Protokół nr IX/2019
IX Sesja w dniu 27 czerwca 2019
Obrady podzielone zostały na dwie część. Pierwszą rozpoczęto 27 czerwca 2019 o godz.
16:00, a zakończono o godz. 18:30. Drugą rozpoczęto 4 lipca 2019 r. o godz. 16:00 a
zakończono o 16:14
W posiedzeniu wzięli udział :
1. Marek Ciastoń
2. Wojciech Ciastoń-nieobecny na drugiej części sesji
3. Anna Front- nieobecna na pierwszej części sesji,
4. Andrzej Gąsłowski
5. Michał Hebda
6. Małgorzata Juszczyk
7. Waldemar Juszczyński- nieobecny na drugiej części sesji
8. Marta Korabik- nieobecna na drugiej części sesji
9. Paweł Lasek
10. Stanisław Lebiest- nieobecny na drugiej części sesji
11. Stanisław Łosiński
12. Karolina Marzec
13. Zuzanna Polańska
14. Krzysztof Sondel
15. Adam Suślik
16. Józef Trzos
17. Barbara Wdaniec
18. Wojciech Wimmer- nieobecny na drugiej części sesji
19. Edward Wnęk
20. Agata Zawadzka
21. Stanisława Zielińska
1. Otwarcie IX sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach i stwierdzenie prawomocności
obrad.
Przewodniczący otwierając sesję powitał wszystkich radnych i zebranych gości.
2. Przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad przyjęty bez zmian.
3. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.
Protokół z VII sesji został przyjęty.
4. Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami.
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Burmistrz poinformował jakie zarządzenia podpisał między sesjami.
Burmistrz poinformował, że rozpisany został przetarg na przebudowę i rozbudowę budynku
gimnazjum w Woli Batorskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na przedszkole i kluby
malucha. Burmistrz poinformował, że z uwagi na to, że oferty które wpłynęły, znacznie
przekraczały nasze możliwości finansowe –przetarg został unieważniony. Burmistrz
powiedział, że musimy rozważyć co dalej zrobimy po uprzednim skonsultowaniu z
kuratorium. Kolejny rozstrzygnięty przetarg dotyczy wyłonienia inspektora nadzorującego
program wymiany pieców. Kolejne trzy postępowania przetargowe są w toku. Burmistrz
poinformował, że agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa wyprowadziła się z
pomieszczeń przy ul. 3 Maja. W tym miejscu przeprowadzony zostanie remont pomieszczeń
dostosowujący je do użytkowania przez zespół szkół. Następny przetarg dotyczy wymiany
powierzchni przy szkole podstawowej w Podgrabiu. Burmistrz poinformował, że wykonawca
budowy węzła autostradowego zgłosił wniosek o zmianę harmonogramu robót i płatności.
Firma chce przerobić o 8 mln. więcej w tym roku. Burmistrz powiedział, że od trzech tygodni
mamy wahadło i na początku byliśmy wszyscy pełni obaw ale okazało się że nie jest źle.
Ruch idzie w miarę płynnie. Jeżeli chodzi o budowę obwodnicy to firma Eurovia złożyła
trzeci wariant koncepcji. W marcu przyszłego roku powinny rozpocząć się pracę. Wniosek o
budowę chodnika w Podłężu i budowę świateł przy szkole w Podłężu został zaakceptowany.
Przetarg będzie ogłoszony w najbliższym czasie. Chodnik jest projektowany. Burmistrz
poinformował, że odebrana została promesa na samochód strażacki. Wkład Gminy 200 tyś zł.
Pozostałą kwotę dołożą inne instytucje. Prace na PSZOKu w Podłężu są na ukończeniu.
