
Niepołomice, 14 kwietnia 2015 r. 

 

Zawiadomienie 

       Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 

2013 r. poz. 594 z późn. zm.) z w o ł u j ę VII sesję Rady Miejskiej w Niepołomicach. 

Sesja odbędzie się w dniu  21 kwietnia 2015 r. (wtorek), o godzinie 16:00 w Zamku Królewskim w 

Niepołomicach. 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie VII sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miejskiej. 

4. Interpelacje radnych.  

5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta i Gminy Niepołomice z 

uwzględnieniem działalności Policji, Straży Miejskiej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

6. Sprawozdanie z działalności burmistrza między sesjami.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/395/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 

17 kwietnia 2013 r. w sprawie statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Niepołomicach.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez gminę Niepołomice do Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania Powiatu Wielickiego.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Województwa Małopolskiego zadań należących do zakresu 

administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na 

obszarze gminy Niepołomice.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez gminę Niepołomice od Skarbu 

Państwa zadania zarządzania fragmentem pasa autostrady A4, na czas przygotowania i realizacji 

przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa węzła Niepołomice na odcinku autostrady A4 pomiędzy węzłem 

Kraków Bieżanów i węzłem Targowisko”.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez gminę Niepołomice od Województwa 

Małopolskiego zadania zarządzania drogą wojewódzką nr 964 na odcinku nr 320 od km 0+180 do 

0+580, na czas przygotowania i realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa węzła Niepołomice na 

odcinku autostrady A4 pomiędzy węzłem Kraków Bieżanów i węzłem Targowisko”. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/575/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 

28 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego.   

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Niepołomice obszar „B” obejmującego wsie: Ochmanów, Podłęże, Słomiróg, Staniątki, 

Suchoraba, Zagórze, Zakrzowiec i Zakrzów przyjętego Uchwałą Nr XLI/581/2005 Rady Miejskiej w 

Niepołomicach z dnia 19 grudnia 2005 r. – dla terenu położonego we wsi Podłęże, w sąsiedztwie 

wiaduktu kolejowego na Drodze Wojewódzkiej Nr 964.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/390/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z 

dnia 28 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Niepołomice.    

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/386/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z 

dnia 14 marca 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia 



inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.  

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/391/13 w sprawie określenia szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.  

18. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi.  

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości 

gruntowej.  

20. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi na 

uchwałę Rady Miejskiej w Niepołomicach. 

21. Ogłoszenie podjętych uchwał. 

22. Sprawy różne, wolne wnioski.  

23. Zamknięcie VII sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej w 

Niepołomicach 

Marek Ciastoń 


