
Niepołomice, 20 lutego 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 XXXVIII sesję Rady Miejskiej w 

Niepołomicach. 

Sesja odbędzie się w dniu 27 lutego 2014 r. (czwartek), o godzinie 16:00 w Sali 

Konferencyjnej Zamku Królewskiego w Niepołomicach. 

 

Proponowany porządek obrad: 

 

1. Otwarcie XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Miejskiej. 

4. Interpelacje radnych. 

5. Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Niepołomicach na 2014 

rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w 

Niepołomicach na 2014 rok. 

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

Małopolskiego w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Niepołomice. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 

ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy 

Niepołomice.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie odławiania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Niepołomice 

oraz zapewnienia opieki wyłapanym zwierzętom. 

12. Podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niepołomice w 2014 r.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Niepołomicach 



oraz utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych 

okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach 

lub placówkach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, 

psychologów, logopedów i niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach lub placówkach 

oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 

tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych 

i niepublicznych szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach 

podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez 

osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Niepołomice, oraz trybu i zakresu 

przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.  

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niepołomice.  

17. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XIII/93/2003 Rady Miejskiej w 

Niepołomicach z dnia 22 grudnia 2003 w sprawie nadania nazwy ulicy „Słoneczna Boczna”. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.  

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do odpłatnego używania (w najem) 

zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Niepołomice.  

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

własność Gminy Niepołomice.  

21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejsko- Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji do rozpatrzenia skarg na działalność 

Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice.  

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

Niepołomice.  

24. Ogłoszenie podjętych uchwał. 

25. Sprawy różne, wolne wnioski. 

26. Zamknięcie XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.  

 


