Protokół nr VI/2019
VI Sesja w dniu 27 marca 2019
Obrady rozpoczęto 27 marca 2019 o godz. 16:00, a zakończono o godz. 20:15 tego samego
dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 21 członków.
Obecni:
1. Marek Ciastoń
2. Wojciech Ciastoń
3. Anna Front
4. Andrzej Gąsłowski
5. Michał Hebda
6. Małgorzata Juszczyk
7. Waldemar Juszczyński
8. Marta Korabik
9. Paweł Lasek
10. Stanisław Lebiest
11. Stanisław Łosiński
12. Karolina Marzec
13. Zuzanna Polańska
14. Krzysztof Sondel
15. Adam Suślik
16. Józef Trzos
17. Barbara Wdaniec
18. Wojciech Wimmer
19. Edward Wnęk
20. Agata Zawadzka
21. Stanisława Zielińska
1. Otwarcie VI sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach i stwierdzenie prawomocności
obrad.
Przewodniczący otwierając sesje powitał wszystkich radnych i zgromadzonych gości.
2. Przyjęcie porządku obrad.
Burmistrz poprosił o wprowadzenie trzech projektów uchwał:
- w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej
(dotyczy działki nr 1066 położonej w Zabierzowie Bocheńskim
- w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez 83 (osiemdziesięciu trzech)mieszkańców
Woli Batorskiej
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Przewodniczący poddał zmieniony porządek obrad pod głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcie porządku obrad z proponowanymi zmianami.
Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (21)
Marek Ciastoń, Wojciech Ciastoń, Anna Front, Andrzej Gąsłowski, Michał Hebda,
Małgorzata Juszczyk, Waldemar Juszczyński, Marta Korabik, Paweł Lasek, Stanisław
Lebiest, Stanisław Łosiński, Karolina Marzec, Zuzanna Polańska, Krzysztof Sondel, Adam
Suślik, Józef Trzos, Barbara Wdaniec, Wojciech Wimmer, Edward Wnęk, Agata Zawadzka,
Stanisława Zielińska

3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.
Protokół z V sesji został przyjęty bez uwag.
4. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Niepołomicach w
roku 2018.
Sprawozdanie z działalności komisji przedstawił przewodniczący komisji rewizyjnej radny
Krzysztof Sondel.
Radny Juszczyński zabierając głos powiedział, że sprawozdanie z działalności komisji
nasuwa wniosek że przewodniczący komisji nie rozumie czym ma się zajmować komisja
rewizyjna. Radny powiedział, że komisja ma kontrolować gospodarkę finansową gminy pod
względem gospodarności, czyli czy pieniądze publiczne są wydawane gospodarczo i zgodnie
z interesem społeczności lokalnej. Nigdy w tej Radzie nie było takiej kontroli. Radny zapytał,
gdzie jest komisja rewizyjna w takich sprawach jak: zasadność wydatkowania środków
publicznych na promocję czy np. ocena wydatkowania środków na gastronomię, gdzie
rocznie na ten cel wydaje się kwotę ok. 300 tyś zł. Radny zapytał gdzie jest ocena
gospodarności na mieniu komunalnym gminy, podkreślił że brak jest kontroli fundacji przez
komisję rewizyjną ale również brak jest inicjatywy komisji w sprawie zmiany uchwały o
stawce czynszu najmu. Radny przypomniał, że w 2018 r. przeprowadzono kontrolę
gospodarki finansowej gminy zakończoną podsumowaniem nieprawidłowości.
Przewodniczący komisji rewizyjnej, według radnego powinien przedstawić informację o
wynikach tej kontroli i nieprawidłowościach jakie wykazała. Jak wygląda gospodarowanie
majątkiem gminy np. samochodami służbowymi i ocena zlecania usług prawnych kancelarii
zewnętrznej. Radny powiedział, że stworzono w tej Radzie karykaturę działania samorządu.
Radny Juszczyński poinformował, że obecnie prowadzona jest w urzędzie miasta kontrola
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Najwyższej Izby Kontroli w temacie Fundacji Zamek Królewski w Niepołomicach. Radny
powiedział, że dzisiaj przewodniczący komisji rewizyjnej złożył informację nt drzew, chociaż
kierownik referatu środowiska nie zgadza się z przedstawionym stanowiskiem komisji, o
czym nie było w sprawozdaniu mowy. Radny Juszczyński zakończył wypowiedź.
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 o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy przedstawił
prezes Zarządu OSP w Niepołomicach Józef Dziadoń.
Informację z działalności komisariatu policji w Niepołomicach przedstawił komendant
Tomasz Joniec.
Radny Józef Trzos zapytał czy na terenie gminy policja prowadziła postępowanie w sprawie
podrzucenia odpadów niebezpiecznych. Komendant odpowiedział, że takie postępowanie
prowadziła komenda powiatowa policji w Wieliczce, a dotyczyło to gminy Niepołomice.
Było takie jedno postępowanie w 2018 r. Radny Andrzej Gąsłowski zapytał jak wygląda
sprawa narkotyków na terenie gminy. Komendant powiedział, że prowadzone są różne
działania prewencyjne na terenach szkół. Na tych spotkaniach poruszane są również tematy o
niebezpieczeństwach związanych z narkotykami. W 2018 r. prowadzonych było 6
postępowań związanych z narkotykami. Informacje nt tego problemu są sygnalizowane i na
każde reagujemy. Radny Wojciech Ciastoń powiedział, że na komisji komendant mówił o
problemach lokalowych, radny poprosił o przybliżenie tematu. Komendant powiedział, że
problemy lokalowe dotyczą trzech obszarów: policji, straży miejskiej oraz monitoringu. Od
2004 roku policja pracuje w takich samych warunkach, a rzeczywistość dynamicznie się
zmienia. Przybywa kadry, mieszkańców a także sprzętu. Zrobiło się ciasno. Rozważane
obecnie są możliwości ewentualnej rozbudowy komisariatu w pobliskiej lokalizacji.
Komendant wspomniał również o potrzebie rozbudowy monitoringu miejskiego z uwagi na
dynamiczny rozwój na terenach całej gminy. Monitoring jest niezbędny co nie raz zostało
udowodnione. Następnie komendant powiedział, że Rada Miejska ma kompetencje, aby
odpowiednią uchwałą ograniczyć sprzedaż alkoholu w godzinach nocnych. Radny Krzysztof
Sondel powiedział, że przydałoby się zwiększyć ilość patroli w miejscach szczególnie
narażonych na nocne libacje alkoholowe. Zasygnalizował również że często nocą urządzane
są rajdy samochodowe na niepołomickich rondach. Radny Stanisław Lebiest zapytał czy na
dwa wakaty o jakich wspominał komendant w sprawozdaniu będą przeprowadzone nabory
tak aby obsada wynosiła 100 %. Komendant powiedział, że jeden wakat będzie obsadzony od
1 maja br. a kolejny w niedalekiej przyszłości. Przewodniczący Rady podziękował
komendantowi za złożenie sprawozdania.
Informację nt. działalności Straży Miejskiej przedstawił komendant Janusz Kaczmarczyk.
Radna Anna Front w sprawie badania palenisk zapytała, ile kosztuje badanie jednej próbki
spalanego materiału. Radna powiedziała, że podpisana została nowa, korzystniejsza umowa
na badania próbek. Komendant powiedział, że poprzednio umowa podpisana była z
Politechniką Krakowską gdzie badanie jednej próbki kosztowało 1000 zł. Obecnie podpisana
jest umowa z laboratorium w Zabrzu i próbka kosztuje ok 600 zł. Radna Stanisława Zielińska
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zapytała czy mamy możliwości sprawdzania jakości materiałów sprzedawanych na składach.
Komendant powiedział, że Straż Miejska nie ma takich uprawnień. Radna Agata Zawadzka
zwróciła uwagę na problem wolno biegających psów i związanych z tym niebezpieczeństw.
Komendant powiedział, że w miarę możliwości wyłapujemy takie psy, czasami wspomagamy
się pracownikami schroniska z którym współpracujemy. Radna Anna Front zapytała czy
mamy jeszcze na terenie gminy gospodarstwa gdzie nie ma koszy na śmieci i jak wygląda
sprawa podłączenia do kanalizacji. Komendant powiedział, że 99 % gospodarstw posiada
kosze na śmieci, obecnie prowadzone są kontrole podłączenia do kanalizacji. Przewodniczący
podziękował za złożone sprawozdanie.
Następnie przewodniczący komisji ładu i bezpieczeństwa publicznego Edward Wnęk odczytał
protokół z posiedzenia komisji.

6. Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami.
Burmistrz odczytał zarządzenia jakie podpisał między sesjami.
Burmistrz poinformował, że rozstrzygnięty został przetarg na przebudowę budynku Izby
Regionalnej w centrum miasta, obecnie trwają prace. Przewidywane zakończenie to 31
sierpień 2019 r. wykonawcą jest firma Budmed Kraków za kwotę ponad 696 tyś zł.
Zakończył się również II etap asfaltowania dróg gminnych, kwota przeznaczona na ten cel to
691 tyś zł. Wykonawcą była firma Prodim. Rozstrzygnięty został przetarg na przebudowę i
rozbudowę Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego wygrała go firma Samson
kwotą ponad 11 mln 395 tyś zł. Termin realizacji zadnia to koniec 2020 roku. Burmistrz
powiedział, że blisko 6 mln. zł udało się pozyskać na ten cel z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego. Możliwe, że ok 2mln zł dostaniemy też z Powiatu. Kolejny
przetarg to rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej w Zakrzowie, jest ona niezbędna z
uwagi na reformę oświatową i konieczność dostosowania szkoły do nowych realiów. Przetarg
wygrała firma Elka za kwotę 4 mln 424 tyś zł. Kolejny przetarg to przebudowa boiska do
piłki nożnej Czarnych Staniątki kosztorys opiewał na 8 mln. 043 tyś zł. Przetarg wygrała
firma Gardenia z Warszawy za kwotę 7 mln. 686 tyś zł. Termin realizacji do końca 2020 r.
Ministerstwo sportu dokłada do tej inwestycji blisko 3 mln. zł. Kolejny przetarg to rozbudowa
Domu Kultury w Zagórzu termin zakończenia inwestycji to koniec sierpnia br. Burmistrz
dodał, że kończą się prace przy zagospodarowania terenu kopca grunwaldzkiego. Ostatnim
procedowanym postępowaniem jest przetarg dotyczący nadzoru inwestorskiego nad budową
obwodnicy Podłęża i Niepołomic. Ponieważ różnica między kosztorysem a najniższą kwotą z
przetargu jest dość duża musieliśmy zadać dodatkowe pytania firmie która złożyła
najkorzystniejszą ofertę.
Burmistrz poinformował, że firma wykonująca dla nas prace przy budowie węzła
autostradowego zwróciła się z wnioskiem o czasowe zamknięcie drogi 964 w okresie od maja
do końca sierpnia. Będą tam budowane dwa ronda. Zarząd Dróg Wojewódzkich boi się
podjąć decyzję o całkowitym zamknięciu drogi, alternatywą jest dwunastomiesięczne
wahadło na tym odcinku. Analizy przewidują że w godzinach szczytu może to generować
korki nawet do 5 km. Burmistrz powiedział, że wystosowaliśmy pismo, że według nas lepiej
byłoby tę drogę na okres 4 miesięcy zamknąć, i w tym czasie jeździć objazdami niż męczyć
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się przez rok. Dodał, że w tym samym czasookresie szykuje się remont na wielu drogach w
okolicy co może mieć wpływ na ruch na drodze 964.
Burmistrz poinformował również, że pozyskaliśmy ponad 900 tyś zł dofinansowania do
budowy PSZOKów.
Burmistrz poinformował, o opóźnieniu w realizacji inwestycji Park&Ride.
Ponad to poinformował, o planach utworzenia przedszkola w miejscu Gimnazjum w Woli
Batorskiej.
Burmistrz powiedział, że wypowiedział umowę najmu Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa w Niepołomicach. A w pomieszczeniach po agencji zrobione będą
sale lekcyjne dla Zespołu Szkół.
Burmistrz poinformował o planowanym strajku nauczycieli. Strajkować będą wszystkie
szkoły i przedszkola. Postaramy się znaleźć jakieś rozwiązania aby dzieci w tym czasie nie
pozostały bez opieki.
Przewodniczący poinformował, że wpłynęła na jego ręce interpelacja od radnej Stanisławy
Zielińskiej.
Radny Andrzej Gąsłowski zapytał, czy zmiana planów zagospodarowania przestrzennego
dotyczyć będzie terenów białych plamna całej Woli Batorskiej. Burmistrz odpowiedział, że
przewidujemy procedurę zmiany planu dla czterech miejscowości gdzie są białe plamy
rozpocząć na przełomie sierpnia i września. Czas na składanie wniosku już był. Teraz będzie
wyłożenie i uchwalanie. Jeżeli chodzi o samą informację to będziemy podawali do publicznej
wiadomości kiedy będą wyłożenia. Radna Marta Korabik zapytała o możliwość zwiększenia
częstotliwości kursów MPK. Radna zwróciła uwagę na duży ruch samochodów w godzinach
szczytu i dynamiczną rozbudowę Niepołomic. Radna zapytała czy nie ma możliwości
ograniczenia zabudowy. Radna powiedziała, że słyszała że bloki mają powstać również w
lesie i czy nie nastąpi w związku z tym dewastacja środowiska. Powinniśmy spróbować to
ograniczyć. Burmistrz powiedział, że w kwestii częstotliwości kursów MPK to trzeba
poczekać do chwili rozwiązania problemu z ograniczeniem ruchu na drodze 964. Co do
budowy ronda przy zbiegu ulic Płaszowskiej i Wielickiej to droga nie jest nasza, burmistrz
dodał, że mamy koncepcję przebudowy ale nie chce się na nią zgodzić ZDW. W sprawie
ograniczenia zabudowy to chcemy ukrócić w tym momencie takie sytuacje, gdzie na
dziesięcioarowej działce deweloper uzyskuje pozwolenie na budowę trzech domków i po
wybudowaniu dzieli działkę omijając przepis o minimalnej powierzchni działki pod budowę
domu. Nadzór prawny wojewody nie określił się jeszcze w tej sprawie. W kwestii zabudowy
Sitowca burmistrz powiedział, że jest przeciwnikiem inwestycji na tym terenie, zadeklarował
że zrobi wszystko żeby zabudowę na tym terenie ograniczyć. Radna Agata Zawadzka
zwróciła uwagę, że droga z przysiółka łąkido przysiółka łaźniaw Zabierzowie Bocheńskim
została zrujnowana a podobno była całkiem niedawno remontowana. Radna zapytała czy
wiadomo coś w sprawie odzyskania VATu za budowę szkoły na Jazach. Burmistrz
powiedział, że przekaże sprawę drogi do odpowiedniego referatu. W sprawie VATu za szkołę
burmistrz powiedział, że zwróciliśmy się z zapytaniem o możliwość odzyskania podatku w
przypadku gdy gmina powierzyła stowarzyszeniu prowadzenie szkoły. Wystąpiliśmy o
interpretację w tej sprawie. Instytucja do której się zwróciliśmy odmówiła nam
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indywidualnej interpretacji w związku z tym oddaliśmy sprawę do sądu i sąd administracyjny
przyznał nam rację. Dyrektor Izby odwołał się jednak od decyzji. Czekamy na opinię
kolejnego sądu. Radny Waldemar Juszczyński zapytał jak wygląda program Posiłek w szkole.
Burmistrz powiedział, że nie zna szczegółów, ale pani dyrektor Ewa Krzysica obecna na sali
ma większą na ten temat wiedzę. Głos zabrała dyrektor MGOPSu pani Ewa Krzysica.
Powiedziała, że według niej temat posiłków dla dzieci jest realizowany na terenie całej gminy
bardzo dobrze. Każde dziecko wymagające takiego posiłku otrzymuje go. Radny Adam
Suślik poprosił o interwencję w sprawie starych i suchych drzew rosnących na terenach
należących do PKP, które zagrażają bezpieczeństwu. Radny zwrócił uwagę że dworzec PKP
w Podłężu jest chyba jedynym w Polsce gdzie nie ma toalety, nie ma również miejsca gdzie
podróżni mogliby kupić bilet. Radny Suślik powiedział, że budynki dworca kolejowego nie
są podłączone do kanalizacji, jeden z nich podłączony jest do szamba a drugi do starej
oczyszczalni. Kontynuując radny powiedział, że temat zamknięcia drogi 964 był omawiany
na posiedzeniu rady sołeckiej. Mieszkańcy są za zamknięciem tej drogi na 4 miesiące.
Burmistrz zaproponował aby przygotować pod koniec sesji rezolucję w sprawie zamknięcia
tej drogi. Radni zaakceptowali propozycję burmistrza. W kwestii starych drzew burmistrz
powiedział, że poprosi referat ochrony środowiska aby zajął się sprawą. Budynki PKP nie są
naszą własnością, nie mamy praw aby zbytnio tam ingerować. Burmistrz obiecał że do czasu
powstania toalet na dworcu zastosujemy tymczasowe rozwiązanie w postaci toalet
przenośnych. Jeżeli będzie taka możliwość to zobowiążemy Wodociągi aby budynki
podłączyć do kanalizacji. Radny Wojciech Wimmer zasygnalizował aby lepiej oznakować
przejścia dla pieszych w centrum Niepołomic. Burmistrz powiedział, że zgłosi do
odpowiednich służb przygotowanie pomysłu na lepsze oznakowanie przejść. Radny Lebiest
zapytał którędy będą objazdy w razie całkowitego zamknięcia drogi? Czy wybory do
parlamentu europejskiego nie kolidują z Dniami Niepołomic? Radny zapytał jakie są pomysły
na czas kiedy szkoły będą zamknięte w czasie strajku. Burmistrz powiedział, że może potem
dyrektor Bobowski powie więcej na ten temat przy okazji uchwał edukacyjnych, co do
wyborów to burmistrz zapewnił, że nie ma problemu bo program niedzielny dostosujemy w
miarę do sytuacji kiedy otwarte będą lokale wyborcze. W sprawie drogi Zakrzowiec –
Podłęże burmistrz powiedział, że wystąpi do starosty wielickiego o wyasfaltowanie drogi bo
jest w jego zarządzie. Kwestia ewentualnego objazdu to najprawdopodobniej przez Staniątki
obok klasztoru i przez most żelazny. Autobus MPK nie przejedzie obok muru klasztoru
dlatego też jedyne rozwiązanie jest z przesiadką.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Niepołomice na rok
2019.
Przewodnicząca komisji budżetowej radna Karolina Marzec odczytała treść protokołu z
posiedzenia komisji. Następnie przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał uchwałę pod
głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2019..
Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (21)
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Marek Ciastoń, Wojciech Ciastoń, Anna Front, Andrzej Gąsłowski, Michał Hebda,
Małgorzata Juszczyk, Waldemar Juszczyński, Marta Korabik, Paweł Lasek, Stanisław
Lebiest, Stanisław Łosiński, Karolina Marzec, Zuzanna Polańska, Krzysztof Sondel, Adam
Suślik, Józef Trzos, Barbara Wdaniec, Wojciech Wimmer, Edward Wnęk, Agata Zawadzka,
Stanisława Zielińska

