Protokół nr XL/2018
z XL sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach, która odbyła się 25 stycznia 2018 r.
na Zamku Królewskim w Niepołomicach

Sesja rozpoczęła się o godz. 16:00
Sesję poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej w Niepołomicach- Marek Ciastoń.
1. Otwarcie XL sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.
Przewodniczący powitał radnych i zebranych gości.
2. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący poinformował, że w porządku obrad muszą nastąpić zmiany. Pierwsza
spowodowana jest nieobecnością burmistrza, co wiąże się z usunięciem punktu dotyczącego
sprawozdania z prac między sesjami. Druga zmiana dotyczy zdjęcia z porządku obrad punktu,
w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody, z uwagi
na brak pełnej dokumentacji, w tym przypadku- opinii RDOŚ-u.
Przewodniczący poddał porządek obrad pod głosowanie. Za przyjęciem porządku obrad
głosowało 21 radnych. Obecnych na sesji 21 radnych.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miejskiej.
Protokół z XXXIX sesji został przyjęty.
4. Sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami.- punkt wycofany z porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Niepołomicach na
2018 rok.
Przewodniczący poinformował, że wpłynęły na jego ręce propozycje uzupełnienia planu pracy
Rady. Radny Jasonek zaproponował, aby plan pracy poszerzyć o ocenę realizacji Strategii
Gminy Niepołomice, którą Rada przyjęła uchwałą parę lat temu. Przewodniczący powiedział,
że proponuje ten temat wprowadzić w miesiącu październiku. Radny Marian Zaręba prosił o
wprowadzenie punktu dotyczącego działań podejmowanych przez gminę w celu zwiększenia
bezpieczeństwa na drogach publicznych. Przewodniczący powiedział, że proponuje ten punkt
wprowadzić w miesiącu maju. Przewodniczący poinformował, że chciałby również
wprowadzić w miesiącu marcu punkt dotyczący obchodów setnej rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości. Przewodniczący odczytał treść uchwały. Radny Juszczyński zabierając
głos powiedział, że przewodniczący Rady w ubiegłym roku nie wykonał uchwały o planie
pracy Rady na 2017 r. w zakresie punktu dotyczącego sprawozdania z działalności Muzeum
Niepołomickiego, Centrum Kultury i Fundacji „Zamek Królewski w Niepołomicach”. W
związku z powyższym radny zgłosił wniosek o umieszczenie tych sprawozdań w pierwszym
kwartale tego roku. Przewodniczący powiedział, że proponuje ten punkt zrealizować w
miesiącu kwietniu. Radny Juszczyński zapytał czy nie da się zrealizować tego punktu w
miesiącu lutym. Przewodniczący powiedział, że nie jest w stanie określić w tym momencie
czy sesja w lutym się odbędzie. Uzgodniono, że punkt o który wnioskował radny Juszczyński
wprowadzony będzie w miesiącu kwietniu.
Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 21
radnych. Uchwała została podjęta. Obecnych na sesji 21 radnych.
6. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej
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w Niepołomicach na 2018 rok.
Przewodniczący odczytał treść uchwały. Poinformował, że radni otrzymali plany pracy
wszystkich komisji Rady Miejskiej. Radny Jasonek powiedział, że niektóre komisje mają w
swoich planach zapisane opiniowanie zmian stawek podatków i opłat, radny zapytał czy
podwyżki podatków są pewne w tym roku skoro komisje mają takie punkty w swoich planach.
Radny Suślik odpowiedział, że punkt taki jest wpisany w plan pracy każdego roku co nie
oznacza że stawki podatków są co roku zmieniane.
Przewodniczący odczytał treść uchwały. Następnie poddał uchwałę pod głosowanie. Uchwała
została podjęta. Za podjęciem uchwały głosowało 21 radnych. Obecnych 21 radnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Niepołomicach.
Przewodniczący poinformował, że na ostatniej sesji przyjęta została rezygnacja z członkostwa
w komisji rewizyjnej radnego Tadeusza Jasonka, w związku z tym trzeba uzupełnić skład
komisji. Przewodniczący zapytał radnych niezrzeszonych czy chcieliby zgłosić kandydata do
komisji rewizyjnej. W związku z brakiem propozycji przewodniczący zapytał indywidualnie
każdego z radnych niezrzeszonych czy wyraża chęć członkostwa w komisji rewizyjnej. W
związku z brakiem woli członkostwa w komisji radnych: Marty Korabik, Anny Front i
radnego Waldemara Juszczyńskiego przewodniczący powiedział, że proponuje kandydaturę
radnej Karoliny Marzec z klubu „ Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice”. Radna Karolina
Marzec wyraziła chęć członkostwa w komisji rewizyjnej. Radny Jasonek zapytał czy w tej
sytuacji możemy odstąpić od tajności wyborów. Mecenas Łosiński powiedział, że proponuje
aby nie zmieniać tego trybu który wynika z przepisów. Do pracy w komisji skrutacyjnej
przewodniczący poprosił radnych: Annę Front, Martę Korabik i Tadeusza Jasonka. Za
proponowanym składem komisji głosowało 18 radnych, trzech radnych nie brało udziału w
głosowaniu. Obecnych na sesji 21 radnych. Komisja skrutacyjna przeprowadziła wybory.
