
Niepołomice, 21 maja 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 XL sesję Rady Miejskiej w Niepołomicach. 

Sesja odbędzie się w dniu 28 maja 2014 r. (środa), o godzinie 16:00 w Sali Konferencyjnej Zamku 

Królewskiego w Niepołomicach. 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie XL sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miejskiej. 

4. Interpelacje radnych. 

5. Informacja nt. działalności Niepołomickiego Centrum Medycznego, Samodzielnej Publicznej Stacji 

Pogotowia Ratunkowego w Niepołomicach. Sprawozdanie z działalności pełnomocnika burmistrza ds. 

profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.  

6. Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2014-2020.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej. 

10. Podjęcie uchwały  w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. 

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

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

2014- 2025. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki długoterminowej. (dot. zakupu 

samochodu pożarniczego dla OSP w Woli Batorskiej) 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki długoterminowej. (dot. 

wykonania prac nawierzchniowych na drogach gminnych w gminie Niepołomice). 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki długoterminowej. (dot. 

Instalacji systemów energii odnawialnej w gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Kłaj na 

budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych, kwota 13.700.000,00 zł) 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki długoterminowej. (dot. 

Instalacji systemów energii odnawialnej w gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Kłaj na 

budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych, kwota 7.500.000,00 zł) 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy 

Niepołomice , trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.  



18. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/391/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z 

dnia 28 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów.  

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

zagospodarowania przestrzennego. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości gruntowej oraz prawa własności budynków posadowionych na tej 

nieruchomości. 

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

darowizny, nieruchomości gruntowej (dot. działki nr 397/7 o pow. 0,1067 ha położonej w Woli 

Batorskiej). 

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

darowizny, nieruchomości gruntowej (dot. działki nr 397/25 o pow. 0,0472 ha położonej w Woli 

Batorskiej).   

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

gruntowej (dot. działki nr 2527/1 o pow. 0,0173 ha położonej w Niepołomicach). 

24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej 

stanowiącej własność Gminy Niepołomice (dot. działki nr 387/6 o pow. 0,30 ha). 

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

własność Gminy Niepołomice na nieruchomość gruntową stanowiącą własność osoby fizycznej. 

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

odpłatnego używania i pobierania pożytków (w dzierżawę) – w trybie bezprzetargowym – 

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Niepołomice (lub części tej nieruchomości)- na 

czas oznaczony dłuższy niż trzy lata. 

27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez gminę Niepołomice do używania i 

pobierania pożytków (w dzierżawę) – na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata- zabudowanej 

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem 

Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Podłężu.  

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

Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. 

29. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Burmistrza Miasta i Gminy 

Niepołomice. 

30. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 

Niepołomicach. 

31.  Ogłoszenie podjętych uchwał. 

32. Sprawy różne, wolne wnioski. 

33. Zamknięcie XL sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.  

 

 

 