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Niepołomice na lata 2019-2044.
Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice
na lata 2019-2044..
Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (21)
Marek Ciastoń, Wojciech Ciastoń, Anna Front, Andrzej Gąsłowski, Michał Hebda,
Małgorzata Juszczyk, Waldemar Juszczyński, Marta Korabik, Paweł Lasek, Stanisław
Lebiest, Stanisław Łosiński, Karolina Marzec, Zuzanna Polańska, Krzysztof Sondel, Adam
Suślik, Józef Trzos, Barbara Wdaniec, Wojciech Wimmer, Edward Wnęk, Agata Zawadzka,
Stanisława Zielińska
Przewodniczący ogłosił przerwę.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki
Fundusz Wsparcia Policji (Komenda Wojewódzka w Krakowie) z przeznaczeniem na
dofinansowanie zakupu sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce.
Przewodniczący odczytał treść uchwały. Burmistrz powiedział, że komendant powiatowy
policji zwrócił się z prośbą do gmin powiatu o wsparcie finansowe w zakupie sztandaru.
Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz
Wsparcia Policji (Komenda Wojewódzka w Krakowie) z przeznaczeniem na dofinansowanie
zakupu sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce..
Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
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ZA (21)
Marek Ciastoń, Wojciech Ciastoń, Anna Front, Andrzej Gąsłowski, Michał Hebda,
Małgorzata Juszczyk, Waldemar Juszczyński, Marta Korabik, Paweł Lasek, Stanisław
Lebiest, Stanisław Łosiński, Karolina Marzec, Zuzanna Polańska, Krzysztof Sondel, Adam
Suślik, Józef Trzos, Barbara Wdaniec, Wojciech Wimmer, Edward Wnęk, Agata Zawadzka,
Stanisława Zielińska

10. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie
gminy Niepołomice na rok budżetowy 2020 środków stanowiących fundusz sołecki.
Przewodniczący odczytał treść uchwały. Burmistrz powiedział, że są to tak małe środki że
więcej jest potem pracy z rozliczaniem dlatego też nie rekomendujemy uchwalenia funduszu
sołeckiego. Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy
Niepołomice na rok budżetowy 2020 środków stanowiących fundusz sołecki..
Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (21)
Marek Ciastoń, Wojciech Ciastoń, Anna Front, Andrzej Gąsłowski, Michał Hebda,
Małgorzata Juszczyk, Waldemar Juszczyński, Marta Korabik, Paweł Lasek, Stanisław
Lebiest, Stanisław Łosiński, Karolina Marzec, Zuzanna Polańska, Krzysztof Sondel, Adam
Suślik, Józef Trzos, Barbara Wdaniec, Wojciech Wimmer, Edward Wnęk, Agata Zawadzka,
Stanisława Zielińska

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niepołomice w
2019r.
Burmistrz powiedział, że co roku podejmujemy taką uchwałę, zmieniła się tylko placówka
weterynaryjna zajmująca się zwierzętami. Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niepołomice w 2019r..
Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
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Wyniki imienne:
ZA (21)
Marek Ciastoń, Wojciech Ciastoń, Anna Front, Andrzej Gąsłowski, Michał Hebda,
Małgorzata Juszczyk, Waldemar Juszczyński, Marta Korabik, Paweł Lasek, Stanisław
Lebiest, Stanisław Łosiński, Karolina Marzec, Zuzanna Polańska, Krzysztof Sondel, Adam
Suślik, Józef Trzos, Barbara Wdaniec, Wojciech Wimmer, Edward Wnęk, Agata Zawadzka,
Stanisława Zielińska

12. Podjęcie uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej między Miastem i
Gminą Niepołomice w Rzeczypospolitej Polskiej a Gminą Vigonovo we Włoszech.
Burmistrz powiedział, że z inicjatywą wstąpiło włoskie miasto. Vigonovo jest 10 tysięcznym
miasteczkiem, współpraca polegać ma na wymianie doświadczeń młodzieży i organizacji
społecznych i pozarządowych. Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej między Miastem i Gminą
Niepołomice w Rzeczypospolitej Polskiej a Gminą Vigonovo we Włoszech.
Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (21)
Marek Ciastoń, Wojciech Ciastoń, Anna Front, Andrzej Gąsłowski, Michał Hebda,
Małgorzata Juszczyk, Waldemar Juszczyński, Marta Korabik, Paweł Lasek, Stanisław
Lebiest, Stanisław Łosiński, Karolina Marzec, Zuzanna Polańska, Krzysztof Sondel, Adam
Suślik, Józef Trzos, Barbara Wdaniec, Wojciech Wimmer, Edward Wnęk, Agata Zawadzka,
Stanisława Zielińska

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/610/18 Rady Miejskiej w
Niepołomicach z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Burmistrz poinformował, że zmiana polega na korekcie wydłużającej termin odbioru
odpadów zielonych. Radny Stanisław Lebiest zwrócił uwagę, że ilość worków na odpady
zielone jest często niewystarczająca.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/610/18 Rady Miejskiej w
Niepołomicach z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
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i zagospodarowania tych odpadów.
Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (21)
Marek Ciastoń, Wojciech Ciastoń, Anna Front, Andrzej Gąsłowski, Michał Hebda,
Małgorzata Juszczyk, Waldemar Juszczyński, Marta Korabik, Paweł Lasek, Stanisław
Lebiest, Stanisław Łosiński, Karolina Marzec, Zuzanna Polańska, Krzysztof Sondel, Adam
Suślik, Józef Trzos, Barbara Wdaniec, Wojciech Wimmer, Edward Wnęk, Agata Zawadzka,
Stanisława Zielińska