Otwarcie nastąpi wkrótce. Burmistrz poinformował, że Mat Bus zawiesza połączenie z Kłaja
przez Staniątki i Wieliczkę do Krakowa. Burmistrz powiedział, że jest duże
prawdopodobieństwo że firma DBus wejdzie na to miejsce i przejmie połączenie. Na
początku tylko do Wieliczki. Burmistrz poinformował, że od przyszłego tygodnia będą
opryski na komary, metodą biologiczną. Następnie głos zabrała radna Agata Zawadzka,
zapytała czy wiadomo coś o płacach obsługi w oświacie. I kto odpowiada za koszenie ścieżki
rowerowej na wale. Burmistrz odpowiedział, że wały są koszone przez Wody Polskie, dodał,
że wystąpiliśmy już do tej instytucji o wykoszenie poboczy ścieżki. Uzyskaliśmy informację,
że odbędzie się w lipcu. W kwestii płac burmistrz powiedział, że dwie osoby nie mają w
podstawie minimalnej krajowej. Od przyszłego roku płace zostaną wyrównane co zostało
uzgodnione z dyrektorem wydziału edukacji Wiesławem Bobowskim. Burmistrz
poinformował, że w szkołach odbyły się trzy konkursy na dyrektorów placówek. W
Zabierzowie Bocheńskim dyrektorem szkoły podstawowej została pani Monika Bielarczyk.
Konkursy w przedszkolu w Zabierzowie Bocheńskim i w szkole w Staniątkach nie zostały
rozstrzygnięte z powodu braków formalnych.
Radny Lebiest powiedział, że temat Mat Busów był poruszany na poprzednich sesjach. Były
gwarancje, że właściciel wcześniej uprzedzi pismem. Teraz się okazuje, że właściciel
wypowiada umowę na dwa tygodnie przed faktem. Jako mieszkańcy jesteśmy odcięci. Radny
zapytał jakie są konsekwencje takiego zachowania przewoźnika. Dodał, że według niego
powinno mu się odebrać dotację. Radny zwrócił uwagę na złe warunki przewozu osób w
busach tego przewoźnika.
Burmistrz zabierając głos wyjaśnił, że Mat Bus nie otrzymuje z gminy dotacji tylko ma dwie
linie które dofinansowujemy z budżetu gminy. Są to Suchoraba- Niepołomice a druga to
nocny bus. Firma jest wyłaniana w procedurze przetargowej. Na obecną sytuację nic nie
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możemy poradzić. Na razie doszliśmy do porozumienia z firmą Dbus, która być może
przejmie część połączeń, żeby nie zostawiać ludzi całkiem na lodzie. Burmistrz powiedział,
że nie będzie rozwiązywał umowy, która została podpisana na podstawie przetargu. Jeżeli
chodzi o chodnik to najpilniej potrzebny jest ten między Paleo a Balachówką z uwagi na
budowany w okolicy węzeł autostradowy. Zapotrzebowanie na chodniki jest zawsze, ale po
raporcie też widać ile tych chodników powstaje.
Radna Małgorzata Juszczyk zapytała kto dba o drożność hydrantów przeciwpożarowych w
naszej gminie. Burmistrz odpowiedział, że Wodociągi Niepołomickie. W tej chwili trwa
inwentaryzacja hydrantów. Radny Adam Suślik powiedział, że kilkanaście dni temu w
Podłężu pojawił się jeleń, stanowi on zagrożenie dla mieszkańców. Mieszkańcy boją się
wychodzić z domów. Nie ma dla niego przeszkód, pokonuje wysokie ogrodzenia. Niszczy
wszystko po drodze. Radny powiedział, że jest to powtórka sytuacji z ubiegłego roku,
następnie poprosił o interwencję w tej sprawie. Burmistrz powiedział, że dwa dni temu
podpisał pismo do starostwa z prośbą o odłowienie zwierza.
Radny Michał Hebda zapytał kiedy firma Kemos zainstaluje filtry ponieważ zapachy w
Niepołomicach są bardzo uciążliwe i szkodliwe dla zdrowia. Poprosił również aby firma
Ościeżnica budująca chodnik przy ul. Portowej miała na uwadze że wyrwy powstałe na
skutek remontu w dłuższej perspektywie mogą zagrażać bezpieczeństwu i uszkadzać pojazdy.
