Protokół nr XXXIII/2017
Z XXXIII sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach, która odbyła się 19 lipca 2017 r.
o godz. 16:00 na Zamku Królewskim w Niepołomicach.

Sesję poprowadził przewodniczący Rady Miejskiej w Niepołomicach – Marek Ciastoń

1.

Otwarcie XXXIII sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.
Przewodniczący otwierając sesję powitał wszystkich radnych i zebranych gości.

2.

Przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad został przyjęty bez zmian.

3.

Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.
Protokół z XXXI sesji Rady Miejskiej został przyjęty bez uwag.

4.

Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami.
Burmistrz odczytał jakie zarządzenia podpisał między sesjami.
Burmistrz poinformował o procedowanych dwóch przetargach oraz o jednym przetargu
unieważnionym. Przetarg na dostawę, wyposażenie i jego montaż dla nowej szkoły, termin zakończenia
prac to koniec sierpnia. Drugi przetarg dotyczy asfaltowania dróg gminnych z terminem realizacji do
końca września. Przetarg na rozbudowę klubu malucha przy szkole podstawowej w Woli
Zabierzowskiej teraz został unieważniony. Może uda się to zadanie zrealizować w następnym roku. W
tym tygodniu Zarząd Województwa podejmie decyzję o przyznaniu dotacji na budowę park&ride, po
czym będziemy mieć dwa miesiące na podpisanie umowy. Projekty na PSZOK również przechodzą
teraz ocenę merytoryczną. Burmistrz poinformował, że złożone zostały wszystkie wnioski na
rewitalizację, zagospodarowanie terenów sportowych przy gimnazjum w Niepołomicach, rozbudowę
MOA oraz przebudowę dworca PKP w Podłężu na cele usługowo- publiczne.

5.

Interpelacje radnych.

6.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia przeznaczenia mienia znajdującego się w zarządzie
jednostki budżetowej Gminy Niepołomice- Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły w
Niepołomicach – w związku z jego włączeniem do Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza
Wielkiego w Niepołomicach oraz przejęcia należności zobowiązań tego Gimnazjum przez Szkołę
do której jest ono włączane.
Przewodniczący odczytał treść uchwały. Powiedział, że projekt był przedmiotem obrad komisji oświaty
i kultury. Stanowisko komisji odczytał jej przewodniczący Andrzej Gąsłowski. Przewodniczący poddał
uchwałę pod głosowanie. Uchwała została podjęta. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Jeden
radny głosował przeciw. Obecnych 16 radnych.

7.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Niepołomice publicznych
przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego w
publicznych szkołach podstawowych oraz uzupełnienia tej sieci o punkty przedszkolne.
Przewodniczący odczytał treść uchwały. Radny Juszczyński zapytał na ile zabezpieczona jest ilość
miejsc w przedszkolach w stosunku do potrzeb? Burmistrz odpowiedział, że w 100 procentach.
Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie. Uchwała została podjęta. Za podjęciem uchwały
głosowało 17 radnych. Obecnych na sali 17 radnych.

8.

Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w uchwale Nr
XXIX/390/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania
sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą –
Prawo oświatowe.
Przewodniczący odczytał treść uchwały. Poinformował, że oczywista omyłka dotyczy braku słowa
„Marszałek” w nazwie Szkoły Podstawowej w Zagórzu. Przewodniczący poddał uchwałę pod
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głosowanie. Uchwała została podjęta. Za podjęciem uchwały głosowało 17 radnych. Obecnych 17
radnych.
9.

