
 

Niepołomice, dnia 16 październik 2012 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 XXIII sesję Rady Miejskiej w Niepołomicach. 

Sesja odbędzie się w dniu 23 października 2012 r. (wtorek), o godzinie 16:00 w Sali Konferencyjnej 

Zamku Królewskiego w Niepołomicach. 

 

Proponowany porządek obrad: 

 

1. Otwarcie XXIII sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z XXI i XXII sesji Rady Miejskiej. 

4. Interpelacje radnych. 

5. Informacja nt. działalności Ochotniczych Straży Pożarnych, Policji oraz Straży Miejskiej z terenu 

Gminy Niepołomice. 

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

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

2012-2022. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Niepołomicach.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany charakteru finansowania zaciągniętego kredytu krótkoterminowego 

na długoterminowy. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 

ewidencyjnej nr 239 położonej na południu sołectwa Ochmanów przyjętego Uchwałą nr LXIX/730/10 

Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21 września 2010 r. (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego nr 

529) w zakresie terenu zieleni oznaczonego symbolem Z. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Rondo gen. Waleriana Czumy” skrzyżowaniu o ruchu 

okrężnym usytuowanemu przy Placu Zwycięstwa w Niepołomicach. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Rondo Karola Boromeusza” skrzyżowaniu o ruchu 

okrężnym usytuowanemu przy zbiegu ulicy Bocheńskiej i ulicy Pięknej w Niepołomicach. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Rondo Józefa Piłsudskiego” skrzyżowaniu o ruchu 

okrężnym, usytuowanemu przy zbiegu ulicy Władysława Wimmera, ulicy Płaszowskiej i ulicy 

Grabskiej w Niepołomicach.  

15. Podjęcie uchwały  w sprawie nadania nazwy „…………………..” skrzyżowaniu o ruchu okrężnym 

usytuowanemu przy wiadukcie kolejowym w Staniątkach.  

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

bezprzetargowym na rzecz Ośrodka Sportu Turystyki i Rekreacji w Niepołomicach Spółki z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niepołomicach zabudowanej nieruchomości gruntowej 



stanowiącej własność Gminy Niepołomice. 

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

bezprzetargowym na rzecz Ośrodka Sportu Turystyki i Rekreacji w Niepołomicach Spółki z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niepołomicach nieruchomości gruntowej stanowiącej 

własność Skarbu Państwa obciążonej prawem użytkowania wieczystego ustanowionym na rzecz Gminy 

Niepołomice oraz budynków trwale związanych z tą nieruchomością gruntową stanowiących na mocy 

przepisów szczególnych odrębny od gruntu przedmiot własności (własność użytkownika wieczystego – 

Gminy Niepołomice). 

18. 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. (nieruchomość położona  w Zabierzowie 

Bocheńskim) 

19. 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. (nieruchomość położona w Podłężu) 

20. 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. (nieruchomość położona w Woli 

Batorskiej) 

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

darowizny nieruchomości gruntowej.  

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

gruntowej.  

23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Miejskiej w 

Niepołomicach.  

24. Ogłoszenie podjętych uchwał. 

25. Sprawy różne, wolne wnioski. 

26. Zamknięcie XXIII sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.  

  

 

 

 Przewodniczący 

 Rady Miejskiej 

 w Niepołomicach 

 Marek Ciastoń 

   


