Protokół nr XIII/2019
XIII Sesja w dniu 28 listopada 2019
Obrady rozpoczęto 28 listopada 2019 o godz. 16:00, a zakończono o godz. 21:45 tego samego
dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 19 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 ( obecny do godziny 17:30)
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 XIII sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.
Przewodniczący otwierając sesję powitał wszystkich radnych i zgromadzonych gości.

2. Przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad został przyjęty bez zmian.
3. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.
Protokół został przyjęty bez uwag.
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4. Informacja nt. działalności Centrum Kultury w Niepołomicach.
Informację nt. działalności Centrum Kultury przedstawiła dyrektor Małgorzata Gajda.
Radny Edward Wnęk zwrócił uwagę na hałas i głośne imprezy jakie organizowane są w
Domu Kultury w Zabierzowie Bocheńskim. Pani dyrektor obiecała przyjrzeć się temu
problemowi, dodała jednak że trudno jej jest odpowiadać za hałas podczas imprez na jakie
wynajmowane są Domy Kultury. Radny Paweł Lasek zapytał czym się różni Dom Kultury od
Świetlicy Kultury. Pani dyrektor odpowiedziała, że metrażem. Świetlica jest dużo mniejsza i
jednoizbowa. Radny Andrzej Gąsłowski powiedział, że jest pod wrażeniem tego co robi
Centrum Kultury, podziękował za pracę kierownikom Domów Kultury w naszej gminie.
Radny Stanisław Lebiest powiedział, że niektórzy mieszkańcy zgłaszają że 5 dni w tygodniu
pracy Domu Kultury to według nich mało. Radny zwrócił się z pytaniem do pani dyrektor czy
zwracała się do burmistrza o zwiększenie środków w celu zapewnienia pracy Domów Kultury
np. w soboty. Pani dyrektor powiedziała, że nie zwracała się z takim wnioskiem.
5. Informacja nt. działalności Muzeum Niepołomickiego.
Informację nt. działalności muzeum przedstawiła pani dyrektor Maria Jaglasz.
Radny Andrzej Gąsłowski powiedział, ze muzeum doskonale znane jest poza granicami
miasta Niepołomice, dodał że praca kadry placówki oceniana jest bardzo wysoko zwłaszcza
organizowane przez muzeum lekcje historyczne. Radny Waldemar Juszczyński zapytał jaka
jest opinia pani dyrektor dotycząca np. oddzielenia muzeum od Małopolskiego Centrum
Dźwięku i Słowa. Pani dyrektor powiedziała, że od pewnego czasu trwa na ten temat
dyskusja. Jest to uzasadnione ale nie jest to takie proste. Pani dyrektor dodała że w efekcie
dobrze byłoby rozdzielić te dwie placówki.
6. Informacja nt. działalności Fundacji Zamek Królewski w Niepołomicach.
Informację nt. działalności fundacji przedstawiła pani Prezes Barbara Ptak. Następnie
informacje nt. finansów fundacji przedstawił skarbnik Grzegorz Leszczyński, po czym
sprawozdanie nt spraw związanych z administrowaniem zamkiem przedstawił dyrektor
Leszek Stankiewicz.
W trakcie sprawozdania dyrektora Stankiewicza przewodniczący Marek Ciastoń prosił o
skrócenie zbyt długiego wystąpienia. Burmistrz Roman Ptak powiedział, że sami państwo
radni chcieliście dyskusji nt fundacji więc proponuję najpierw zapoznać się z jej
działalnością.
Dyrektor Leszek Stankiewicz kontynuował wypowiedź .
Przewodniczący Ciastoń po raz kolejny zwrócił uwagę na czas trwania wystąpienia dyrektora,
powiedział, że każdego cierpliwość się kiedyś kończy. Poprosił o szybkie zakończenie
sprawozdania.
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Przewodniczący Marek Ciastoń poinformował, że temat związany z wnioskiem dotyczącym
stawek czynszu najmu został przekazany do komisji rewizyjnej i gospodarki. Następnie
poprosił o odczytanie stanowiska obu komisji.
7. Sprawozdanie z prac komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Niepołomicach.
Sprawozdanie z pracy komisji rewizyjnej odczytał przewodniczący Krzysztof Sondel.
(załącznik nr 1 do protokołu)

