Protokół nr VII/2015
Z VII sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach, która odbyła się 21 kwietnia 2015 r.
na Zamku Królewskim w Niepołomicach.

Sesja rozpoczęła się o godz. 16:00. Obrady poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Marek
Ciastoń.

1. Otwarcie VII sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.
Przewodniczący otwierając sesję powitał wszystkich radnych oraz przybyłych gości.
2. Przyjęcie porządku obrad.
Burmistrz poprosił o wprowadzenie zmian do porządku obrad. Zmiana dotyczyła wykreślenia
pkt. 17 i 18 porządku obrad. (tj. uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, oraz uchwały w
sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.)
Burmistrz powiedział, że nad projektami uchwał dotyczących gospodarki odpadami pracowała
komisja gospodarki. Poinformował, że 30 kwietnia odbędzie się kolejna sesja, na której będą
uchwały dzisiaj wycofane, w wypracowanej przez komisję i referat energii odnawialnej,
wersji. Następnie burmistrz poprosił o wprowadzenie do porządku obrad uchwały o
sprostowaniu oczywistych omyłek pisarskich.
Przewodniczący poddał zmieniony porządek obrad pod głosowanie. Porządek obrad został
przyjęty jednogłośnie.

3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miejskiej.
Protokół został przyjęty bez uwag.
4. Interpelacje radnych.
Brak pisemnych interpelacji.
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta i Gminy
Niepołomice z uwzględnieniem działalności Policji, Straży Miejskiej oraz Ochotniczych
Straży Pożarnych.
Informację nt. działalności OSP z terenu gminy Niepołomice przedstawił komendant Józef
Dziadoń.
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Informację nt. działalności Straży Miejskiej przedstawił komendant Janusz Kaczmarczyk.
Informację nt. działalności komisariatu Policji w Niepołomicach przestawił komendant
Tomasz Joniec. Następnie zaprezentował działanie miejskiego monitoringu.
Przewodniczący poinformował, że o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie
gminy Niepołomice debatowała komisja ładu i bezpieczeństwa Rady Miejskiej. Protokół z jej
posiedzenia odczytał przewodniczący komisji Edward Wnęk.
W załączeniu do protokołu sprawozdania z działalności wymienionych instytucji.
6. Sprawozdanie z działalności burmistrza między sesjami.
Burmistrz zabierając głos odczytał zarządzenia jakie podpisał między sesjami. Następnie
poinformował jakie przetargi zostały ogłoszone i rozstrzygnięte. 3 zadania dotyczące
programu szwajcarskiego: wybór generalnego wykonawcy na instalacje solarne, na
fotowoltaikę, i na pompy ciepła. Są to zadania dotyczące wszystkich gmin biorących udział w
projekcie. Rozstrzygnięty został również przetarg na nawierzchnię na drogach gminnych.
Wygrała go firma Eurovia. Burmistrz odczytał wykaz ulic które będą miały remontowaną
nawierzchnię. Termin realizacji zadania to koniec lipca br. Burmistrz poinformował o
otwarciu przetargu na piątą już schetynówkę. Trwa w tej chwili procedura przetargowa
dotycząca budowy budynku szkoleniowego kształcenia zawodowego, do którego udało się
pozyskać dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Burmistrz poinformował, że do
połowy maja powinniśmy podpisać porozumienie dotyczące budowy zjazdu z autostrady z
GDDKiA i Zarządem Województwa Małopolskiego. W grudniu powinniśmy ogłaszać
przetarg na zjazd. Burmistrz poinformował o planach przebudowy dziesięciu kilometrów
drogi 964- od świateł w kierunku Zabierzowa Bocheńskiego. Ponadto powiedział, że udało się
pozyskać z programu Małopolskie Remizy ok.40 tys. zł na budowę garażu w Zagórzu. Radny
Sondel zapytał czy jest możliwość aby na chodniku z Niepołomic do Zabierzowa zaznaczyć
że jest on także udostępniony dla rowerów. Komendant Joniec odpowiedział, że nie ma takiej
możliwości, ale policja nie karze za jazdę na rowerze po chodniku. Radny Jasonek poprosił o
więcej informacji nt. remontu drogi Niepołomice- Zabierzów Bocheński. Burmistrz
powiedział, że jest jeszcze przed spotkaniem z projektantami, ale wiadomo że będzie to
poszerzenie, podbudowa i zatoki autobusowe. Radny Juszczyński zwrócił uwagę, aby na
drodze do „Błota” uzupełniano istniejącą podbudowę tak jak robiły to poprzednie
administrujące drogą służby. Radny zasygnalizował również potrzebę budowy chodnika przy
drodze krajowej 75. Burmistrz powiedział, że chodnik jest jednym z tematów spotkania
jutrzejszego z projektantami. Jeżeli chodzi o drogę w kierunku „Błota” to będzie ona
uzupełniona w najbliższych dniach. Burmistrz podkreślił że mieszkańcy „Błota” są podzieleni
