
Niepołomice, dnia 20 stycznia 2014 r. 

   

Zawiadomienie 

 

       Na podstawie 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 XXXVII sesję Rady Miejskiej w Niepołomicach. 

Sesja odbędzie się w dniu 30 stycznia 2014 r. (czwartek), o godzinie 16:00 w Sali Konferencyjnej 

Zamku Królewskiego w Niepołomicach. 

 

 

Proponowany porządek obrad: 

 

1. Otwarcie XXXVII sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z XXXV i XXXVI sesji Rady Miejskiej. 

4. Interpelacje radnych. 

5. Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie  Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2014. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata …… 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Gminy Niepołomice do 

Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego pod nazwą „Metropolia Krakowska”. 

9. 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. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/189/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 

listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatków oraz 

deklaracji podatkowych. 

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

uchwałę Rady Miejskiej w Niepołomicach (na uchwałę nr LV/572/09 z dnia 1grudnia 2009 r.) 

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

uchwałę Rady Miejskiej w Niepołomicach (na uchwałę nr XII/189/11 z dnia 29 listopada 2011 r. ) 

13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania 

pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej tj. zasiłku 

celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków Gminy na pomoc realizowaną w 

ramach zadań własnych, w postaci zakupu posiłków albo produktów żywnościowych (świadczenie 

rzeczowe) dla osób/rodzin których dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę kryterium 

dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej , a którym to pomimo przekroczenia 

kryterium przyznano w/w wsparcie. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego, lokalnego programu osłonowego w zakresie 

dożywiania na lata 2014-2020 „Pomoc Gminy Niepołomice w zakresie dożywiania”. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/281/08 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 



21 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących 

własność Gminy Niepołomice.  

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/493/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z 

dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice w drodze 

darowizny nieruchomości gruntowej. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice w drodze 

darowizny nieruchomości gruntowej oraz uchylenia uchwały nr XXIX/404/13 Rady Miejskiej w 

Niepołomicach z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 

gruntowej stanowiącej własność Gminy Niepołomice na nieruchomość gruntową stanowiącą własność 

osoby fizycznej. 

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

gruntowej (dot. działki nr 2/3 o pow. 0,0173 ha położonej w Suchorabie).  

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

gruntowej (dot. działki nr 3986/119 p pow. 0,3328 ha położonej w Niepołomicach). 

21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji do rozpatrzenia skargi na działalność 

Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice.   

22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy 

Niepołomice. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi na bezczynność Rady Miejskiej w Niepołomicach 

Wojewodzie Małopolskiemu.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Niepołomicach 

Marek Ciastoń 