Burmistrz powiedział, że zgłosi problem do firmy, aby na bieżąco usuwano niedogodności,
dodał, że o ile mu wiadomo zaraz ma się rozpocząć asfaltowanie. Burmistrz powiedział, że
my też walczymy z zakładami drobiowymi i zapachami, niestety brak jest w Polsce
odpowiednich ustaw regulujących takie zagadnienia. Burmistrz wyjaśnił, że na terenie
zakładów drobiarskich istniała firma Kemos zajmująca się produkcją mączki. Mieliśmy z
nimi uzgodnione, że zainwestują oni w filtry. Problem polegał na tym, że firma Kemos nie
mogła się z zakładami drobiarskimi dogadać co do różnych kwestii. Jak już firmy doszły do
porozumienia to firma Kemos została wchłonięta przez firmę Saria i wszystko zaczęło się od
nowa. W tej chwili jest już zapewnienie, że filtry zainstalowane będą w tym roku. Burmistrz
powiedział, że firma kontrolowana była przez WIOŚ i w związku z tym zawnioskował o
udostępnienie protokołu z kontroli.
Radna Barbara Wdaniec zapytała czy w związku z tym, że pojawił się nowy przewoźnik
można byłoby uruchomić połączenie Suchoraba –Zagórze- Kraków. Burmistrz powiedział, że
przewoźnik nie ma takiej floty, żeby udostępniać busy na kilku liniach, ale jeszcze będą z nim
prowadzone rozmowy.
Radny Wojciech Wimmer nawiązując do wypowiedzi radnego Adama Suślika nt. jelenia
powiedział, że sprawa wygląda tak że w tym miejscu gdzie dzisiaj jest Coca Cola był kiedyś
korytarz migracyjny. Został on zabudowany. Jeleń to wędrownik nie jest agresywny chyba że
w okresie rykowiska.
5. Dyskusja nt. Raportu o stanie miasta i gminy Niepołomice za rok 2018.
Przewodniczący przypomniał, że burmistrz przedstawił radnym raport o stanie gminy miesiąc
temu zgodnie z nowymi przepisami.
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Radna Marta Korabik powiedziała, że w raporcie przedstawiona jest sytuacja gdzie za smog
w 90% odpowiedzialne są indywidualne gospodarstwa domowe. A z kolei z raportu Straży
Miejskiej wynika, że na 400 kontroli w 10 przypadkach były nieprawidłowości. Radna
zastanawia się czy za smog odpowiedzialne są tyko piece. Smog powstaje w pewnych
sprzyjających ku temu warunkach. Radna uważa, że Niepołomice zostały zbyt zabudowane,
brak jest korytarzy powietrznych. Radna zapytała jaki jest plan na kolejne lata? Wzrasta
liczba ludności gminy a co za tym idzie liczba samochodów. Budowane są wielorodzinne
budynki, to wszystko utrudnia ruch powietrza. Zanieczyszczenia zawieszają się w parze
wodnej , która jest wytwarzana przy spalaniu gazu. Od września wchodzi ustawa
wprowadzająca ograniczenia palenia w piecach. Czy Niepołomice również tak restrykcyjnie
będą podchodzić do tego tematu? Drewno jest najstarszym paliwem a teraz okazuje się, że
jest szkodliwe. Uderza to również w gastronomię. Zakazy dotyczą również palenia grila.