co do tego czy powinien tam być asfalt czy nie. Burmistrz powiedział, że on skłania się ku
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temu by ją jednak wyasfaltować.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/395/13 Rady Miejskiej w
Niepołomicach z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie statutu Środowiskowego Domu
Samopomocy w Niepołomicach.
Przewodniczący odczytał treść uchwały. Przewodnicząca komisji zdrowia Anna Front
powiedziała że zmiana w uchwale dotyczy tylko zamiany nr budynku z 5 na 8. Następnie
przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie. Uchwała została podjęta. Za podjęciem
uchwały głosowało 19 radnych. Obecnych na sesji 19 radnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez gminę Niepołomice do Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego.
Przewodniczący odczytał treść uchwały. Burmistrz wyjaśnił zasady funkcjonowania nowego
stowarzyszenia. Za podjęciem uchwały głosowało 19 radnych. Obecnych na sesji 19 radnych.
Uchwała została podjęta.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Województwa Małopolskiego zadań należących
do zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy
wojennych znajdujących się na obszarze gminy Niepołomice.
Przewodniczący odczytał treść uchwały. Radny Jasonek powiedział, że dobrze byłoby gdyby
w gminie był zrobiony rejestr grobów wojennych, które znajdują się na jej terenie.
Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie. Uchwała została podjęta. Za podjęciem
uchwały głosowało 19 radnych. Obecnych 19 radnych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez gminę Niepołomice od
Skarbu Państwa zadania zarządzania fragmentem pasa autostrady A4, na czas
przygotowania i realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa węzła Niepołomice na
odcinku autostrady A4 pomiędzy węzłem Kraków Bieżanów i węzłem Targowisko”.
Przewodniczący odczytał treść uchwały. Burmistrz wyjaśnił, że ta i kolejna uchwała dotyczy
budowy zjazdu z autostrady. Radny Jasonek poprosił aby burmistrz przybliżył jakie
zobowiązania są po naszej stronie? Burmistrz powiedział, że z budżetu państwa nie będzie
finansowania, musieliśmy sami szukać źródła finansowania dzięki uprzejmości pana
marszałka. Procedowana jest w tej chwili decyzja środowiskowa i trwają prace
archeologiczne. Jest 17 wersja projektu drogowego który projektuje dla nas biuro pana
Garpiela. Po podpisaniu porozumienia składamy wniosek do Wojewody Małopolskiego o
odstępstwo od prawa budowlanego. Mamy wykonany audyt bezpieczeństwa ruchu
drogowego. Potem rozpoczynamy procedurę zridu, wycenę nieruchomości, wypłatę
odszkodowań i etap realizacji. Koszt to ok. 20 mln. zł. Rozmawiamy ze starostwem
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powiatowym, które na tą chwilę zadeklarowało ok. 3 mln. zł.
Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie. Uchwała została podjęta. Za podjęciem
uchwały głosowało 19 radnych. Obecnych 19 radnych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez gminę Niepołomice od
Województwa Małopolskiego zadania zarządzania drogą wojewódzką nr 964 na odcinku
nr 320 od km 0+180 do 0+580, na czas przygotowania i realizacji przedsięwzięcia pod
nazwą „Budowa węzła Niepołomice na odcinku autostrady A4 pomiędzy węzłem
Kraków Bieżanów i węzłem Targowisko”.
Przewodniczący odczytał treść uchwały. Następnie poddał uchwałę pod głosowanie. Uchwała
została podjęta. Za podjęciem uchwały głosowało 19 radnych. Obecnych 19 radnych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/575/14 Rady Miejskiej w
Niepołomicach z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Przewodniczący odczytał treść uchwały. Burmistrz powiedział, że w maju ubiegłego roku na
wniosek inwestora przystąpiliśmy do zmiany punktowej planu, ale tylko w części tego co jest
w załączniku zaznaczone. Ponieważ zmieniły się plany inwestora i chciałby część tego terenu
przeznaczyć pod mieszkalnictwo a nie pod usługi wystąpił z wnioskiem o rozszerzenie
zmiany. Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie. Uchwała została podjęta. Za
podjęciem uchwały głosowało 19 radnych. Obecnych 19 radnych.
13. 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 przyjętego Uchwałą Nr
XLI/581/2005 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 19 grudnia 2005 r. – dla terenu
położonego we wsi Podłęże, w sąsiedztwie wiaduktu kolejowego na Drodze
Wojewódzkiej Nr 964.
Przewodniczący odczytał treść uchwały. Właścicielem terenu jest firma Paleo. Firma
zobowiązuje się do wykonania prac melioracyjnych. Wszystko zawarte jest w umowie.
