
 Niepołomice, 19 kwietnia 2012 r.  

 

       

 

        

Zgodnie z 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   XVII  S e s j ę   R a d y   M i e j s k i e j   w 

N i e p o ł o m i c a c h 

 

na  dzień 26 kwietnia 2012  roku  /czwartek/,  na godz. 16.00 

w Zamku Królewskim w Niepołomicach – sala konferencyjna 

 

 

1. Otwarcie XVII sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej. 

4. Interpelacje radnych. 

5. Informacja nt. działalności Niepołomickiego Centrum Medycznego oraz Pogotowia 

Ratunkowego w Niepołomicach. 

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 stwierdzenia zgodności zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego 

10. 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. 

11. Podjęcie uchwały  w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego (części dzielnic Podgrabie i Zagrody w Niepołomicach) 

12. Podjęcie uchwały  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego (wschodnia część dzielnicy Zagrody w Niepołomicach). 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego (część dzielnicy Jazy w Niepołomicach) 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi 

na uchwałę Rady Miejskiej w Niepołomicach.  

15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi na działalność Rady Miejskiej w 



Niepołomicach Wojewodzie Małopolskiemu.  

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

stanowiącej własność Gminy Niepołomice (dotyczy działki nr 410 o pow. 0,53 ha, położonej 

w Chobocie). 

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

stanowiącej własność Gminy Niepołomice (dotyczy działki nr 391 o pow. 0,25 ha, położonej 

w Chobocie). 

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

stanowiącej własność Gminy Niepołomice (dotyczy działki nr 398 o pow. 0,39 ha, położonej  

w Chobocie). 

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

stanowiącej własność Gminy Niepołomice (dotyczy działki nr 374 o pow. 0,53 ha, położonej  

w Chobocie). 

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

stanowiącej własność Gminy Niepołomice (dotyczy działki nr 364 o pow. 0,04 ha, położonej 

w Ochmanowie). 

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

stanowiącej własność Gminy Niepołomice (dotyczy działki nr 1302 pow. 0,24 ha, położonej w 

Zabierzowie Bocheńskim) 

22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej 

stanowiącej własność Gminy Niepołomice ograniczonym prawem rzeczowym służebności 

drogowej. 

23. Ogłoszenie podjętych uchwał.  

24. Sprawy różne, wolne wnioski.  

25. Zamknięcie XVII sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.  

 


