Protokół nr IV/2014
z IV sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach, która odbyła się 30.12.2014 roku
w Zamku Królewskim w Niepołomicach.

Sesja rozpoczęła się o godzinie 16:00
Sesję poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej w Niepołomicach Marek Ciastoń.

1. Otwarcie IV sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.
Przewodniczący otwierając sesję powitał wszystkich radnych i zebranych gości.
2. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący powiedział, że nie planuje wprowadzać zmian do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z I i z II sesji Rady Miejskiej.
Protokoły zostały przyjęte bez uwag.
4. Interpelacje radnych.
Przewodniczący przypomniał zasady udzielania odpowiedzi na interpelacje.
Poinformował, że wpłynęła pierwsza interpelacja od radnego Michała Hebdy. Przewodniczący
odczytał treść interpelacji i przekazał ją burmistrzowi.(interpelacja w załączeniu do protokołu)
Burmistrz poinformował, że problem nocnego dyżuru aptek trwa od dłuższego czasu, jednak
nie ma takiej możliwości, aby zmusić jakąś aptekę do pracy w nocy. Burmistrz powiedział, że
zwrócił się z zapytaniem do właścicieli niepołomickich aptek czy wyraziliby wolę otwarcia
aptek w porze nocnej. Nie było zainteresowania ze strony aptekarzy, a argumentacja była taka
że nie jest to opłacalne. Burmistrz powiedział, że na interpelację szczegółowo odpowie na
piśmie.
5. Sprawozdanie z działalności burmistrza.
Następnie burmistrz odczytał zarządzenia jakie podpisał między sesjami. (w załączniku do
protokołu)
Burmistrz poinformował o aktualnych procedurach przetargowych obecnie prowadzonych.
Prowadzenie zimowego utrzymania dróg na terenie Miasta i Gminy Niepołomice na kwotę
698 tysięcy zł. z SKR-em Niepołomice. Umowa będzie obowiązywała przez dwa lata.
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Kolejny