Rozwiązania zostały konsultowane z przedstawicielami sołectwa. Przewodniczący poddał
uchwałę pod głosowanie. Uchwała została podjęta. 3 radnych głosowało przeciw. 1 radny
wstrzymał się od głosu. 15 radnych głosowało za podjęciem uchwały. Obecnych 19 radnych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/390/13 Rady Miejskiej w
Niepołomicach z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie gminy Niepołomice.
Nad projektami uchwał dotyczących odpadów komunalnych pracowała komisja gospodarki.
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Radny Andrzej Górski odczytał protokół z prac komisji. Radny Jasonek zapytał co zmieni się
przeciętnemu mieszkańcowi po wprowadzeniu zmian do uchwał? Radny Górski powiedział,
że musimy dostosować uchwały do znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości. Burmistrz
powiedział, ze najważniejsze że nie zmienia się cena. Dodał jednak że na przełomie czerwca i
lipca trzeba będzie przygotować się do nowego przetargu i wszystko wskazuje na to że ciężko
będzie utrzymać dotychczasową cenę za wywóz odpadów. Radny Jasonek zwrócił uwagę na
ograniczenia jakie są na PSZOKU i brak informacji na ten temat. Pani Anna Duda, pracownik
referatu energii odnawialnej i odpadów komunalnych, zabierając głos powiedziała, że muszą
być wprowadzone ograniczenia dotyczące przywożonych odpadów ponieważ dochodzi do
nadużyć i niewłaściwego korzystania z usług PSZOKU. Burmistrz poinformował, że radni
otrzymali przed sesją poprawione projekty uchwał, powiedział, że są to jego autopoprawki.
Przewodniczący odczytał treść uchwały. Następnie poddał uchwałę pod głosowanie. Uchwała
została podjęta. Za podjęciem uchwały głosowało 19 radnych. Obecnych na sesji 19 radnych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/386/13 Rady Miejskiej w
Niepołomicach z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i
trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zarządzenia
poboru tej opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso.
Przewodniczący odczytał treść uchwały. Następnie poddał uchwałę pod głosowanie. Uchwała
została podjęta. Za podjęciem uchwały głosowało 19 radnych. Obecnych 19 radnych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/391/13 w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Przewodniczący odczytał treść uchwały. Następnie poddał uchwałę pod głosowanie. Uchwała
została podjęta. Za podjęciem uchwały głosowało 19 radnych. Obecnych 19 radnych.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice
nieruchomości gruntowej.
Przewodniczący odczytał treść uchwały. Burmistrz powiedział, że nieruchomość kupujemy na
przepompownię. Następnie przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie. Uchwała została
podjęta. Za podjęciem uchwały głosowało 19 radnych. Obecnych na sesji 19 radnych.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Niepołomicach.
Przewodniczący odczytał treść uchwały. Burmistrz wyjaśnił, że prokuratura poddała w
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wątpliwość wzór naszej deklaracji. Przypomniał, że podobna sytuacja była przy deklaracjach
podatkowych. Formalnie skargę należy przekazać do WSA, a na kolejnej sesji będzie w
programie projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji, który uwzględnia zmiany. Radny
Jasonek powiedział, że dopiero przed sesją radni otrzymali odpowiedź na skargę, według
radnego jest to trochę za późno. Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie. Uchwała
została podjęta. Za podjęciem uchwały głosowało 19 radnych. Obecnych 19 radnych.

19. Podjęcie uchwały w sprawie usunięcia oczywistych omyłek pisarskich w uchwale Nr
VI/37/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 12 marca 2015 r. 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.
Przewodniczący odczytał treść uchwały. Zmiana dotyczy użytego w uchwale określenia
„dzielnica” zamiast „osiedle” zgodnie ze Statutem Gminy. Radna Zielińska zasugerowała, że
należałoby zmienić z czasem nazwę z osiedli na dzielnicę. Przewodniczący poddał uchwałę
pod głosowanie. Uchwała została podjęta. Za podjęciem uchwały głosowało 19 radnych.
20. Ogłoszenie podjętych uchwał.
Przewodniczący ogłosił powyższe uchwały za podjęte.
21. Sprawy różne, wolne wnioski.
22. Zamknięcie VII sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.
Przewodniczący zakończył obrady VII sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.

Sesja zakończyła się o godz. 18:30

Protokołowała
Katarzyna Trzos- Panasiuk
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