Przewodnicząca komisji Anna Front odczytała protokół z wyborów. Protokół z wyborów w
załączeniu.
Przewodniczący poinformował, że do komisji rewizyjnej wybrano radną Karolinę Marzec.
Przewodniczący odczytał treść uchwały. Następnie poddał uchwałę pod głosowanie. Uchwała
została podjęta. Za podjęciem uchwały głosowało 21 radnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych
gimnazjów (oraz dla niepublicznych szkół innego typu, w których prowadzone są klasy
gimnazjalne) realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki- w wysokości
wyższej od wysokości równej kwocie przewidzianej na każdego ucznia takiej szkoły w
części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.
Przewodniczący poinformował, że w wyniku konsultacji przed sesją w projekcie uchwały w
podstawie prawnej wykreśla się zapis „oraz art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r.
poz.1523)” oraz zmienia się zapis w § 3 gdzie była mowa o wstecznym wejściu w życie
uchwały. Po ustaleniach zaproponowano zapis: „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego”.
Mecenas wyjaśnił, że w kolejnej uchwale w pierwotnym brzmieniu była zapisana wsteczna
moc obowiązywania. Po napisaniu projektu uchwały sprawdzaliśmy różne rozstrzygnięcia
nadzorcze i okazało się że taki zapis może naruszać prawo i w rezultacie uchwała może być
uznana za nieważną.
W przypadku drugiej edukacyjnej uchwały mecenas poinformował, że proponowana do niej
zmiana również dotyczy ostatniego zapisu o wejściu w życie uchwały. Zapis ma brzmieć:
„Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dniu od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego z wyjątkiem § 4 ust.4, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2019 r.”
2

Przewodniczący poprosił o zabranie głosu przewodniczącego komisji oświaty i kultury
Andrzeja Gąsłowskiego. Radny Gąsłowski odczytał protokół z posiedzenia komisji.
Radny Suślik zapytał dlaczego dotacja wynosi 15 % a nie np. 20 i z czego to wynika? Radny
Gąsłowski odpowiedział, że obliczono koszty i ustalono, że 15 % zapewni dobre
funkcjonowanie i przy tej dotacji szkoły nie powinny mieć problemów finansowych. Radny
Jasonek powiedział, że nie jest to cała pomoc jaką oferujemy gimnazjom, ale musimy to
przetrwać.
Przewodniczący odczytał treść uchwały, następnie poddał uchwałę pod głosowanie. Za
podjęciem uchwały głosowało 21 radnych. Obecnych na sesji 21 radnych. Uchwała została
podjęta.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych szkół podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania
przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i
wykorzystania.
Przewodniczący odczytał treść uchwały. Przypomniał jaka zmiana została wprowadzona do
uchwały. Następnie poddał ją pod głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 21 radnych.
Obecnych 21 radnych. Uchwała została podjęta.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za
pomnik przyrody.- uchwała wycofana
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/359/12 Rady Miejskiej w
Niepołomicach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Niepołomice na okres powyżej
lat trzech oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy.
Przewodniczący odczytał treść uchwały. Przewodniczący powiedział, że w uchwale
wymienionych jest 45 nieruchomości które wydzierżawione były spółce Wodociągi
Niepołomickie. Mecenas przypomniał, że w kompetencjach rady gminy leży podjęcie
uchwały, w przypadku kiedy nie ma takiej, która reguluje kwestie m.in. wydzierżawiania
nieruchomości na okres powyżej trzech lat. Potem organ wykonawczy gminy określa
dokładnie czasookres trwania takiej umowy. Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie.
Za podjęciem uchwały głosowało 21 radnych. Obecnych na sali 21 radnych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice
nieruchomości gruntowej. (dotyczy działek nr 225/8
i 225/10 położonych w
Ochmanowie)
Przewodniczący odczytał treść uchwały. Poinformował, że nieruchomości wymienione w
uchwale zostały zaużytkowane pod drogę. Radny Jasonek przypomniał że obowiązkiem
statutowym jest uzasadnienie do uchwał i byłoby prościej gdyby radni taką informację
dostawali razem z materiałami na sesję. Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie. Za
podjęciem uchwały głosowało 21 radnych. Obecnych 21 radnych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice
nieruchomości gruntowej. (dotyczy działek nr 224/7 i 224/8 położonych w Ochmanowie)
Przewodniczący odczytał treść uchwały. Powiedział, że podobnie jak w poprzedniej uchwale
nieruchomości zostały zużytkowane pod drogę. Następnie poddał uchwałę pod głosowanie.