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/392/17 Rady Miejskiej w
Niepołomicach w sprawie założenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza
Kościuszki w Niepołomicach.
Głos zabrał Dyrektor Wiesław Bobowski. Wyjaśnił radnym potrzebę uchylenia uchwały, jest
to niezbędne aby móc procedować pozostałe edukacyjne uchwały. Przewodniczący poddał
uchwałę pod głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/392/17 Rady Miejskiej w
Niepołomicach w sprawie założenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza
Kościuszki w Niepołomicach..
Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (21)
Marek Ciastoń, Wojciech Ciastoń, Anna Front, Andrzej Gąsłowski, Michał Hebda,
Małgorzata Juszczyk, Waldemar Juszczyński, Marta Korabik, Paweł Lasek, Stanisław
Lebiest, Stanisław Łosiński, Karolina Marzec, Zuzanna Polańska, Krzysztof Sondel, Adam
Suślik, Józef Trzos, Barbara Wdaniec, Wojciech Wimmer, Edward Wnęk, Agata Zawadzka,
Stanisława Zielińska

15. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza
Kościuszki w Niepołomicach.
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Dyrektor powiedział, że intencyjna uchwała o utworzeniu szkoły została zaopiniowania
pozytywnie. W treści uchwały załączony jest statut i akt założycielski.
Przewodniczący komisji oświaty i kultury radny Andrzej Gąsłowski odczytał protokół z
posiedzenia komisji.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
w Niepołomicach..
Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (21)
Marek Ciastoń, Wojciech Ciastoń, Anna Front, Andrzej Gąsłowski, Michał Hebda,
Małgorzata Juszczyk, Waldemar Juszczyński, Marta Korabik, Paweł Lasek, Stanisław
Lebiest, Stanisław Łosiński, Karolina Marzec, Zuzanna Polańska, Krzysztof Sondel, Adam
Suślik, Józef Trzos, Barbara Wdaniec, Wojciech Wimmer, Edward Wnęk, Agata Zawadzka,
Stanisława Zielińska

16. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji
celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze gminy
Niepołomice.
Dyrektor
Wydziału EdukacjiWiesław Bobowski powiedział, że zwiększa się liczba młodych
mieszkańców w gminie dlatego też wychodząc naprzeciw rodzicom i dzieciom
przedstawiamy propozycję dofinansowania do kwoty kolejno ze wskazaniem o 75% dopłaty
do czesnego i 25% do pozostałych rzeczy takich jak np. materiały do zajęć. Radny Andrzej
Gąsłowski powiedział, że komisja oświaty rekomenduje podjęcie tej uchwały. Radny Paweł
Lasek zapytał jaką mamy gwarancję, że nie wzrośnie czesne w związku z tą uchwałą.
Burmistrz powiedział, że nie mamy na to wpływu, liczymy na rozsądek właścicieli klubów
malucha i żłobków.
Radna Agata Zawadzka powiedziała, żeby poinformować rodziców, że gmina daje takie
dofinansowanie. Dyrektor Bobowski powiedział, że będzie taka informacja przy zawieraniu
umów.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla
podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze gminy Niepołomice..
Wyniki głosowania
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ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (21)
Marek Ciastoń, Wojciech Ciastoń, Anna Front, Andrzej Gąsłowski, Michał Hebda,
Małgorzata Juszczyk, Waldemar Juszczyński, Marta Korabik, Paweł Lasek, Stanisław
Lebiest, Stanisław Łosiński, Karolina Marzec, Zuzanna Polańska, Krzysztof Sondel, Adam
Suślik, Józef Trzos, Barbara Wdaniec, Wojciech Wimmer, Edward Wnęk, Agata Zawadzka,
Stanisława Zielińska
Dyrektor Wiesław Bobowski powiedział, że wszystkie placówki publiczne przystępują do
strajku. Osobiście ma nadzieję że do 8 kwietnia wypracowany zostanie jakiś kompromis, ale
mimo tego jesteśmy na to gotowi. Powołany zespół wypracuje takie instrumenty żeby strajk
był jak najmniej odczuwalny a dzieci były zaopiekowane. Dzieci jest ok 7000 miedzy 6 a 10
rokiem życia.
Radna Anna Front zapytała jaka jest druga część wynagrodzenia nauczycieli, ta o której
decyduje burmistrz i dyrektor szkoły. Dyrektor Bobowski wyjaśnił jak wygląda
wynagrodzenie nauczyciela, są dodatki motywacyjne do 25 % i jest on przyznawany decyzją
dyrektora, są dodatki za pracę w uciążliwych warunkach i inne. Do podstawowej pensji
doliczamy dodatek motywacyjny w maksymalnej wysokości do 25 % podstawy. Radny
Stanisław Lebiest zapytał kto ocenia że warunki pracy nauczyciela są szkodliwe? Dyrektor
powiedział, że są to warunki wynikające z pracy nauczyciela np. z dzieckiem
niepełnosprawnym wymagającym zwiększonej opieki i określa to ustawa.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego, gminnego programu
osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023 "Posiłek w szkole i w domu na
terenie gminy Niepołomice".
Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego, gminnego programu osłonowego w
zakresie dożywiania na lata 2019-2023 "Posiłek w szkole i w domu na terenie gminy
Niepołomice"..
Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (20)
Marek Ciastoń, Wojciech Ciastoń, Andrzej Gąsłowski, Michał Hebda, Małgorzata Juszczyk,
Waldemar Juszczyński, Marta Korabik, Paweł Lasek, Stanisław Lebiest, Stanisław Łosiński,
Karolina Marzec, Zuzanna Polańska, Krzysztof Sondel, Adam Suślik, Józef Trzos, Barbara
Wdaniec, Wojciech Wimmer, Edward Wnęk, Agata Zawadzka, Stanisława Zielińska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Anna Front

12

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
międzygminnego.
Pani Dyrektor MGOPs Ewa Krzysica zabierając głos wyjaśniła konieczność uchwalenia
powyższego projektu. Uchwała dotyczy współpracy zespołów interdyscyplinarnych.
Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego..
Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (21)
Marek Ciastoń, Wojciech Ciastoń, Anna Front, Andrzej Gąsłowski, Michał Hebda,
Małgorzata Juszczyk, Waldemar Juszczyński, Marta Korabik, Paweł Lasek, Stanisław
Lebiest, Stanisław Łosiński, Karolina Marzec, Zuzanna Polańska, Krzysztof Sondel, Adam
Suślik, Józef Trzos, Barbara Wdaniec, Wojciech Wimmer, Edward Wnęk, Agata Zawadzka,
Stanisława Zielińska

