
Niepołomice,  27 kwietnia 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   VII   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 4 maja 2011  roku  (środa),  na godz. 16.00 

w Zamku Królewskim w Niepołomicach. 

 

1. Otwarcie VII sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej. 

4. Interpelacje radnych. 

5. Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami. 

6. Informacja nt. działalności spółek:  OSTiR i Wodociągi Niepołomice oraz Muzeum 
Niepołomickiego i Fundacji Zamek Królewski w Niepołomicach. 

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

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

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Woli Batorskiej. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Zabierzowie Bocheńskim. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Staniątkach. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej między Miastem 
Niepołomice w Rzeczypospolitej Polskiej a Miastem Szécsény w Republice Węgierskiej. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi 
na uchwałę Rady Miejskiej w Niepołomicach. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji do rozpatrzenia skargi na 
działalność Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice.  

17. Podjęcie uchwały    w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Niepołomice. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego (Ochmanów dz. 239 – tereny zielone). 



19. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego ze studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego (Niepołomice – ścisłe centrum miasta). 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Niepołomice obszar „A” Miasto Niepołomice, dla obszaru ścisłego centrum miasta 
Niepołomice. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Gminy Niepołomice (dot. działki nr 1329 o pow. 0,3000 ha położonej w 
Niepołomicach). 

22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Gminy Niepołomice (dot. działki nr 188/6 o pow. 0,1375 ha położonej w 
Niepołomicach). 

23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Gminy Niepołomice (dot. działki nr 188/9 o pow. 0,1281 ha położonej w 
Niepołomicach). 

24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Gminy Niepołomice (dot. działki nr 215/7 o pow. 0,0024 ha położonej w 
Zakrzowie). 

25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Gminy Niepołomice (dot. działki nr 65/2 o pow. 0,0075 ha położonej w 
Zakrzowcu). 

26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Gminy Niepołomice (dot. działki nr 10/5 o pow. 0,0004 ha położonej w 
Zakrzowcu). 

27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych 
stanowiących własność Gminy Niepołomice na nieruchomość gruntową stanowiącą własność 
Parafii Rzymsko- Katolickiej Pod Wezwaniem Dziesięciu Tysięcy Męczenników w 
Niepołomicach. 

28. Ogłoszenie podjętych uchwał. 

29. Sprawy różne, wolne wnioski. 

30. Zamknięcie VII sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach. 

 

 

 

 


