Protokół nr X/2015
z X sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach, która odbyła się 24 czerwca 2015 r.
na Zamku Królewskim w Niepołomicach.

Sesja rozpoczęła się o godzinie 16:00
1. Otwarcie X sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.
Przewodniczący otwierając obrady powitał wszystkich radnych i zgromadzonych
gości.
2. Przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad został przyjęty bez zmian.
3. Przyjęcie protokołu z VIII i IX sesji Rady Miejskiej.
Protokoły z VIII i IX sesji zostały przyjęte po uwzględnieniu jednej poprawki.
4. Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami.
Burmistrz poinformował, że w okresie między sesjami podpisał jedno zarządzenie w
sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. W tym czasie rozpisany został
również jeden przetarg, dotyczący wyłonienia poradni psychologiczno- pedagogicznej
która obsługiwałaby placówki oświatowe w naszej gminie. Burmistrz poinformował,
że podpisaliśmy porozumienie w sprawie budowy zjazdu z autostrady z marszałkiem
Województwa Małopolskiego i z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.
Burmistrz ponadto poinformował, że rozpoczęła się procedura związana z budową
schetynówki na rok 2015. Burmistrz powiedział, że Urząd Wojewódzki kwestionuje
sprawę różnicy we wniosku złożonym w ubiegłym roku, a umową. Burmistrz wyjaśnił
że różnice wynikają z faktu, że po zatwierdzeniu wniosku odbyły się konsultacje z
mieszkańcami po których wprowadzone zostały zmiany. Te zmiany Urząd
Wojewódzki chce nam zaliczyć do kosztów niekwalifikowanych.
Zgodnie z harmonogramem trwają prace przy ul. Bocheńskiej a także w DPS-ie w
Staniątkach. Do końca lipca będzie przygotowany projekt rozbudowy infrastruktury
w strefie przemysłowej. Są zlecone projekty drogowe na odcinku Zabierzów
Bocheński –Wola Zabierzowska (chodnik przy drodze 964).
Burmistrz zasygnalizował również potrzebę wymiany chodnika asfaltowego na
Boryczowie, oraz z magistratu do „Dorbudu”. Może uda się tą inwestycję zrealizować
jeszcze w tym roku.
Burmistrz powiedział, że na razie największe problemy mamy z inwestycją w
Zakrzowcu, ponieważ firma którą wyłoniliśmy w przetargu ma bardzo poważne
problemy finansowe. Całe wynagrodzenie za tą inwestycję jest zajęte przez różne
banki i wierzycieli. Jeżeli do końca czerwca nie będzie znaczącego postępu robót to
będziemy zmuszeni wypowiedzieć umowę, naliczyć kary i wyłonić nowego
wykonawcę, który dokończy inwestycję.
Burmistrz poinformował również, że do końca roku powinniśmy zbyć nieruchomość
po firmie Clif.
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Radna Front zwróciła uwagę na problem przy ul. Nowej w Staniątkach, gdzie w
miejscu w którym nie ma rozgraniczenia pojawiły się słupki. Radna powiedziała, że
nie wiadomo czyj jest to teren. Radna przypomniała również sytuację jaka miała
miejsce w Staniątkach, gdzie w jednym z nieogrodzonych domów agresywny pies
pogryzł mieszkańca. Burmistrz powiedział, że sprawa pogryzienia przez psa jest mu
znana. Na razie zajmuje się nią straż miejska i policja. Burmistrz obiecał również
rozgraniczenie terenu przy inwestycji kolejowej i w okolicy ul. Nowej.
Radny Jasonek powiedział, że ma nadzieję iż nowy nabywca nieruchomości o której
mówił burmistrz nie będzie firmą podobną do Clifa. Burmistrz zapewnił radnego, że
nie ma takiej możliwości. Radny zapytał jak wygląda sytuacja przygotowania
pomieszczeń dla przedszkolaków, które są planowane w miejscu biblioteki. Burmistrz
poinformował, że 26 czerwca br. rozpoczyna się pakowanie biblioteki, dodał że jest
już wyłoniony wykonawca do przygotowania pomieszczeń dla dzieci. Radny Gruca
powiedział, że mieszkańcy zgłaszają do niego uwagi, że firma wywożąca odpady
selektywne zobowiązana jest do zostawiania dwóch kompletów worków każdego
rodzaju, a zostawia tylko jeden komplet. Mieszkańcy zgłaszają zapotrzebowanie na
więcej worków. Radny poprosił o interwencję w tej sprawie. Radny Sondel
przypomniał, że w tym roku minęła rocznica setnych urodzin porucznika Józefa
Czumy PS. „Skryty”. Ponieważ urodził się on w Niepołomicach radny zaproponował
upamiętnienie tego wydarzenia i ufundowanie tablicy pamiątkowej. Radny Szczurek
zasygnalizował koniczność odwodnienia ul. Kolejowej w Niepołomicach. Burmistrz
powiedział, że zgłosi ten problem do referatu drogowego. Radny Juszczyński zapytał
na jakim etapie jest asfaltowanie dróg gminnych. Burmistrz powiedział, że do końca
lipca firma wykonująca nakładki powinna zakończyć prace na Piaskach.
