
Niepołomice, dnia 17 maja 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 XXX sesję Rady Miejskiej 

w Niepołomicach. 

Sesja odbędzie się w dniu 23 maja 2013 r. (czwartek), o godzinie 16:00 w Sali 

Konferencyjnej Zamku Królewskiego w Niepołomicach. 

 

Proponowany porządek obrad: 

 

1. Otwarcie XXX sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXVIII i XXIX 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 regulaminu Placu Zabaw określającego zasady 

korzystania z placów zabaw usytuowanych na terenie Gminy Niepołomice.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy 

Niepołomice oraz zapewnienia opieki wyłapanym zwierzętom. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego. (dla miejscowości Zabierzów Bocheński I) 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego. (dla miejscowości Wola Batorska I, dla 

działki 1812/1) 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego. (dla miejscowości Wola Batorska I, dla 

działki 776/6) 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego. (na terenie Niepołomickiej Strefy 

Przemysłowej ) 

14. 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. (dotyczy: działki nr 838/2 o pow. 0,0055 ha położonej w Zabierzowie 

Bocheńskim) 

15. 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. (dotyczy: działki nr 200/5 o pow. 0,0026 ha położonej w Podłężu) 

16.  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. (dotyczy: działki nr 1338/2 o pow. 0,0140 ha położonej w Woli Batorskiej). 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

gruntowej stanowiącej własność Gminy Niepołomice.  

18. Ogłoszenie podjętych uchwał.  

19. Sprawy różne, wolne wnioski.  

20. Zamknięcie XXX sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.  


