
Niepołomice, dnia 27 sierpnia 2013 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 XXXII sesję Rady Miejskiej w 

Niepołomicach. 

Sesja odbędzie się w dniu 3 września 2013 r. (wtorek), o godzinie 16:00 w Sali Konferencyjnej 

Zamku Królewskiego w Niepołomicach. 

 

Proponowany porządek obrad: 

 

1. Otwarcie XXXII sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej. 

4. Interpelacje radnych. 

5. Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2013. 

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

na lata 2013-2022. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Niepołomicach. 

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

Woli Batorskiej. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podgrabiu. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli 

Zabierzowskiej. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 

zbiorowe odprowadzenie ścieków. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru Cmentarza w Staniątkach. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Niepołomice dla terenów w rejonie Strzelnicy Wojskowej – dla części 

osiedla mieszkaniowego „7 niebo” w Niepołomicach. 



16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „A” Miasto Niepołomice dla zachodniej części 

dzielnicy Boryczów w Niepołomicach. 

17. Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „A” Miasto Niepołomice dla obszaru starego 

młyna w centrum miasta Niepołomice. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „B” obejmującego wsie Ochmanów, Podłęże, 

Słomiróg, Staniątki, Suchoraba, Zagórze, Zakrzowiec i Zakrzów dla obszaru stawu w 

Zakrzowcu. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej w 

Zagórzu. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/371/13 Rady Miejskiej w 

Niepołomicach z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie  wysokości i zasad ustalania dotacji 

celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy 

Niepołomice. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/343/2002 Rady Miejskiej w 

Niepołomicach z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie określenia zasad zniżek oraz ich rozmiaru 

w realizacji obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom zajmującym 

stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach 

ponadgimnazjalnych, jak również  zasad całkowitego ich zwalniania od obowiązku realizacji 

zajęć oraz określenia obowiązkowego wymiaru zajęć psychologów i pedagogów szkolnych. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/590/09 Rady Miejskiej w 

Niepołomicach z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 

Niepołomice. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/316/12 Rady Miejskiej w 

Niepołomicach z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalania sieci prowadzonych przez 

gminę Niepołomice  publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych i innych form 

wychowania przedszkolnego w publicznych szkołach podstawowych oraz uzupełnienia tej 

sieci o punkt przedszkolny. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/110/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach 

z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za niektóre świadczenia udzielone przez 

przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niepołomice. 

25. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla 

Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w 

Niepołomicach – w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych. 

26. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych 

wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Niepołomicach w Liceum 

Ogólnokształcące dla Dorosłych.  

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

stanowiącej własność Gminy Niepołomice (dotyczy działki Nr 3508/2 o pow. 0,0438 ha 

położonej w Niepołomicach). 



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

stanowiącej własność Gminy Niepołomice (dotyczy działki Nr 2406/33 o pow. 0,3270 

położonej w Niepołomicach). 

29. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej odrębnej własności lokalu 

użytkowego wraz ze związanym z tym lokalem udziałem we współwłasności nieruchomości 

gruntowej. 

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

własność Gminy Niepołomice (dotyczy działki Nr 462 o pow. 1,1652 ha położonej w 

Niepołomicach). 

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

własność Gminy Niepołomice (dotyczy działki Nr 2564/73 o pow. 2,1656 ha i Nr 2564/75 o 

pow. 0,5686 położonej w Niepołomicach). 

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

własność Gminy Niepołomice (dotyczy działki Nr 110/71 o pow. 0,0633 ha położonej w 

Zakrzowie). 

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

darowizny nieruchomości gruntowej (dotyczy działki Nr 1/113 o pow. 0,0149 ha położonej w 

Zagórzu). 

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

darowizny nieruchomości gruntowej (dotyczy działek Nr 2576/10 o pow. 0,0182 ha i Nr 

2577/21 o pow. 0,1110 ha położonych w Niepołomicach). 

35. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/403/13  Rady Miejskiej w 

Niepołomicach z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Niepołomice na nieruchomości 

gruntowe stanowiące własność osoby prawnej. 

36. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/309/12 Rady Miejskiej w 

Niepołomicach z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Niepołomice. 

37. Ogłoszenie podjętych uchwał.  

38. Sprawy różne, wolne wnioski. 

39.  Zamknięcie XXXII sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.  

 