5. Interpelacje radnych.
Przewodniczący powiedział, że nie wpłynęła żadna interpelacja.
6. Podjęcie uchwały w sprawie (zatwierdzenia/niezatwierdzenia) sprawozdania
finansowego oraz (zatwierdzenia/niezatwierdzenia) sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Niepołomice za rok 2014.
Przewodniczący poinformował, że terminy złożenia sprawozdań z wykonania budżetu
zostały zachowane. Pozytywna jest również opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Głos zabrał przewodniczący komisji rewizyjnej radny Krzysztof Sondel. Odczytał
uchwałę i załączone dokumenty dotyczące procedury absolutoryjnej. Burmistrz
zabierając głos podsumował wykonanie budżetu Gminy za rok 2014.
Przewodniczący odczytał treść uchwały. Następnie poddał uchwałę pod głosowanie.
Przewodniczący poinformował, że na sali obecnych jest 21radnych. Za podjęciem
uchwały głosowało 19 radnych. 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uchwała została
podjęta.
7. Podjęcie uchwały w sprawie (udzielenia/nieudzielenia) absolutorium
Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice z wykonania budżetu Gminy
Niepołomice za rok 2014.
Przewodniczący odczytał treść uchwały. Następnie poddał uchwałę pod głosowanie.
Za podjęciem uchwały głosowało 19 radnych. 2 radnych nie brało udziału w
głosowaniu. Uchwała została podjęta. Obecnych 21 radnych.
Przewodniczący poinformował, że Rada Miejska udzieliła burmistrzowi absolutorium
z wykonania budżetu za rok 2014. Burmistrz podziękował radnym za przychylność i
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współpracę.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na
rok 2015.
Głos zabrała pani skarbnik Beata Kolasa. Przedstawiła zmiany jakie wprowadzone
zostały do uchwały budżetowej, wieloletniej prognozy finansowej oraz zmiany
uchwały o emisji obligacji. Burmistrz poinformował, że będziemy odwoływać się od
decyzji dotyczącej zwrotu 25% dofinansowania do projektu e- niepołomice. Radny
Jasonek zapytał czy zmieniła się kwota jaką miasto płaci za dzierżawę parkingu panu
B.? Burmistrz potwierdził, że kwota została nieznacznie zwiększona.
Przewodniczący komisji budżetowej odczytał protokół z posiedzenia komisji.
Przewodniczący Ciastoń odczytał treść uchwały. Następnie poddał uchwałę pod
głosowanie. 19 radnych głosowało za podjęciem uchwały. 2 radnych głosowało
przeciw. Obecnych na sali 21 radnych. Uchwała została podjęta.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy
Niepołomice na lata 2015-2025.
Przewodniczący odczytał treść uchwały. Następnie poddał uchwałę pod głosowanie.
19 radnych głosowało za podjęciem uchwały. 2 radnych głosowało przeciw.
Obecnych na sali 21 radnych. Uchwała została podjęta.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/64/15 Rady Miejskiej w
Niepołomicach z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie emisji obligacji
komunalnych.
Przewodniczący odczytał treść uchwały. Następnie poddał uchwałę pod głosowanie.
17 radnych głosowało za podjęciem uchwały. 4 radnych wstrzymało się od głosu.
Obecnych 21 radnych. Uchwała została podjęta.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Niepołomicach.
Przewodniczący odczytał treść uchwały. Następnie poddał uchwałę pod głosowanie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 21 radnych głosowało za podjęciem uchwały.
Obecnych 21 radnych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Zabierzowie Bocheńskim.
Przewodniczący odczytał treść uchwały. Następnie poddał uchwałę pod głosowanie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 21 radnych głosowało za podjęciem uchwały.