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
Rynek Zachód w Niepołomicach.
Radny Jasonek powiedział, że w 1998 roku kiedy po raz pierwszy remontowany był rynek zapoznał się
on wówczas z opinią konserwatora zabytków. Takie były wtedy wytyczne, że jakikolwiek remont płyty
rynku, dziedzińca zamkowego czy też placu przy kościele wymagał opinii konserwatora. Radny dodał,
że dotyczyło to również zabudowań rynku. Teraz nie ma takiego zapisu. Radny zapytał czy coś się w tej
sprawie zmieniło i jaka jest korzyść z tej zmiany? Burmistrz odpowiedział, że są dwie zmiany.
Wyrównanie wysokości zabudowy do istniejącej kamienicy szarej- państwa Piwowarczyków, do
kamienicy wybudowanej na rogu, dodał, że jest jeszcze korekta linii zabudowy w stosunku do
odległości od drogi. Projekt planu uzgadniany był z Wojewódzkim Konserwatorem Ochrony Zabytków.
Radna Korabik zapytała czy i z kim uzgadniana była przebudowa starej apteki przy rondzie? Burmistrz
odpowiedział, że przebudowa konsultowana była z konserwatorem zabytków. Radna powiedziała, że
nie podoba jej się koncepcja rozbudowy Niepołomic. Według radnej w mieście jest za dużo budujących
się blokowisk, nie ma zachowanego ładu przestrzennego, wszędzie jest chaos i niespójność w
projektowanych zabudowach. Kierownik referatu planowania przestrzennego Wojciech Biernat
powiedział, że działki są własnością prywatną i właściciele mogą budować na nich takie budynki na
jakie im miejscowe prawo pozwala. Radny Jasonek zaproponował żeby radni mogli spotkać się z
przedstawicielami nadzoru budowlanego w celu poinformowania w jakich przypadkach mają miejsca
odstępstwa od planu uchwalonego przez Radę Miejską. Radny powiedział, że ma wrażenie iż za często
odstępstwa od planu są stosowane. Burmistrz powiedział, że można o to poprosić panią inspektor
PINBu, ale nie mamy zbytniego na to wpływu.
Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Dwóch
radnych głosowało przeciwko podjęciu uchwały. Jeden radny wstrzymał się od głosu. Obecnych na
sesji 17 radnych. Uchwała została podjęta.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Niepołomice dla centralnej części miasta Niepołomice.
Przewodniczący odczytał treść uchwały. Burmistrz powiedział, że ta i kolejne trzy uchwały dotyczące
planów to jedne z najstarszych takich uchwał w gminie. Burmistrz powiedział, że chcemy
uporządkować je i dostosować do obecnie obowiązujących przepisów. Przewodniczący poddał uchwałę
pod głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Wstrzymało się od głosu dwóch
radnych. Uchwała została podjęta. Obecnych na sesji 17 radnych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Niepołomice dla części osiedla Piaski w mieście Niepołomice.
Przewodniczący odczytał treść uchwały. Następnie poddał uchwałę pod głosowanie. Za podjęciem
uchwały głosowało 15 radnych. Dwóch radnych wstrzymało się od głosu. Obecnych 17 radnych.
Uchwała została podjęta.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Niepołomice dla części miejscowości Zakrzów w Gminie Niepołomice.
Przewodniczący odczytał treść uchwały. Następnie poddał uchwałę pod głosowanie. Za podjęciem
uchwały głosowało 17 radnych. Obecnych 17 radnych. Uchwała została podjęta.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Niepołomice dla miejscowości Suchoraba w Gminie Niepołomice.
Przewodniczący odczytał treść uchwały. Następnie poddał uchwałę pod głosowanie. Za podjęciem
uchwały głosowało 17 radnych. Obecnych 17 radnych. Uchwała została podjęta.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla miejscowości „Wola Batorska I”- dla
cmentarza w Woli Batorskiej wraz z otoczeniem.
Przewodniczący odczytał treść uchwały. Burmistrz powiedział, że zmiana wnioskowana jest przez
parafię, a spowodowana jest tym, że kończą się miejsca pochówku na cmentarzu w Woli Batorskiej.
Następnie przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 17
radnych. Obecnych 17 radnych. Uchwała została podjęta.
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15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla miejscowości „ Wola Batorska I” – w
zakresie niezbędnym dla zapewnienia możliwości realizacji inwestycji „Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych w Woli Batorskiej”, w terenie oznaczonym na rysunku planu
symbolem W – teren infrastruktury technicznej.
Przewodniczący odczytał treść uchwały. Burmistrz powiedział, że zmiana jest potrzebna abyśmy mogli
złożyć wniosek na budowę PSZOKu w Woli Batorskiej. Następnie przewodniczący poddał uchwałę
pod głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 17 radnych. Obecnych 17 radnych. Uchwała została
podjęta.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice
Nieruchomości gruntowej (dotyczy działki nr 2738/5 o pow. 0,0379 ha, położonej w
Niepołomicach)
Przewodniczący odczytał treść uchwały. Burmistrz powiedział, że nieruchomość jest urządzona pod
drogę. Nawierzchnia to kruszywo, droga jest dobrze wykorytowana i odwodniona. Przewodniczący
poddał uchwałę pod głosowanie. Uchwała została podjęta. Za podjęciem uchwały głosowało 17
radnych. Obecnych na sesji 17 radnych.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do odpłatnego używania (w najem) w
trybie bezprzetargowym pomieszczenia będącego częścią składową nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność gminy Niepołomice- na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.
Przewodniczący odczytał treść uchwały. Burmistrz powiedział, że projekt uchwały dotyczy lokalu w
Zabierzowie Bocheńskim w centrum w budynku gminnym, tam gdzie była kiedyś poczta.
Przewodniczący odczytał treść uchwały następnie poddał ją pod głosowanie. Uchwała została podjęta.
Za podjęciem uchwały głosowało 17 radnych. Obecnych 17 radnych.
18. Ogłoszenie podjętych uchwał.
Przewodniczący ogłosił powyższe uchwały za podjęte.
19. Sprawy różne, wolne wnioski.
20. Zamknięcie XXXIII sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.
Przewodniczący zakończył XXXIII sesję Rady Miejskiej w Niepołomicach.

Protokołowała
Katarzyna Trzos- Panasiuk
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