19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały
LXV/659/10 z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar "B" dla obszaru
położonego w sołectwie Zagórze na południe od Drogi Krajowej nr 4.
Przewodniczący komisji gospodarki Adam Suślik odczytał treść protokołu z prac komisji.
Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały LXV/659/10 z
dnia 25 maja 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Niepołomice obszar "B" dla obszaru położonego w sołectwie Zagórze na południe od
Drogi Krajowej nr 4..
Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (21)
Marek Ciastoń, Wojciech Ciastoń, Anna Front, Andrzej Gąsłowski, Michał Hebda,
Małgorzata Juszczyk, Waldemar Juszczyński, Marta Korabik, Paweł Lasek, Stanisław
Lebiest, Stanisław Łosiński, Karolina Marzec, Zuzanna Polańska, Krzysztof Sondel, Adam
Suślik, Józef Trzos, Barbara Wdaniec, Wojciech Wimmer, Edward Wnęk, Agata Zawadzka,
Stanisława Zielińska
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20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez gminę Niepołomice
od Skarbu Państwa zadania zarządzania fragmentem Drogi Krajowej nr 94, na czas
przygotowania i realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Rozbudowa i przebudowa drogi
gminnej z włączeniem do Drogi Krajowej nr 94 wraz z infrastrukturą techniczną".
Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez gminę Niepołomice od
Skarbu Państwa zadania zarządzania fragmentem Drogi Krajowej nr 94, na czas
przygotowania i realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Rozbudowa i przebudowa drogi
gminnej z włączeniem do Drogi Krajowej nr 94 wraz z infrastrukturą techniczną"..
Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (21)
Marek Ciastoń, Wojciech Ciastoń, Anna Front, Andrzej Gąsłowski, Michał Hebda,
Małgorzata Juszczyk, Waldemar Juszczyński, Marta Korabik, Paweł Lasek, Stanisław
Lebiest, Stanisław Łosiński, Karolina Marzec, Zuzanna Polańska, Krzysztof Sondel, Adam
Suślik, Józef Trzos, Barbara Wdaniec, Wojciech Wimmer, Edward Wnęk, Agata Zawadzka,
Stanisława Zielińska

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice
nieruchomości gruntowej.
Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice
nieruchomości gruntowej..
Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (21)
Marek Ciastoń, Wojciech Ciastoń, Anna Front, Andrzej Gąsłowski, Michał Hebda,
Małgorzata Juszczyk, Waldemar Juszczyński, Marta Korabik, Paweł Lasek, Stanisław
Lebiest, Stanisław Łosiński, Karolina Marzec, Zuzanna Polańska, Krzysztof Sondel, Adam
Suślik, Józef Trzos, Barbara Wdaniec, Wojciech Wimmer, Edward Wnęk, Agata Zawadzka,
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Stanisława Zielińska

22. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i
warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów
materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane.
Przewodniczący komisji gospodarki Adam Suślik odczytał protokół z posiedzenia komisji.
Radny Wojciech Ciastoń zabierając głos powiedział, że należy się zastanowić nad tą uchwałą.
Jest to odbieranie i ograniczanie prawa własności. Są to utrudnienia, według radnego,
niepotrzebne. Burmistrz powiedział, że nam bardziej chodzi o uporządkowanie chaosu
związanego z reklamą różnego rodzaju. Zanim uchwała wejdzie w życie minie około dwóch
lat. Radny Paweł Lasek powiedział, że uważa że projekt jest zasadny. Przewodniczący poddał
uchwałę pod głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki
sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz
ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z
jakich mogą być wykonane.
Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (20)
Marek Ciastoń, Anna Front, Andrzej Gąsłowski, Michał Hebda, Małgorzata Juszczyk,
Waldemar Juszczyński, Marta Korabik, Paweł Lasek, Stanisław Lebiest, Stanisław Łosiński,
Karolina Marzec, Zuzanna Polańska, Krzysztof Sondel, Adam Suślik, Józef Trzos, Barbara
Wdaniec, Wojciech Wimmer, Edward Wnęk, Agata Zawadzka, Stanisława Zielińska
PRZECIW (1)
Wojciech Ciastoń

23. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania - wespół z samorządem
Województwa Małopolskiego - dokumentacji rozbudowy/przebudowy drogi
wojewódzkiej Nr 964 w miejscowości Podłęże polegającej na wykonaniu przejścia dla
pieszych ze wzbudzaną sygnalizacją świetlną wraz z wykonaniem odcinka chodnika w
km od 1+229 do 1+254 odc.ref.320.
Burmistrz powiedział, że przygotowujemy dokumentację na przebudowę, ale potrzebujemy
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jeszcze pozwolenia Rady Miejskiej. Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania - wespół z samorządem
Województwa Małopolskiego - dokumentacji rozbudowy/przebudowy drogi wojewódzkiej Nr
964 w miejscowości Podłęże polegającej na wykonaniu przejścia dla pieszych ze wzbudzaną
sygnalizacją świetlną wraz z wykonaniem odcinka chodnika w km od 1+229 do 1+254
odc.ref.320..
Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (21)
Marek Ciastoń, Wojciech Ciastoń, Anna Front, Andrzej Gąsłowski, Michał Hebda,
Małgorzata Juszczyk, Waldemar Juszczyński, Marta Korabik, Paweł Lasek, Stanisław
Lebiest, Stanisław Łosiński, Karolina Marzec, Zuzanna Polańska, Krzysztof Sondel, Adam
Suślik, Józef Trzos, Barbara Wdaniec, Wojciech Wimmer, Edward Wnęk, Agata Zawadzka,
Stanisława Zielińska

