
 

 

Niepołomice, dnia 22 sierpnia 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 XXI sesję Rady Miejskiej w 

Niepołomicach. 

Sesja odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2012 r. (środa), o godzinie 16:00 w Sali Konferencyjnej 

Zamku Królewskiego w Niepołomicach. 

 

Proponowany porządek obrad: 

 

1. Otwarcie XXI sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XIX i XX sesji Rady Miejskiej. 

4. Interpelacje radnych. 

5. Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami.  

6. Informacja nt. działalności spółki Wodociągi Niepołomice. 

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

zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

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

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

na 2012 r.  

10. Podjęcie uchwały  w sprawie przejęcia od powiatu wielickiego zadań związanych z 

prowadzeniem zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Niepołomice.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Rondo Ofiar II Wojny Światowej” skrzyżowaniu 

o ruchu okrężnym usytuowanym przy wiadukcie kolejowym w Staniątkach. 

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

ruchu okrężnym usytuowanym przy zbiegu ulicy Bocheńskiej i ulicy Pięknej w 

Niepołomicach. 

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

ruchu okrężnym usytuowanym przy zbiegu ulicy Władysława Wimmera, ulicy Płaszowskiej i 

ulicy Grabskiej w Niepołomicach. 

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

ruchu okrężnym usytuowanym przy Placu Zwycięstwa w Niepołomicach. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 



zagospodarowania przestrzennego (dla zachodniej części dzielnicy Boryczów w 

Niepołomicach). 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego (dla części osiedla mieszkaniowego „7 Niebo” w 

Niepołomicach. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w sołectwie 

Staniątki oraz określenia terminu ich przeprowadzenia.  

18. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w 

sołectwie Wola Zabierzowska oraz określenia terminu ich przeprowadzenia. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Niepołomice na okręgi wyborcze, ustalenia ich 

granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 

21. 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. 

22. 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).  

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

nieruchomości gruntowej (dotyczy działki nr 996 o powierzchni 0,3029 ha położonej w 

Niepołomicach). 

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

nieruchomości gruntowej (dotyczy działki nr 4296/80 o powierzchni 0,0007 ha położonej w 

Niepołomicach). 

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

nieruchomości gruntowej (dotyczy działki nr 4296/82 o powierzchni 0,0022 ha położonej w 

Niepołomicach). 

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

nieruchomości gruntowej (dotyczy działki nr 4296/84 o powierzchni 0,0031 ha położonej w 

Niepołomicach). 

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

nieruchomości gruntowej (dotyczy działki nr 4296/86 o powierzchni 0,0031 ha położonej w 

Niepołomicach). 

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

nieruchomości gruntowej (dotyczy działki nr 4296/88 o powierzchni 0,0031 ha położonej w 

Niepołomicach). 

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

nieruchomości gruntowej (dotyczy działki nr 4310/26 o powierzchni 0,0039 ha położonej w 

Niepołomicach). 

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

darowizny nieruchomości gruntowej (dotyczy działki nr 307 o powierzchni 0,01 ha położonej 

w Staniątkach). 



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

własność Gminy Niepołomice (dotyczy działki nr 80/9 o powierzchni 0,0625 ha położonej w 

Staniątkach). 

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

własność Gminy Niepołomice (dotyczy działki nr 82/2 o powierzchni 0,2403 ha położonej w 

Staniątkach). 

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

własność Gminy Niepołomice (dotyczy działki nr 144/1 o powierzchni 1,01 ha położonej w 

Podłężu. 

34.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej 

stanowiącej własność Gminy Niepołomice (dotyczy działki nr 2886/17 o powierzchni 0,7570 

ha położonej w Niepołomicach). 

35. Podjęcie uchwały  w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi 

na uchwałę Rady Miejskiej w Niepołomicach. 

36. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania 

oraz zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie. 

37. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Miejsko- 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach. 

38. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Miejsko- 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach. 

39. Ogłoszenie podjętych uchwał.  

40. Sprawy różne, wolne wnioski. 

41. Zamknięcie XXI sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.  

 

 

  

Przewodniczący  

Rady Miejskiej w Niepołomicach  

Marek Ciastoń 

  


