

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Niepołomice obszar „A” Miasto Niepołomice- dla obszaru położonego w okolicy ul. Ples 
w Niepołomicach. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice 
nieruchomości lokalowej stanowiącej własność osoby fizycznej wraz z udziałem we 
współwłasności nieruchomości gruntowej.  

23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej 
własność Gminy Niepołomice (dot. działki nr 4296/64 o pow. 0,0507 ha położonej w 
Niepołomicach). 

24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice w drodze 
darowizny nieruchomości gruntowej (dot. działki nr 927/1 o pow. 0,0060 ha położonej w 
Niepołomicach). 

25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice w drodze 
darowizny nieruchomości gruntowej (dot. działki nr 3774/8 o pow. 0,0447 ha położonej w 
Niepołomicach). 

26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice w drodze 
darowizny nieruchomości gruntowej (dot. działki nr 389/19 o pow. 0,0280 ha położonej w 
Niepołomicach). 

27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice w drodze 
darowizny nieruchomości gruntowej (dot. działki nr 68/9 o pow. 0,0044 ha położonej w 
Zagórzu). 

28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice w drodze 
darowizny nieruchomości gruntowej (dot. działki nr 736/2 o pow. 0,1159 ha położonej w 
Zabierzowie Bocheńskim). 

29. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice w drodze 
darowizny nieruchomości gruntowej (dot. działki nr 737/2 o pow. 0,0090 ha położonej w 
Zabierzowie Bocheńskim). 

30. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice w drodze 
darowizny nieruchomości gruntowej (dot. działki nr 736/10 o pow. 0,0227 ha położonej w 
Zabierzowie Bocheńskim). 

31. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice 
nieruchomości gruntowej (dot. działki nr 44/1 o pow. 0,0186 ha położonej w Zakrzowcu). 

32. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice 
nieruchomości gruntowej (dot. działki nr 43/4 o pow. 0,0533 ha położonej w Zakrzowcu). 

33. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice 
nieruchomości gruntowej (dot. działki nr 45/1 o pow. 0,0025 ha położonej w Zakrzowcu). 

34. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice 
nieruchomości gruntowej (dot. działki nr 46/1 o pow. 0,0034 ha położonej w Zakrzowcu). 

35. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice 
nieruchomości gruntowej (dot. działki nr 1757/1 o pow. 0,0392 ha położonej w 



Niepołomicach). 

36. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Gminy Niepołomice na nieruchomość gruntową stanowiącą własność 
osoby fizycznej (dot. działki nr 110/70 o pow. 0,0661 ha położonej w Zakrzowie). 

37. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Gminy Niepołomice na nieruchomość gruntową stanowiącą własność 
osób fizycznych (dot. działki nr 110/76 o pow. 0,0608 ha położonej w Zakrzowie). 

38. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Gminy Niepołomice na nieruchomość gruntową stanowiącą własność 
osoby fizycznej (dot. działki nr 110/75 o pow. 0,0609 ha położonej w Zakrzowie). 

39. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Gminy Niepołomice na nieruchomość gruntową stanowiącą własność 
osoby fizycznej (dot. działki nr 110/73 o pow. 0,0617 ha położonej w Zakrzowie). 

40. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej 
własność Gminy Niepołomice.  

41. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy 
Niepołomice.  

42. Ogłoszenie podjętych uchwał.  

43. Sprawy różne, wolne wnioski.  

44. Zamknięcie X sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.  

 

 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 w Niepołomicach 

Marek Ciastoń  
 

 


