
Niepołomice,  31 styczeń  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   XV  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 7 lutego 2012  roku  /wtorek/,  na godz. 16.00 

w Zamku Królewskim w Niepołomicach. 

 

1. Otwarcie XV sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej. 

4. Interpelacje radnych. 

5. Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami. 

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

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2022. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Niepołomicach na 2012 

rok.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w 

Niepołomicach na 2012 r.  

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

zagospodarowania przestrzennego. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Wodociągów Niepołomice Sp. z o. o. z siedzibą 

w Niepołomicach na lata 2012-2014.”  

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania 

Mieszkaniowym Zasobem Gminy (2012- 2016). 

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie 

Gminy Niepołomice. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawki procentowej bonifikaty od opłaty za 

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz 

warunków jej udzielania. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie minimalnych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe w 

budynkach komunalnych stanowiących własność gminy Niepołomice.  



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

Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/152/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach 

z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i 

Gminy Niepołomice. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej 

własność Gminy Niepołomice (dot. działki nr 692 i 696 położonych w Zabierzowie 

Bocheńskim). 

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

nieruchomości gruntowej (dot. działek nr 846/1 i 847 położonych w Staniątkach). 

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

darowizny nieruchomości gruntowej (dot. działki nr 39 o pow. 0,03 ha położonej w Zagórzu). 

22. 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. 

23. Ogłoszenie podjętych uchwał. 

24. Sprawy różne, wolne wnioski. 

25. Zamknięcie XV sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.  

 

                                                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 Marek Ciastoń 