Uchwała została podjęta. Za podjęciem uchwały głosowało 21 radnych. Obecnych 21
radnych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice
nieruchomości gruntowej. (dotyczy działki nr 226/10 położonej w Niepołomicach)
Przewodniczący odczytał treść uchwały. Następnie poddał uchwałę pod głosowanie. Za
podjęciem uchwały głosowało 21 radnych. Obecnych na sesji 21 radnych.
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15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice
nieruchomości gruntowej. (dotyczy działki nr 93/11 położonej w Niepołomicach)
Przewodniczący odczytał treść uchwały. Następnie poddał uchwałę pod głosowanie. Za
podjęciem uchwały głosowało 21 radnych. Obecnych na sesji 21 radnych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice
nieruchomości gruntowej. (pgr.1.kat. 3118/14 położona w Niepołomicach)
Przewodniczący odczytał treść uchwały. Następnie poddał uchwałę pod głosowanie. Za
podjęciem uchwały głosowało 21 radnych. Obecnych na sesji 21 radnych.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność gminy Niepołomice na nieruchomość gruntową stanowiącą
własność osoby fizycznej.
Przewodniczący odczytał treść uchwały. Następnie poddał uchwałę pod głosowanie. Za
podjęciem uchwały głosowało 21 radnych. Obecnych na sesji 21 radnych.
18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Miejskiej w
Niepołomicach.
Przewodniczący odczytał treść uchwały. Na członków komisji zaproponował radną
Stanisławę Zielińską, radnego Tadeusza Kąckiego oraz radnego Mariana Zarębę. Komisja
powinna zakończyć prace do 28 lutego. Przewodniczący powiedział, że skargę złożyła Pani -----------, a ponieważ jest to jej kolejna skarga to komisja zostaje w tym samym składzie.
Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 21
radnych. Obecnych 21 radnych.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Niepołomicach.
Przewodniczący odczytał treść uchwały. Projekt odpowiedzi na skargę wraz z uzasadnieniem
był dołączony do materiałów. Mecenas Łosiński powiedział, że Rada podejmuje taką uchwałę
każdego roku. Skarga dotyczy roku 2017. Jutro skarga wraz z odpowiedzią musi znaleźć się w
sądzie. Radny Jasonek zapytał czy organ nadzoru kwestionował uchwałę. Mecenas Łosiński
odpowiedział, że nie kwestionował. Dodał, że temat zwierząt jest tematem drażliwym i często
zdarza się, że uchwały ich dotyczące są zaskarżane. Radny Jasonek powiedział, że powinno
być w skardze wspomniane na czyj wniosek zostało wszczęte postępowanie. Mecenas
Łosiński powiedział, że w skardze nie ma takiej informacji. Przewodniczący poddał uchwałę
pod głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 21 radnych. Uchwała została podjęta.
20. Ogłoszenie podjętych uchwał.
Przewodniczący ogłosił powyższe uchwały za podjęte.
21. Sprawy różne, wolne wnioski.
Radny Marian Zaręba przypomniał, że kiedyś Rada podjęła uchwałę nieruchomościową która
powodowała zawężenie drogi na Woli Batorskiej do dwóch metrów z działaniem na szkodę
mieszkańców. Radny powiedział, że pozwolił sobie naprawić błąd i wykonać projekt,
wydzielając część nieruchomości z sąsiednich działek tak, aby droga miała nie dwa a sześć
metrów. Radny przekazał pismo w tej sprawie na ręce Przewodniczącego Rady.
Radny Szczurek zapytał czy dotarły do Urzędu Miasta pisma w których mieszkańcy protestują
przeciwko budowie odlewni aluminium w Niepołomicach. Przewodniczący powiedział, że nic
mu o tym nie wiadomo. Radna Front potwierdziła, że słyszała również że taka inicjatywa ma
miejsce. Radny Jasonek powiedział, że przypomina mu to sytuację z firmą Klif. Radny
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Szczurek powiedział, że dotyczy to firmy, która jest w strefie, a teraz chce rozbudować
zakład. Radny Górski poinformował, że mieszkańcy Boryczowa spotkali się z Burmistrzem i
jego zastępcą. Władze gminy tłumaczyły, że ta inwestycja nie jest groźna, ale nie przekonało
to mieszkańców. Przewodniczący osiedla Śródmieście- Paweł Pawłowski powiedział, że
uczestniczył w tym spotkaniu i zastępca burmistrza- Adam Twardowski zapewniał, że firma
będzie produkowała tylko małe odlewy. Dodał, że były prowadzone badania na oddziaływanie
na środowisko i nie przekracza ono 10 % dopuszczalnych norm. Burmistrzowie zapewnili że
nie dopuszczą do takiej sytuacji jaka miała miejsce z firmą Klif.
22. Zamknięcie XL sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.

Przewodniczący zakończył obrady XL sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.
Sesja zakończyła się o godz. 17:30

Protokołowała
Katarzyna Trzos- Panasiuk
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