Obecnych 21 radnych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od powiatu wielickiego zadań związanych z
prowadzeniem zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy
Niepołomice.
Przewodniczący odczytał treść uchwały. Burmistrz poinformował, że co roku Rada
podejmuje taką uchwałę. Potrzebna jest ona do zawarcia stosownego porozumienia z
władzami powiatu. Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie. Uchwała została
podjęta przy 21 głosach za. Obecnych na sali 21 radnych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania – wespół z
samorządem Województwa Małopolskiego i samorządem gminy Drwiniawielowariantowej koncepcji modernizacji drogi wojewódzkiej nr 964 na odcinku
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od drogi krajowej nr 75 przez gminę Niepołomice i gminę Drwinia (odcinek 380
km 0+000- odcinek 410 km 3+668 oraz odcinek 460 km 1+400- odcinek 470 km
1+400) – dla przygotowania realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą:
„Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 964 na odcinku od drogi krajowej nr 75
przez gminę Niepołomice i gminę Drwinia.”
Przewodniczący odczytał treść uchwały. Burmistrz poinformował, że mamy zgodę od
zarządu województwa na przebudowę drogi wojewódzkiej 964. Przygotowywana
będzie dokumentacja projektowa i niezbędne decyzje. Projekt obejmował będzie dwie
gminy. 70 % u nas a 30 % w gminie Drwinia. Aby podpisać porozumienie potrzebna
jest zgoda Rady Miejskiej. Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie. Za
podjęciem uchwały głosowało 21 radnych. Obecnych 21 radnych. Uchwała została
podjęta.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla miejscowości „Wola
Batorska I” w zakresie obszaru części działki nr 776/6 w miejscowości Wola
Batorska.
Przewodniczący odczytał treść uchwały. Burmistrz wyjaśnił, że działka jest
zabudowana budynkiem rolniczym, a właściciel chce prowadzić tartak. Złożył
stosowną uwagę, która została częściowo uwzględniona. Przewodniczący poddał
uchwałę pod głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 21 radnych. Obecnych 21
radnych. Uchwała została podjęta.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Pierwszy
Dzwonek”.
Przewodniczący odczytał treść uchwały. Burmistrz powiedział, że projekt jest
kontynuacją z ubiegłego roku, jest bezkosztowy. Przewodniczący poddał uchwałę pod
głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 21 radnych. Obecnych 21 radnych.
Uchwała została podjęta.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę
Niepołomice nieruchomości gruntowej. (dotyczy działki nr 688/6 o pow. 0,0034 ha
położonej w Woli Batorskiej)
Przewodniczący odczytał treść uchwały. Uchwała dotyczy terenu za gimnazjum w
Woli Batorskiej, regulujemy w ten sposób również drogę. Za podjęciem uchwały
głosowało 21 radnych. Obecnych 21 radnych. Uchwała została podjęta.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność gminy Niepołomice. (dotyczy działki nr 110/72 o pow.
0,0599 ha położonej w Zakrzowie)
Przewodniczący odczytał treść uchwały, następnie poddał uchwałę pod głosowanie.
Uchwała została podjęta. Za podjęciem uchwały głosowało 21 radnych. Obecnych 21
radnych.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice.
Przewodniczący odczytał treść uchwały. Burmistrz powiedział, że nieruchomość o
której mowa jest w uchwale to staw w okolicy ul. Kolejowej. 21 radnych wzięło
udział w głosowaniu. Za podjęciem uchwały głosowało 20 radnych. 1 radny
wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta. Obecnych 21 radnych.
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20. Ogłoszenie podjętych uchwał.
Przewodniczący ogłosił powyższe uchwały za podjęte.
21. Sprawy różne, wolne wnioski.
Burmistrz zaprosił radnych na pożegnanie prezes Palacz, która odchodzi na emeryturę.
Poinformował, że nowym prezesem spółki zostanie dr Maciej Kłusek.
Burmistrz poinformował również że jednostka OSP w Woli Batorskiej uzyskała tytuł
najlepszej jednostki w Małopolsce. Burmistrz pogratulował prezesowi OSP radnemu
Tomali.
22. Zamknięcie X sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.
Przewodniczący zakończył obrady X sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.
Sesja zakończyła się o godzinie 17:30

Protokołowała
Katarzyna Trzos- Panasiuk

Załączniki do protokołu:
- lista obecności z X sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach
- porządek obrad X sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach
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