
Niepołomice, dnia 5 lutego 2013 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 XXVI sesję Rady Miejskiej w Niepołomicach. 

Sesja odbędzie się w dniu 12 lutego 2013 r. (wtorek), o godzinie 16:00 w Sali Konferencyjnej Zamku 

Królewskiego w Niepołomicach. 

 

Proponowany porządek obrad: 

 

1. Otwarcie XXVI sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z XXIV i XXV sesji. 

4. Interpelacje radnych. 

5. Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami. 

6. Informacja nt profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani w Gminie Niepołomice. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2013 r. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2013 -

2022. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niepołomice.” 

10. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Niepołomice do Wojewódzkiego planu gospodarki odpadami dla województwa małopolskiego. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

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

Zakrzowiec, i Zakrzów”, przyjętego uchwałą Nr XLI/581/2005 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 19 

grudnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 145, poz.973) - dla obszaru północnej części wsi Ochmanów. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Niepołomicach na 2013 r.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Niepołomicach na 

2013 rok. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/298/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 

sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Niepołomice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów 

oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Niepołomice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich 

numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.   

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej z Powiatem Wielickim na 

wspólną realizację projektu „E-powiat- Zintegrowany System Infrastruktury Informacji Przestrzennej, 

wspomagający zarządzanie Powiatem Wielickim oraz ze zwiększeniem zakresu i ilości usług świadczonych w 

formie elektronicznej" 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych 

wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Niepołomicach w Liceum Ogólnokształcące dla 

Dorosłych. 



18. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla 

Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach  w 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum Uzupełniającego  dla Dorosłych 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach w Liceum 

Ogólnokształcące dla Dorosłych. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki 

lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Niepołomice. 

21. Podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia opłat za pobyt dzieci i za wyżywienie w żłobkach prowadzonych przez 

Gminę Niepołomice i u dziennego opiekuna oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi 

opiekunami.  

23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.  

24. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej. (Lotnicza) 

25. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej. (Saperów) 

26. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej. (Strzelców) 

27. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej. (Spadochroniarzy) 

28. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej. (Nawigatorów) 

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

przyjęcia na własność Nieruchomości gruntowej na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi 

służącymi wykonywaniu zadań własnych. 

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

nieruchomości gruntowej. 

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

bezprzetargowym na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata - część Nieruchomości gruntowej stanowiącej 

własność Gminy Niepołomice.  

32. Ogłoszenie podjętych uchwał. 

33. Sprawy różne, wolne wnioski.  

34. Zamknięcie XXVI sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach. 

  

  Przewodniczący Rady Miejskiej 

  w Niepołomicach 

  Marek Ciastoń 

 

  