rozstrzygnięty

przetarg

dotyczy

„Budowy

infrastruktury

dla

rozwoju

przedsiębiorczości na terenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej – w zakresie sieci
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej”. Umowa opiewa na kwotę 3 mln 827 tys. zł. Termin
realizacji umowy upływa w czerwcu 2015 r. Rozstrzygnięty został również przetarg na
budowę infrastruktury dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Niepołomickiej Strefy
Inwestycyjnej- dotyczy m.in. ul. Skarbowej i Podłęskiej na kwotę 3 mln. 470 tys. zł.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Janda, która robiła już u nas w gminie schetynówkę.
Podpisaliśmy również umowę na udzielenie kredytu długoterminowego z bankiem PKO.
Rozstrzygnięty został również przetarg na dowóz dzieci z terenu gminy Niepołomice. Przetarg
wygrała firma MAT-POL Mateusz Surówka. Umowa opiewa na kwotę 529 tys. złotych.
Termin na jaki podpisana została umowa to 30 czerwca 2016 r.
W toku obecnie są dwa postępowania przetargowe: na budowę budynku szkoleniowego
kształcenia zawodowego, oraz wybór generalnego wykonawcy na zaprojektowanie i
wykonanie robót w budynkach użyteczności publicznej w ramach projektu solarnego.
Zakładana wartość zamówienia w tym przypadku wynosi 7 mln. zł
Burmistrz poinformował również, że bardzo dobrze idą prace przy przebudowie DPS-u w
Staniątkach. Wylane zostały fundamenty. Lokatorzy mieszkający w budynku zostali
przeniesieni do nowych mieszkań przy ul. Poręby w Niepołomicach. Burmistrz powiedział, że
równie dobrze idą prace w budynku przy ul. Bocheńskiej. Termin zakończenia prac to połowa
przyszłego roku. Dodał, że kończy się przebudowa stadionu „Puszczy”.
Burmistrz poinformował, że nie rozliczyliśmy się jeszcze z firmą Eurovia, która asfaltowała
drogi gminne. Nie wykonała ona zakresu prac z umowy. Zostało parę dróg do wyasfaltowania
i chcielibyśmy z firmą zawrzeć jakieś porozumienie, żeby nie skończyć sprawy w sądzie.
Radny Szczurek zapytał czy nie byłoby możliwości budowy chodnika do ul. Moczydło.
Burmistrz odpowiedział, że na razie zakres prac dotyczących chodnika jest ściśle określony,
być może w ramach prac uzupełniających, ale to okaże się bliżej wiosny. Radna Front
poprosiła, aby w miarę możliwości ograniczyć ruch ciężkich samochodów na ul. Słonecznej w
Staniątkach z uwagi na nową nakładkę asfaltową. Radny Juszczyński przypomniał że zwrócił
się z pismem do burmistrza w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 75. Radny
zapytał jakie jest stanowisko burmistrza w powyższej sprawie. Burmistrz powiedział, że z
uwagi na to, że jest to droga krajowa jest to zadanie i kompetencja Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad. Burmistrz powiedział, że po najbliższym spotkaniu z dyrektorem
Kollbegiem postara się dać odpowiedź na temat ewentualnej współpracy przy takim
przedsięwzięciu. Radny Jasoenk zapytał czy odejście firmy Clif w styczniu 2015 r. jest
aktualne, bo póki co to cały czas firma utylizuje szkodliwe odpady. Radny powiedział, że pali
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się w firmie codziennie. Burmistrz zaprzeczył, powiedział, że paliło się miesiąc temu, ale nie
cały czas. Firma w styczniu opuści teren gminy Niepołomice. Radny Gruca zwrócił uwagę
aby w miarę możliwości, w możliwie wczesnych godzinach rannych, odśnieżać pętlę
autobusową w Chobocie, ponieważ przy obfitych opadach śniegu busy i autobusy mają
problem z planowanym odjazdem. Burmistrz powiedział, że zwróci uwagę panu Grzegorzowi
Sendorowi na poruszony przez radnego problem.
Przewodniczący zakończył dyskusję.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok
2014.
Pani Skarbnik zabierając głos przedstawiła radnym wszystkie zmiany proponowane do
uchwały. Radny Jasonek zapytał czy w związku z tym, że dochody za wywóz śmieci są
wyższe niż wydatki, będzie obniżona cena za wywóz śmieci? Burmistrz powiedział, że nie
będzie obniżki za wywóz śmieci, a różnica między tym co wpłacili ludzie a tym co
zapłaciliśmy MPO zostanie wpisana do budżetu roku 2015. Po nowelizacji ustawy z takich
pozostałych pieniędzy będzie można np. likwidować dzikie wysypiska śmieci czy też
utrzymywać w miejscach publicznych np. kosze na śmieci itp. Przewodniczący komisji
budżetowej Wit Ślusarczyk odczytał protokół z posiedzenia komisji. Przewodniczący odczytał
treść uchwały. Za podjęciem uchwały głosowało 17 radnych. 3 radnych wstrzymało się od
głosu. Obecnych na sali 20 radnych, Uchwała została podjęta.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Niepołomice na lata 2014- 2025.
Przewodniczący odczytał treść uchwały, po czym poddał uchwałę pod głosowanie. Za
podjęciem uchwały głosowało 17 radnych. 3 radnych wstrzymało się od głosu. Obecnych na
sali 20 radnych. Uchwała została podjęta.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji do rozpatrzenia skargi na
działalność Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice.
Przewodniczący poinformował, że wpłynęła skarga Państwa O. na działalność burmistrza.
Przypomniał, że w ubiegłej kadencji również rozpatrywane były skargi państwa O. Radny
Jasonek zaproponował, aby do komisji powołano nowych członków Rady z nowym
spojrzeniem na sprawę. Radna Front zgłosiła kandydaturę radnego Andrzeja Górskiego.
Radny Górski wyraził zgodę na pracę w komisji. Radny Jasonek zgłosił kandydaturę radnego
Michała Hebdy. Radny Hebda powiedział, że komisja rewizyjna której jest członkiem
postawiła sobie bardzo ambitny plan pracy do wykonania, więc może ktoś spoza komisji
rewizyjnej. Radny Górski zaproponował radnego Jasonka. Radny Jasonek powiedział, że też
jest w komisji rewizyjnej i nie wyraża zgody. Przewodniczący zapytał radnego
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Juszczyńskiego. Radny Juszczyński powiedział, że w tej konkretnej sprawie nie wyraża zgody
na prace w komisji. Radny Górski powiedział, że w związku z powyższym wycofuje swoją
zgodę na prace w komisji. Radny Michał Hebda zabierając głos powiedział, że zgadza się na
prace w komisji. Przewodniczący zapytał radnego Jasonka czy w związku z tym, że radny
Hebda wyraził zgodę na prace w komisji on też wyrazi taką zgodę. Radny Jasonek podtrzymał
swoje stanowisko, że nie wyraża zgody na prace w komisji. Radny Gąsłowski powiedział, że
może pracować w komisji, mimo, że pracował w niej w poprzedniej kadencji i ma już
wypracowane zdanie na ten temat.
Na członków komisji powołano: Mariana Zarębę, Michała Hebdę i Andrzeja Gąsłowskiego.
Komisja ma zakończyć pracę do 28 lutego 2015 r.
Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 17
radnych. 3 radnych wstrzymało się od głosu. Obecnych 20 radnych. Uchwała została podjęta.
9. Ogłoszenie podjętych uchwał.
Przewodniczący ogłosił powyższe uchwały za podjęte.
10. Sprawy różne, wolne wnioski.
11. Zamknięcie IV sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.
Przewodniczący zakończył obrady IV sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.

Sesja zakończyła się o godz. 17:30

Protokołowała
Katarzyna Trzos- Panasiuk

Załączniki do protokołu:
1. Porządek obrad IV sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.
2. Lista obecności na IV sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.
3. Interpelacja radnego Michała Hebdy.
4. Lista zarządzeń podpisanych między sesjami.
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