
Niepołomice, dnia 21 czerwca 2012 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 XX sesję Rady Miejskiej w Niepołomicach. 

Sesja odbędzie się w dniu 28 czerwca 2012 r. (czwartek), o godzinie 16:00 w Sali Konferencyjnej 

Zamku Królewskiego w Niepołomicach. 

 

Proponowany porządek obrad: 

 

1. Otwarcie XX sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej. 

4. Interpelacje radnych. 

5. Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na 2012 r.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na 2012 r.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie (zatwierdzenia/niezatwierdzenia) sprawozdania finansowego oraz 

(zatwierdzenia/niezatwierdzenia) sprawozdania z wykonania budżetu gminy Niepołomice za rok 2011.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie (udzielenia/nieudzielenia) absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy 

Niepołomice z tytułu wykonania budżetu Gminy Niepołomice za rok 2011. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie gorącego posiłku w 

ramach realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wykonania przez Gminę Niepołomice zadania własnego 

Województwa Małopolskiego z zakresu infrastruktury drogowej. 

12. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały nr XVI/228/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 

22 marca 2012 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Niepołomice.  

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

darowizny nieruchomości gruntowej (dotyczy działki nr 673/20 o pow. 0,06 ha położonej w Woli 

Batorskiej). 

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

darowizny nieruchomości gruntowej (dotyczy działki nr 847/12 o pow. 0,0645 ha położonej w 

Niepołomicach). 

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

darowizny nieruchomości gruntowej (dotyczy działki nr 2406/35 o pow. 0,0018 ha położonej w 

Niepołomicach). 

16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Miejsko- Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach. * 

17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na prezesa zarządu Ośrodka Sportu Turystyki i 

Rekreacji w Niepołomicach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (kierownika gminnej jednostki 

organizacyjnej). * 



18. Ogłoszenie podjętych uchwał.  

19. Sprawy różne, wolne wnioski. 

20. Zamknięcie XX sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.  

 

 

*protokoły z prac komisji oraz projekty uzasadnienia do uchwał w sprawie skarg zostaną przedstawione 

na sesji.  

 

      Przewodniczący Rady Miejskiej  

      Marek Ciastoń 