Burmistrz wyjaśnił, że na terenie Krakowa jest wprowadzony zakaz palenia węglem i
mokrym drzewem. Jak drzewo będzie miało odpowiednią wilgotność to można nim w
kominkach palić. Burmistrz powiedział, że po to zainstalowaliśmy 16 czujników na terenie
gminy żeby kontrolować jakość powietrza cały rok. 90%zanieczyszczenia powietrza pochodzi
z indywidualnych gospodarstw domowych. Burmistrz powiedział, że paliwa jakimi palą
mieszkańcy często są wątpliwej jakości, bo w Polsce nie ma ustalonych norm. Burmistrz
poinformował, że trwa proces wymiany pieców. Powiedział, że będziemy starali się wymienić
jak najwięcej pieców przy zewnętrznym dofinansowaniu. Ostatnio zgłosiliśmy się również
do projektu Stop Smog jest to projekt rządowy przewidujący dofinansowania do
termomodernizacji domów. Radna Marta Korabik zwróciła uwagę na problem dostępności
leków i niebezpieczeństwa związanego z kupowaniem ich przez nieletnich, a potem
wykorzystywanie w celach innych niż przeznaczenie. Według radnej jest to równie
niebezpieczne co alkoholizm i narkomania. Radny Wojciech Wimmer powiedział, że brakuje
mu w raporcie informacji jaka jest zależność między zmniejszaniem się liczby pieców na
węgiel a smogiem. Czy to na pewno piece są przyczyną smogu? Żeby nie okazało się, że
zmniejszamy ilość palenisk a smog jak był tak będzie. Radny Józef Trzos powiedział, że jest
mile zaskoczony że jego sugestie zostały uwzględnione w raporcie tak jak np. wynagrodzenie
burmistrza. Radny powiedział, że powinniśmy jeszcze wiedzieć więcej na temat
funkcjonowania spółki wodnej. Radny Trzos zasugerował, że w raporcie powinny się pojawić
informacje na temat firm jakie znajdują się na terenie Niepołomickiej Strefy Przemysłowej a
także w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Radny wyraził opinię że inwestycje drogowe na
pewno w jakiś sposób poprawią sytuację, ale statystyki mówią że liczba mieszkańców a co za
tym idzie liczba samochodów będzie rosła. Radny zwrócił uwagę na błąd w raporcie
dotyczący nazwy miejsca. Na str. 54 zamiast słowa Podegrodzie powinno być słowo
Podgrabie. Burmistrz powiedział, że zgadza się z radnym co do roli spółki wodnej. Co do
inwestorów w strefie to również słuszna uwaga. Jeśli chodzi o remont ul. Kolejowej to są
różne opinie. Radny Edward Wnęk powiedział, że należałoby również zwrócić uwagę na
bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Radny Adam Suślik powiedział, że dla terenu całej
gminy powinna być opracowana prognoza odbioru wód opadowych przy rosnącej zabudowie.
Radny Andrzej Gąsłowski powiedział, że według niego raport też czytają mieszkańcy więc
wskazane byłoby aby o sprawach edukacji pisać również w kontekście sukcesów jakie mają
uczniowie. Radny Wojciech Ciastoń powiedział, że jest zaniepokojony pracami nad uchwałą
krajobrazową, według radnego jest to zabieranie ludziom prawa do własności. Burmistrz
powiedział, że z firmą która nam przygotowuje te materiały gmina podpisała umowę i prace
nad uchwałą idą całkiem sprawnie.
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Przewodniczący rady Marek Ciastoń zakończył dyskusję nad raportem.

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice
wotum zaufania.
Stanowisko klubu „Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice” odczytał radny Andrzej
Gąsłowski”.
Radny Wojciech Ciastoń opuścił salę obrad.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice wotum
zaufania.
Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (16)
Marek Ciastoń, Andrzej Gąsłowski, Michał Hebda, Małgorzata Juszczyk, Paweł Lasek,
Stanisław Łosiński, Karolina Marzec, Zuzanna Polańska, Krzysztof Sondel, Adam Suślik,
Józef Trzos, Barbara Wdaniec, Wojciech Wimmer, Edward Wnęk, Agata Zawadzka,
Stanisława Zielińska
PRZECIW (1)
Waldemar Juszczyński
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Marta Korabik, Stanisław Lebiest
NIEOBECNI (2)
Wojciech Ciastoń, Anna Front
Uchwała została podjęta.
7. Podjęcie uchwały w sprawie (zatwierdzenia/niezatwierdzenia) sprawozdania
finansowego oraz (zatwierdzenia/ niezatwierdzenia) sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Niepołomice za rok 2018.
Przewodnicząca komisji budżetowej radna Karolina Marzec odczytała protokół z posiedzenia
komisji.
Następnie protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej odczytał jej przewodniczący Krzysztof
Sondel.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie (zatwierdzenia/niezatwierdzenia) sprawozdania finansowego
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oraz (zatwierdzenia/ niezatwierdzenia) sprawozdania z wykonania budżetu gminy
Niepołomice za rok 2018.
Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (17)
Marek Ciastoń, Andrzej Gąsłowski, Michał Hebda, Małgorzata Juszczyk, Waldemar
Juszczyński, Paweł Lasek, Stanisław Łosiński, Karolina Marzec, Zuzanna Polańska,
Krzysztof Sondel, Adam Suślik, Józef Trzos, Barbara Wdaniec, Wojciech Wimmer, Edward
Wnęk, Agata Zawadzka, Stanisława Zielińska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Marta Korabik, Stanisław Lebiest
NIEOBECNI (2)
Wojciech Ciastoń, Anna Front
Uchwała została podjęta.
