
Niepołomice, 1 sierpnia 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 XLIV sesję Rady Miejskiej w Niepołomicach. 

Sesja odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2014 r. (piątek), o godzinie 15:00 w Sali Konferencyjnej Zamku Królewskiego w 

Niepołomicach. 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie XLIV sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z XLI i XLII sesji Rady Miejskiej. 

4. Interpelacje radnych. 

5. Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/367/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 12 lutego 2013 

r. w sprawie podziału Gminy Niepołomice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib 

obwodowych komisji wyborczych. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego i uzupełnienia sieci prowadzonych przez Gminę 

Niepołomice przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia klubu dziecięcego i nadania mu Statutu.  

9. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/396/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 17 kwietnia 

2013 r. w sprawie Statutu Publicznej Ponadgminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Niepołomicach.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy 

Niepołomice na nieruchomość gruntową stanowiącą własność osoby fizycznej. 

12. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały Nr XL/577/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach w sprawie wyrażenia 

zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice , w drodze darowizny nieruchomości gruntowej.   

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice w drodze darowizny nieruchomości 

gruntowej. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 

Gminy Niepołomice. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji do rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i 

Gminy Niepołomice.  

16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji do rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i 

Gminy Niepołomice.  

17. Podjęcie uchwały  w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi na uchwałę Rady 

Miejskiej w Niepołomicach. 

18. Ogłoszenie podjętych uchwał. 

19. Sprawy różne, wolne wnioski. 

20. Zamknięcie XLIV sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.  

 

Marek Ciastoń 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

w Niepołomicach 

 


