
Niepołomice, 5 marca 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 VI sesję Rady Miejskiej w Niepołomicach. 

Sesja odbędzie się w dniu  12 marca 2015 r. (czwartek), o godzinie 16:00 w Zamku 

Królewskim w Niepołomicach. 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie VI sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miejskiej. 

4. Interpelacje radnych.  

5. Sprawozdanie z działalności burmistrza między sesjami.  

6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Niepołomicach za rok 

2014. 

7. Sprawozdanie z działalności pełnomocnika burmistrza ds. profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych i narkomanii.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Niepołomice na 2015 r. 

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

na lata 2015- 2025.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji inwestycji drogowych i sposobu ich finansowania. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Niepołomice na 

2016 r. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Niepołomice w 2015 r. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie odławiania bezdomnych Zwierząt na terenie Gminy Niepołomice 

oraz zapewnienia opieki wyłapanym zwierzętom. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów, wartości punktowej poszczególnych 

kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium 

w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, do przedszkoli publicznych, oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych, oraz innych form wychowania przedszkolnego 



prowadzonych przez Gminę Niepołomice.  

17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. (Niepołomicka Strefa Inwestycyjna dla obszaru przy ul. 

Grabskiej w Niepołomicach) 

18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. (dla wsi Staniątki dla obszaru P&R w Staniątkach, wraz z 

otoczeniem) 

19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. (Podłęże dla obszaru P&R w Podłężu, wraz z otoczeniem) 

20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. (dla obszarów „Wola Batorska II”) 

21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. (dla obszarów „Zabierzów Bocheński II”) 

22. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. (dla obszarów „Wola Zabierzowska II”) 

23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Małopolskiego w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Niepołomice. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia nagrody „Dąb Biznesu” dla Firm Wspierających 

Rozwój Społeczności Lokalnej. 

25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/367/13 Rady Miejskiej w 

Niepołomicach z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie podziału gminy Niepołomice na stałe 

obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji 

wyborczych. 

26. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 14/VII/61 Miejskiej Rady Narodowej w 

Niepołomicach z dnia 30 października 1961 r. w sprawie zatwierdzenia przedłożonego przez 

Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Niepołomicach projektu nazw ulic- w części 

dotyczącej zatwierdzenia nazwy ulicy „Krótka” od ulicy Bocheńskiej do ulicy Myśliwskiej). 

27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej 

własność Gminy Niepołomice (dotyczy działki nr 3538 o pow. 0,4111 ha położonej w 

Niepołomicach). 

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

użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej (dotyczy działki nr 341/7 o powierzchni 

0,28075 ha). 

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

darowizny nieruchomości gruntowej (dotyczy działki nr 3278/20 o powierzchni 0,0035 ha 

położonej w Niepołomicach). 

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

darowizny nieruchomości gruntowej (dotyczy działki nr 3279/4 o powierzchni 0,0018 ha 

położonej w Niepołomicach). 

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

użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w trybie nieodpłatnego przekazania, o 

którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, 

restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”. 

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

własności nieruchomości gruntowej w trybie nieodpłatnego przekazania , o którym mowa w 

art. 24 ust. 5c ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami 

rolnymi Skarbu Państwa (dotyczy działki nr 356/2 o powierzchni 0,0182 ha i nr 374/3 o 



powierzchni 0,0461 ha położonych w Niepołomicach).  

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

własności nieruchomości gruntowej w trybie nieodpłatnego przekazania , o którym mowa w 

art. 24 ust. 5c ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami 

rolnymi Skarbu Państwa (dotyczy działki nr 631/1 o powierzchni 0,7130 ha i nr 631/2 o 

powierzchni 0,2299 ha położonych w Niepołomicach). 

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

Niepołomice. 

35. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi 

na uchwałę Rady Miejskiej w Niepołomicach. 

36. Ogłoszenie podjętych uchwał. 

37. Sprawy różne, wolne wnioski.  

38. Zamknięcie VI sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

w Niepołomicach 

Marek Ciastoń  


