
 

 

Niepołomice, dnia 17 maja 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 XVIII sesję Rady Miejskiej w Niepołomicach. 

Sesja odbędzie się w dniu 24 maja 2012 r. (czwartek), o godzinie 16:00 w Sali Konferencyjnej 

Zamku Królewskiego w Niepołomicach. 

 

Proponowany porządek obrad: 

 

1. Otwarcie XVIII sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej. 

4. Interpelacje radnych. 

5. Informacja nt. działalności Fundacji Zamek Królewski w Niepołomicach oraz Muzeum 

Niepołomickiego. 

6. Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2012 r.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 

2012-2022.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Samodzielnej Publicznej Stacji 

Pogotowia Ratunkowego w Niepołomicach.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Miejsko – Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach.  

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

Rekreacji w Niepołomicach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (kierownika gminnej jednostki 

organizacyjnej). 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla gminy 

Niepołomice.   

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający 

się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej w Niepołomicach. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego (dla terenu inwestycyjnego przy Drodze Solnej we wsi Ochmanów). 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 



przestrzennego (dla obszaru stawu w Zakrzowcu). 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego (dla obszaru starego młyna w centrum miasta Niepołomice). 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Niepołomice obszar „B” obejmującego wsie: Ochmanów, Podłęże, Słomiróg, Staniątki, Suchoraba, 

Zagórze, Zakrzowiec i Zakrzów- dla obszaru wsi Staniątki w sąsiedztwie wiaduktu kolejowego na 

drodze wojewódzkiej nr 964 w Staniątkach. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Niepołomice do używania i 

pobierania pożytków (w dzierżawę) zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 

osób fizycznych.  

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

własność gminy Niepołomice na nieruchomość gruntową stanowiącą własność osoby prawnej. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości 

gruntowej (dotyczy działki nr 4001/1 o pow. 0,0947 ha położonej w Niepołomicach). 

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

darowizny nieruchomości gruntowej (dotyczy działki nr 329/1 o pow. 0,0192 ha położonej w 

Chobocie). 

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

darowizny nieruchomości gruntowej (dotyczy działki nr 328/1 o pow. 0,0342 ha położonej w 

Chobocie). 

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

darowizny nieruchomości gruntowej (dotyczy działki nr 330/1 o pow. 0,0083 ha położonej w 

Chobocie). 

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

darowizny nieruchomości gruntowej (dotyczy działki nr 331/1 o pow. 0,0069 ha położonej w 

Chobocie). 

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

darowizny nieruchomości gruntowej (dotyczy działki nr 193/2 o pow. 0,0054 ha położonej w 

Chobocie). 

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

darowizny nieruchomości gruntowej (dotyczy działki nr 194/2 o pow. 0,0073 ha położonej w 

Chobocie). 

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

darowizny nieruchomości gruntowej (dotyczy działki nr 195/2 o pow. 0,0010 ha położonej w 

Chobocie). 

29. Podjęcie rezolucji skierowanej do Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. 

30. Ogłoszenia podjętych uchwał.  

31. Sprawy różne, wolne wnioski.  

32. Zamknięcie XVIII sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.   

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

 w Niepołomicach 

 Marek Ciastoń 

 

 

 