24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez gminę Niepołomice
nieruchomości gruntowej.
Burmistrz poinformował, że nieruchomość jest na osiedlu Jazy, powierzchnia to blisko 2 ha
gruntów, w przetargu zaznaczymy że dojazd jest ulicą Akacjową. Minimalna cena za ar to 10
tyś zł. Radny Michał Hebda powiedział, że na ulicy Akacjowej jest duży ruch i tworzenie
ogromnego osiedla w obrębie takiej małej drogi nie jest dobrym pomysłem. Potrzebna jest
infrastruktura drogowa w tym obszarze. Burmistrz powiedział, że część środków ze sprzedaży
przeznaczymy na koncepcje przebudowy przyległych ulic i dokumentacji z tym związanych.
Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez gminę Niepołomice
nieruchomości gruntowej..
Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (20)
Marek Ciastoń, Wojciech Ciastoń, Anna Front, Andrzej Gąsłowski, Michał Hebda,
Małgorzata Juszczyk, Waldemar Juszczyński, Paweł Lasek, Stanisław Lebiest, Stanisław
Łosiński, Karolina Marzec, Zuzanna Polańska, Krzysztof Sondel, Adam Suślik, Józef Trzos,
Barbara Wdaniec, Wojciech Wimmer, Edward Wnęk, Agata Zawadzka, Stanisława Zielińska
PRZECIW (1)
Marta Korabik
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25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice
własności nieruchomości gruntowych w trybie darowizny na cele publiczne, o której
mowa w art. 13 ust.2-2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami.
Burmistrz powiedział, że drogi o których mowa w uchwale położone są w Zakrzowie.
Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice własności
nieruchomości gruntowych w trybie darowizny na cele publiczne, o której mowa w art. 13
ust.2-2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami..
Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (21)
Marek Ciastoń, Wojciech Ciastoń, Anna Front, Andrzej Gąsłowski, Michał Hebda,
Małgorzata Juszczyk, Waldemar Juszczyński, Marta Korabik, Paweł Lasek, Stanisław
Lebiest, Stanisław Łosiński, Karolina Marzec, Zuzanna Polańska, Krzysztof Sondel, Adam
Suślik, Józef Trzos, Barbara Wdaniec, Wojciech Wimmer, Edward Wnęk, Agata Zawadzka,
Stanisława Zielińska

26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do odpłatnego używania i
pobierania pożytków ( w dzierżawę) w trybie bezprzetargowym nieruchomości
gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice- na czas oznaczony dłuższy niż 3
lata. (dotyczy działki 387/6 położonej w Niepołomicach)
Burmistrz powiedział, że nieruchomość to jest staw przy ul. Akacjowej dbają o niego
wędkarze i kończy się umowa. Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do odpłatnego używania i
pobierania pożytków ( w dzierżawę) w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność gminy Niepołomice- na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. (dotyczy
działki 387/6 położonej w Niepołomicach).
Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
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ZA (21)
Marek Ciastoń, Wojciech Ciastoń, Anna Front, Andrzej Gąsłowski, Michał Hebda,
Małgorzata Juszczyk, Waldemar Juszczyński, Marta Korabik, Paweł Lasek, Stanisław
Lebiest, Stanisław Łosiński, Karolina Marzec, Zuzanna Polańska, Krzysztof Sondel, Adam
Suślik, Józef Trzos, Barbara Wdaniec, Wojciech Wimmer, Edward Wnęk, Agata Zawadzka,
Stanisława Zielińska

27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do odpłatnego używania i
pobierania pożytków ( w dzierżawę) w trybie bezprzetargowym nieruchomości
gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice- na czas oznaczony dłuższy niż 3
lata. (dotyczy działki nr 2541/5 położonej w Niepołomicach )
Burmistrz poinformował, że działka to fragment rynku na którym sprzedawane są oscypki.
Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do odpłatnego używania i
pobierania pożytków ( w dzierżawę) w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność gminy Niepołomice- na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. (dotyczy
działki nr 2541/5 położonej w Niepołomicach ).
Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (21)
Marek Ciastoń, Wojciech Ciastoń, Anna Front, Andrzej Gąsłowski, Michał Hebda,
Małgorzata Juszczyk, Waldemar Juszczyński, Marta Korabik, Paweł Lasek, Stanisław
Lebiest, Stanisław Łosiński, Karolina Marzec, Zuzanna Polańska, Krzysztof Sondel, Adam
Suślik, Józef Trzos, Barbara Wdaniec, Wojciech Wimmer, Edward Wnęk, Agata Zawadzka,
Stanisława Zielińska

28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do odpłatnego używania i
pobierania pożytków ( w dzierżawę) w trybie bezprzetargowym nieruchomości
gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice- na czas oznaczony dłuższy niż 3
lata. (dotyczy pomieszczeń w budynku 358 położonego na działce nr 740/1 położonej w
Zabierzowie Bocheńskim)
Burmistrz poinformował, że uchwała dotyczy nowo otwartej placówki pocztowej w
Zabierzowie Bocheńskim.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do odpłatnego używania i
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pobierania pożytków ( w dzierżawę) w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność gminy Niepołomice- na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. (dotyczy
pomieszczeń w budynku 358 położonego na działce nr 740/1 położonej w Zabierzowie
Bocheńskim).
Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (21)
Marek Ciastoń, Wojciech Ciastoń, Anna Front, Andrzej Gąsłowski, Michał Hebda,
Małgorzata Juszczyk, Waldemar Juszczyński, Marta Korabik, Paweł Lasek, Stanisław
Lebiest, Stanisław Łosiński, Karolina Marzec, Zuzanna Polańska, Krzysztof Sondel, Adam
Suślik, Józef Trzos, Barbara Wdaniec, Wojciech Wimmer, Edward Wnęk, Agata Zawadzka,
Stanisława Zielińska

29. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika gminnej
jednostki organizacyjnej.
Przewodniczący komisji skarg odczytał protokół z prac komisji.
Radna Agata Zawadzka powiedziała, że rozmawiała z zainteresowaną osobą. Zapytała jak
często przychodzi do tej rodziny asystent rodziny, bo z tego co radna wie to od trzech tygodni
nikogo tam nie było. Pani dyrektor Ewa Krzysica powiedziała, że pracownicy jeżdżą do
rodziny. Radna Zawadzka powiedziała, że jest to nieprawda bo ona rozmawiała z
zainteresowaną osobą i od tej osoby wie że od trzech tygodni nikogo u niej nie było. Radny
Stanisław Lebiest powiedział, że temat trzeba wyjaśnić bo są dwa odrębne zdania. Burmistrz
zapytał czy pani dyrektor brała udział w posiedzeniu komisji. Przewodniczący komisji Paweł
Lasek powiedział, że złożyła wyjaśnienia na piśmie. Komisja procedowała w oparciu o fakty.
Skarga nie była od samej zainteresowanej tylko od osoby trzeciej. Radny Wojciech Ciastoń
powiedział że jeśli komisja nie rozmawiała z osoba skarżącą to radny proponuje ściągnąć
punkt z porządku obrad. Sołtys Woli Batorskiej zabrał głos i powiedział, że wie iż osoba o
którą chodzi nie chce aby skarżąca wtrącała się w jej sprawy. Przewodniczący poddał
uchwałę pod głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika gminnej jednostki
organizacyjnej..
Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (16)
Marek Ciastoń, Andrzej Gąsłowski, Michał Hebda, Małgorzata Juszczyk, Waldemar
Juszczyński, Marta Korabik, Paweł Lasek, Stanisław Łosiński, Karolina Marzec, Zuzanna
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Polańska, Krzysztof Sondel, Adam Suślik, Barbara Wdaniec, Wojciech Wimmer, Edward
Wnęk, Stanisława Zielińska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)
Wojciech Ciastoń, Anna Front, Stanisław Lebiest, Józef Trzos, Agata Zawadzka

30. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez 83
(osiemdziesięciu trzech) mieszkańców Woli Batorskiej.
Przewodniczący komisji skarg, wniosków i petycji odczytał stanowisko komisji. Burmistrz
powiedział, że podobna sytuacja miała miejsce w Podłężu, protest podpisało kilkadziesiąt
osób a kiedy zorganizowaliśmy wyjazd aby pokazać mieszkańcom jak wygląda podobna
inwestycja i że nie ma się czego bać to zgłosiło się trzy osoby. Radna Agata Zawadzka
powiedziała że nie byłoby tej petycji gdyby wcześniej zorganizowano spotkanie informacyjne
na ten temat. Burmistrz powiedział, że omawiał na zebraniu sołeckim w Woli Batorskiej
temat inwestycji. Radny Andrzej Gąsłowski powiedział, że pani która jest głównym
organizatorem petycji powiedziała, po wyjaśnieniach radnego, że teraz wycofałaby ją, ale jest
już na to za późno. Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez 83 (osiemdziesięciu
trzech) mieszkańców Woli Batorskiej.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 6, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (14)
Marek Ciastoń, Andrzej Gąsłowski, Michał Hebda, Małgorzata Juszczyk, Paweł Lasek,
Stanisław Łosiński, Karolina Marzec, Zuzanna Polańska, Krzysztof Sondel, Adam Suślik,
Barbara Wdaniec, Wojciech Wimmer, Edward Wnęk, Stanisława Zielińska
PRZECIW (1)
Marta Korabik
WSTRZYMUJĘ SIĘ (6)
Wojciech Ciastoń, Anna Front, Waldemar Juszczyński, Stanisław Lebiest, Józef Trzos, Agata
Zawadzka

31. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.
Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie.
Głosowano w sprawie:
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Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji
elektronicznej..
Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (21)
Marek Ciastoń, Wojciech Ciastoń, Anna Front, Andrzej Gąsłowski, Michał Hebda,
Małgorzata Juszczyk, Waldemar Juszczyński, Marta Korabik, Paweł Lasek, Stanisław
Lebiest, Stanisław Łosiński, Karolina Marzec, Zuzanna Polańska, Krzysztof Sondel, Adam
Suślik, Józef Trzos, Barbara Wdaniec, Wojciech Wimmer, Edward Wnęk, Agata Zawadzka,
Stanisława Zielińska

32. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice
nieruchomości gruntowej. (dotyczy działki nr 1066 położonej w Zabierzowie
Bocheńskim)
Burmistrz powiedział, że mamy na terenie Woli Batorskiej pięcioosobową rodzinę, mieszkają
przy wale wiślanym, nie ma tam wody a ta która jest nie nadaje się do picia i nie ma
perspektywy żeby pociągnąć sieć kanalizacyjną. Znaleźliśmy nieruchomość za kwotę 220 tyś.
zł. Propozycja jest taka, że zamieniamy tę nieruchomość na to co kupi dla nich gmina. Warto
pomóc tej rodzinie. Radny Andrzej Gąsłowski podziękował radnym za przychylność w
głosowaniu. Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice
nieruchomości gruntowej. (dotyczy działki nr 1066 położonej w Zabierzowie Bocheńskim).
Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (21)
Marek Ciastoń, Wojciech Ciastoń, Anna Front, Andrzej Gąsłowski, Michał Hebda,
Małgorzata Juszczyk, Waldemar Juszczyński, Marta Korabik, Paweł Lasek, Stanisław
Lebiest, Stanisław Łosiński, Karolina Marzec, Zuzanna Polańska, Krzysztof Sondel, Adam
Suślik, Józef Trzos, Barbara Wdaniec, Wojciech Wimmer, Edward Wnęk, Agata Zawadzka,
Stanisława Zielińska
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33. Podjęcie Rezolucji Rady Miejskiej w Niepołomicach w sprawie zamknięcia ruchu na
drodze wojewódzkiej 964
Przewodniczący odczytał treść rezolucji. Następnie poddał ją pod głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie Rezolucji Rady Miejskiej w Niepołomicach w sprawie zamknięcia ruchu na drodze
wojewódzkiej 964.
Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (21)
Marek Ciastoń, Wojciech Ciastoń, Anna Front, Andrzej Gąsłowski, Michał Hebda,
Małgorzata Juszczyk, Waldemar Juszczyński, Marta Korabik, Paweł Lasek, Stanisław
Lebiest, Stanisław Łosiński, Karolina Marzec, Zuzanna Polańska, Krzysztof Sondel, Adam
Suślik, Józef Trzos, Barbara Wdaniec, Wojciech Wimmer, Edward Wnęk, Agata Zawadzka,
Stanisława Zielińska

34. Ogłoszenie podjętych uchwał.
Przewodniczący ogłosił powyższe uchwały za podjęte.
35. Sprawy różne, wolne wnioski.
Radna Anna Front interweniowała w sprawie przesunięcia przystanku w Suchorabie o 200 m.
Burmistrz powiedział, że dokumentacja na przesunięcie przystanków jest gotowa, tylko koszt
tej inwestycji to ok. 400 tyś. zł. Dodał, że będziemy monitować sprawę w Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Radny Stanisław Lebiest powiedział, że słyszał że busy kursujące na niektórych trasach mają
być zlikwidowane. Mieszkańcy są zbulwersowani. Radny zapytał czy gmina ma podpisaną
umowę z przewoźnikiem, i jak wygląda sprawa w przypadku zerwania takiej umowy.
Burmistrz powiedział, że nie ma takiej umowy, jest to wolny rynek, przewoźnik prowadzi
działalność gospodarczą. Radna Barbara Wdaniec zapytała czy byłaby szansa na
przywrócenie busa Suchoraba- Zagórze- Kraków. Burmistrz odpowiedział, że poczekamy aż
firma Mat Bus zrezygnuje i dopiero inne zainteresowane firmy będą mogły wejść na rynek.
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36. Zamknięcie VI sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.
Przewodniczący zakończył obrady VI sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Niepołomicach
Przygotowała: Katarzyna Trzos-Panasiuk
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