
‘;Niepołomice, dnia 28 listopada 2012 r. 

      

       Sz. P. «Blok adresowy» 

       

  

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 XXIV sesję Rady Miejskiej w Niepołomicach. 

Sesja odbędzie się w dniu 5 grudnia 2012 r. (środa), o godzinie 16:00 w Sali Konferencyjnej Zamku 

Królewskiego w Niepołomicach. 

 

Proponowany porządek obrad: 

 

1. Otwarcie XXIV sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej. 

4. Interpelacje radnych. 

5. Informacja nt. działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz niepołomickiej filii 

Powiatowego Urzędu Pracy. 

6. Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami. 

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

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na 2012 r.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Miejsko –Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w 

Niepołomicach. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad sprawienia pogrzebu na koszt Gminy oraz zasad zwrotu wydatków 

na pokrycie kosztów sprawienia pogrzebu. 

11. Podjęcie uchwały  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.  

12. Podjęcie uchwały  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu jednego kwintala żyta, stanowiącej 

podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Niepołomice w 2013 roku. 

14. Podjęcie uchwały  w sprawie powołania doraźnej komisji do opracowania projektu zmian Statutu 

Gminy Niepołomice. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym. 

16. Podjęcie uchwały  w sprawie  uchylenia uchwały Nr XIII/93/2003 Rady Miejskiej w Niepołomicach z 

dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Słoneczna Boczna”. 

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

darowizny nieruchomości gruntowej.  

18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy 

Niepołomice. * 

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

komunalnych stanowiących własność Gminy Niepołomice. 

20. Podjęcie rezolucji w sprawie sprzeciwu wobec dyskryminacji Telewizji Trwam przy rozdzielaniu 



koncesji na cyfrowe nadawanie naziemne skierowanej do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. 

21. Ogłoszenie podjętych uchwał.  

22. Sprawy różne, wolne wnioski. 

23. Zamknięcie XXIV sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.   

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

*Dokumentacja dotycząca skargi jest do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. 