8. Podjęcie uchwały w sprawie (udzielenia/nieudzielenia) absolutorium Burmistrzowi
Miasta i Gminy Niepołomice z wykonania budżetu Gminy Niepołomice za rok 2018.
Protokół z posiedzenia komisji dotyczący udzielenia absolutorium burmistrzowi odczytał
przewodniczący Krzysztof Sondel.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie (udzielenia/nieudzielenia) absolutorium Burmistrzowi Miasta i
Gminy Niepołomice z wykonania budżetu Gminy Niepołomice za rok 2018..
Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (16)
Marek Ciastoń, Andrzej Gąsłowski, Michał Hebda, Małgorzata Juszczyk, Paweł Lasek,
Stanisław Łosiński, Karolina Marzec, Zuzanna Polańska, Krzysztof Sondel, Adam Suślik,
Józef Trzos, Barbara Wdaniec, Wojciech Wimmer, Edward Wnęk, Agata Zawadzka,
Stanisława Zielińska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Waldemar Juszczyński, Marta Korabik, Stanisław Lebiest
NIEOBECNI (2)
Wojciech Ciastoń, Anna Front
Przewodniczący poinformował, że Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice udzielone
zostało absolutorium z wykonania budżetu za rok 2018.
Uchwała została podjęta.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Niepołomice na rok
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2019 r.
Przewodnicząca komisji budżetowej Karolina Marzec odczytała protokół z posiedzenia
komisji.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Niepołomice na rok 2019 r..
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (19)
Marek Ciastoń, Wojciech Ciastoń, 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
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Marta Korabik
NIEOBECNI (1)
Anna Front
Uchwała została podjęta.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy
Niepołomice na lata 2019-2044.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Niepołomice
na lata 2019-2044.
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (19)
Marek Ciastoń, Wojciech Ciastoń, 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
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Marta Korabik
NIEOBECNI (1)
Anna Front
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Uchwała została podjęta.
Przewodniczący zarządził przerwę.
Po przerwie przewodniczący poprosił o zmianę porządku obrad.

11. Głosowanie nad przesunięciem pkt 14 i 15 na koniec porządku obrad

Głosowano w sprawie:
Głosowanie nad przesunięciem pkt 14 i 15 na koniec porządku obrad.
Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
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
NIEOBECNI (1)
Anna Front
Porządek obrad został zmieniony.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa
Małopolskiego.
Burmistrz powiedział, że dofinansowanie dotyczy przejść dla pieszych. Złożyliśmy trzy
wnioski, dostaliśmy jedno dofinansowanie, przy ulicy Kościuszki. 50 % dofinansowania
dokłada gmina a 50 % finansuje województwo. Przewodniczący poddał uchwałę pod
głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa
Małopolskiego.
Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (20)
Marek Ciastoń, Wojciech Ciastoń, Andrzej Gąsłowski, Michał Hebda, Małgorzata Juszczyk,
Waldemar Juszczyński, Marta Korabik, Paweł Lasek, Stanisław Lebiest, Stanisław Łosiński,
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Karolina Marzec, Zuzanna Polańska, Krzysztof Sondel, Adam Suślik, Józef Trzos, Barbara
Wdaniec, Wojciech Wimmer, Edward Wnęk, Agata Zawadzka, Stanisława Zielińska
NIEOBECNI (1)
Anna Front
Uchwała została podjęta.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie robót budowlanych
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie robót budowlanych przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Burmistrz poinformował, że wpłynął wniosek parafii o z prośbą o udzielenie dotacji w kwocie
150 tyś zł. na modernizację instalacji elektrycznej w naszym kościele. Drugie tyle do zadania
dokłada parafia. Radny Józef Trzos zwrócił uwagę na błędną nazwę w treści uchwały
dotyczącą nazwy kościoła. Burmistrz poprosił o wprowadzenie autopoprawki polegającej na
wpisaniu nazwy kościoła: pw. „Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Niepołomicach”.
Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie.
Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
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
NIEOBECNI (1)
Anna Front
Uchwała została podjęta.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Województwa Małopolskiego zadania
zarządzania publiczną drogą wojewódzką DW 964 na odcinku referencyjnym 320 od km
0+749 do km 2+152 oraz od km 2+349 – 3+209 na czas realizacji zadania pod nazwą
„Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez wykonanie przejścia dla pieszych ze
wzbudzaną sygnalizacją świetlną wraz z odcinkiem chodnika w ciągu DW 964 w
miejscowości Podłęże (odcinek 320 km 1+229 – 1+254) oraz przebudowa DW 964 na
terenie gminy Niepołomice w zakresie wykonania chodnika w lokalizacjach: odc. 320 km
0+749 – 2+152 strona lewa (od potoku Podłężanka w miejscowości Podłęże do pawilonu
Paleo) oraz na odcinku 320 od km 2+349 – 3+209 strony lewa i prawa)”.
Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie.
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Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Województwa Małopolskiego zadania zarządzania
publiczną drogą wojewódzką DW 964 na odcinku referencyjnym 320 od km 0+749 do km
2+152 oraz od km 2+349 – 3+209 na czas realizacji zadania pod nazwą „Poprawa
bezpieczeństwa pieszych poprzez wykonanie przejścia dla pieszych ze wzbudzaną
sygnalizacją świetlną wraz z odcinkiem chodnika w ciągu DW 964 w miejscowości Podłęże
(odcinek 320 km 1+229 – 1+254) oraz przebudowa DW 964 na terenie gminy Niepołomice w
zakresie wykonania chodnika w lokalizacjach: odc. 320 km 0+749 – 2+152 strona lewa (od
potoku Podłężanka w miejscowości Podłęże do pawilonu Paleo) oraz na odcinku 320 od km
2+349 – 3+209 strony lewa i prawa)”..
Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
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
NIEOBECNI (1)
Anna Front
Uchwała została podjęta.
15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.
Burmistrz poinformował, że droga jest prywatna, wniosek wpłynął od właścicieli i został
pozytywnie zaopiniowany przez zarząd osiedla. Przewodniczący poddał uchwałę pod
głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.
Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
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
NIEOBECNI (1)
Anna Front
Uchwała została podjęta.
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16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez gminę Niepołomice
nieruchomości gruntowej. (dotyczy działki nr 1164/3 o pow. 0,0330 ha położonej w
Niepołomicach)
Burmistrz poinformował, że wpłynął wniosek jednego z sąsiadów tej działki z prośbą o
zakup. Ponieważ jest kilku sąsiadów postanowiliśmy zrobić przetarg ograniczony tylko do
właścicieli sąsiadującej działki. Działka znajduje się w Podgrabiu przy ul. Chrustowej.
Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez gminę Niepołomice
nieruchomości gruntowej. (dotyczy działki nr 1164/3 o pow. 0,0330 ha położonej w
Niepołomicach).
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (19)
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, Barbara Wdaniec,
Wojciech Wimmer, Edward Wnęk, Agata Zawadzka, Stanisława Zielińska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Józef Trzos
NIEOBECNI (1)
Anna Front
Uchwała została podjęta.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice
nieruchomości gruntowej. (dotyczy działki nr 194/1 o pow. 0,0073 ha położonej w
Ochmanowie)
Burmistrz powiedział, że jest to zaużytkowana zabudowaną drogą własność prywatna,
regulacja stanu prawnego. Jest to w okolicach pola golfowego.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice
nieruchomości gruntowej. (dotyczy działki nr 194/1 o pow. 0,0073 ha położonej w
Ochmanowie).
Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
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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
NIEOBECNI (1)
Anna Front
Uchwała została podjęta.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice
nieruchomości gruntowej. (dotyczy działki nr 363/12 o pow. 0,0340 ha położonej w
Niepołomicach)
Dwie uchwały, dotyczą osiedla Jazy i poszerzenia i usystematyzowania dojazdu do działek
gminnych. Mamy tam ponad hektar. Trochę trwały negocjacje z właścicielami ale zgodzili się
na zbycie. Zanim coś powstanie chcemy tam mieć jakiś dojazd.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice
nieruchomości gruntowej. (dotyczy działki nr 363/12 o pow. 0,0340 ha położonej w
Niepołomicach).
Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
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
NIEOBECNI (1)
Anna Front
Uchwała została podjęta.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice
nieruchomości gruntowej. (dotyczy działek nr 363/14 i 363/16 położonych w
Niepołomicach)
Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice
nieruchomości gruntowej. (dotyczy działek nr 363/14 i 363/16 położonych w
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Niepołomicach).
Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
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
NIEOBECNI (1)
Anna Front
Uchwała została podjęta.
Przewodniczący zarządził 10 min. przerwy.
Głos zabrał przedstawiciel żłobków z terenu gminy Niepołomice. Poinformował, że jest
przedstawicielem dwóch żłobków „Na dobry początek”. Podkreślił, że właściciele żłobków
nie chcą zwiększać czesnego. Chcą utrzymać dotację na poziomie 100 zł, i w związku z tym
przez rok zobowiązują się nie podnosić czesnego.
Ponieważ temat wymagał ponownego przeanalizowania przewodniczącyzarządził przerwę do
4 lipca do godz. 16:00
Radny Stanisław Lebiest powiedział, że nie będzie mógł uczestniczyć w sesji z uwagi na
wcześniej zaplanowany urlop.

II część sesji
20. Podjęcie uchwały w sprawie Niepołomickiego Bonu Żłobkowego.
Przewodniczący powitał wszystkich przybyłych radnych, następnie sprawdził kworum.
Głos zabrał przewodniczący komisji edukacji radny Andrzej Gąsłowski odczytał protokół z
prac komisji. Poinformował, że doszło do spotkania z przedstawicielami żłobków, gdzie
ustalono szczegóły bonu żłobkowego oraz zasad, wysokości i rozliczania dotacji. Komisja
jednogłośnie ustaliła wysokość dotacji w proponowanej uchwale co rekomenduje Radzie
Miejskiej.
Burmistrz powiedział, że kluby malucha żłobki zbierały listę podpisów za proponowanym
przez nas rozwiązaniem.
Burmistrz poprosił o wprowadzenie autopoprawki dotyczącej kwoty w uchwale (zamiast 50 zł
100 zł) . Druga poprawka dotyczy zapisów o publikacji i terminu wejścia w życie powyższej
uchwały.
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Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie Niepołomickiego Bonu Żłobkowego.
Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5
Wyniki imienne:
ZA (16)
Marek Ciastoń, Anna Front, Andrzej Gąsłowski, Michał Hebda, Małgorzata Juszczyk, Paweł
Lasek, Stanisław Łosiński, Karolina Marzec, Zuzanna Polańska, Krzysztof Sondel, Adam
Suślik, Józef Trzos, Barbara Wdaniec, Edward Wnęk, Agata Zawadzka, Stanisława Zielińska
NIEOBECNI (5)
Wojciech Ciastoń, Waldemar Juszczyński, Marta Korabik, Stanisław Lebiest, Wojciech
Wimmer
Uchwała została podjęta.

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/42/19 Rady Miejskiej w
Niepołomicach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz
rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na
obszarze gminy Niepołomice.
Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/42/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach
z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej
dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze gminy Niepołomice..
Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5
Wyniki imienne:
ZA (16)
Marek Ciastoń, Anna Front, Andrzej Gąsłowski, Michał Hebda, Małgorzata Juszczyk, Paweł
Lasek, Stanisław Łosiński, Karolina Marzec, Zuzanna Polańska, Krzysztof Sondel, Adam
Suślik, Józef Trzos, Barbara Wdaniec, Edward Wnęk, Agata Zawadzka, Stanisława Zielińska
NIEOBECNI (5)
Wojciech Ciastoń, Waldemar Juszczyński, Marta Korabik, Stanisław Lebiest, Wojciech
Wimmer
Uchwała została podjęta.
22. Ogłoszenie podjętych uchwał.
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Powyższe uchwały zostały podjęte.
23. Sprawy różne, wolne wnioski.
24. Zamknięcie IX sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.
Przewodniczący zamknął obrady IX sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Niepołomicach
Protokołowała
Katarzyna Trzos- Panasiuk
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