8. Sprawozdanie z prac komisji gospodarki Rady Miejskiej w Niepołomicach.
Sprawozdanie z pracy komisji gospodarki odczytał przewodniczący Adam Suślik.
(załącznik nr 2 do protokołu)
Dyskusja
Radny Krzysztof Sondel zapytał czy robiona była wstępna kalkulacja o ile zmniejszył się
koszt ceny energii, bo działania w celu zmniejszenia kosztów radny uważa za chwalebne.
Skarbnik Grzegorz Leszczyński powiedział, że na razie monitorujemy sytuację.
Następnie głos zabrał radny Waldemar Juszczyński.
Wystąpienie radnego Waldemara Juszczyńskiego
Radny Juszczyński zabierając głos powiedział, że zakończyła się kontrola NIK w Gminie
Niepołomice, przeprowadzona w celu dokonania oceny prawidłowości gospodarowania
mieniem komunalnym jakim jest zamek. Ta kontrola byłaby zbędna gdyby przewodniczący
Rady w sposób uczciwy i rzetelny wykonywał swoje obowiązki.
Mienie komunalne to własność wspólna gdzie współwłaścicielami są mieszkańcy, których
reprezentować ma Rada (czego od początku nie wykonuje). Dochody z tego mienia mają być
kierowane na rzecz społeczności lokalnej. W/w temat nie został również przedstawiony w
raporcie o stanie gminy na sesji absolutoryjnej. Przez współwłaścicieli należy rozumieć około
9 tyś. mieszkańców miasta i radni chyba nie wiedzą że mają tych mieszkańców w sposób
godziwy reprezentować. Ustawodawca dał obu organom, czyli Radzie i Burmistrzowi
uprawnienia a mianowicie do zadań Burmistrza należy gospodarowanie mieniem
komunalnym a Rada w drodze uchwały określa zasady zarządzanie mieniem. Natomiast w tej
Radzie brak jest takiej uchwały. Wyrokiem WSA z 6.07.2012 sygn.II/Kr716/12 było
zalecenie dla Rady o wprowadzenie w formie uchwały zasad gospodarowania mieniem.
Uchwałą Rady z 1997 roku zawłaszczając mienie komunalne powołano fundację z tym że
Radę Fundacji stanowić będzie Rada Miejska według stanu osobowego ustalanego w
wyborach. Uchwałą Rady XII/190/11 oraz dwoma zarządzeniami burmistrza powołano Radę
Fundacji z osób nie będących radnymi a nawet nie mieszkającymi na terenie gminy. Tą
uchwałę podpisał przewodniczący Ciastoń wyprowadzając mienie całkowicie poza ocenę i
kompetencje Rady.
Radny powiedział, że 2014 roku zawiadomił wojewodę i prezesa RIO o złym
gospodarowaniu mieniem komunalnym. Wojewoda przesłał pismo do rozpatrzenia przez
Radę Miejską, która powołała komisję w składzie Edward Wnęk, Adam Suślik, Marek
Ciastoń która stwierdziła, że podnoszone zarzuty przez radnego są bezzasadne argumentując,
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że fundacja nie ma obowiązku składania sprawozdań przed Radą Miejską. Radny powiedział,
że czynsz płacony przez Muzeum jest w całości odprowadzany przez Fundację do gminy a de
facto jest pobierany wbrew prawu. Radny przypomniał jak w 2015 roku podejmowano
powtórnie uchwałę o powołaniu członków fundacji i swój sprzeciw w tej sprawie.
Radny Juszczyński powiedział, że uważa że każdy radny powinien zapoznać się z materiałami
NIKu. Obnażają one patologię i nieprawidłowe działanie samorządu oraz całkowity brak
wykonywania funkcji kontrolnej Rady.
Radny przypomniał że uchwałą Rady z 29.08.2012 roku z pieniędzy podatników pokryto
zadłużenie fundacji na kwotę 1 mln. złotych, że finansowano zakupy środków trwałych, prace
remontowe, konserwacyjne, wyposażenie restauracji i inne. Gmina w latach 2015-2018
zakupiła w fundacji usługi gastronomiczne, hotelowe i wynajmowanie pomieszczeń na kwotę
1 120 000 zł.
Radny powiedział, że wskaźnik wynagrodzeń jest bardzo wysoki i stanowi 43% kwoty
przychodu.
Następnie radny powiedział, że w wstąpieniach NIK na wielu stronach są następujące
stwierdzenia- nieprawidłowe, nierzetelne, niezgodne, nieterminowe, zniekształcone. Radny
powiedział, że sprawozdania finansowe fundacji za lata 2015-2018 były sporządzane
nierzetelnie. Działanie organu nadzorującego miały charakter pasywny czyli żaden.

Na słowa radnego Waldemara Juszczyńskiego że jeden z dyrektorów kazał udać się radnym
do znanego lekarza w Niepołomicach po zaświadczenie czy mogą być radnymi, burmistrz
Roman Ptak powiedział, żeby radny uważał na słowa bo już raz miał wyrok i musiał
publicznie przepraszać za to co powiedział.
Przewodniczący Marek Ciastoń zapytał radnego Juszczyńskiego na czym polegała
nieuczciwa organizacja pracy Rady o czym mówił radny w swoim wystąpieniu. Radny
Juszczyński powiedział, że polegała na tym że była nieuczciwa, i nierzetelnie załatwiane się
sprawy. Nie w interesie mieszkańców.
Radny Adam Suślik nawiązując do słów pani prezes o zamkach w Krasiczynie i Baranowie
Sandomierskim powiedział, że obiekty te są własnością skarbu państwa więc ich sytuacja jest
trochę inna niż naszego zamku.
Pani prezes Barbara Ptak powiedziała, że zamki o których mówiła są zarządzane przez Polską
Agencję Rozwoju Przemysłu, ale to też jest tak że zamki wymagają takich samych nakładów
jak nasz. Agencja jest fundatorem podobnie jak gmina. Pani prezes zwróciła się do radnych że
dużo mówicie państwo o naszych obowiązkach a jakoś nie słychać nic o tym że to fundator
nie wywiązuje się ze swoich obowiązków czyli nie łoży na działalność statutową fundacji do
czego zobowiązuje go statut.
Radny Andrzej Gąsłowski powiedział, że stawianie zarzutów że mieszkańcy nie korzystają z
tego co zamek robi jest oszczerstwem, gdyż wiemy ile imprez jest organizowanych na zamku.
Problem tego że fundator nie łoży na fundację jest kwestią bezsporną.
Radny Krzysztof Sondel odpowiadając radnemu Juszczyńskiemu powiedział, że pracuje w
Wyższej Szkole w Suchej Beskidzkiej i to, że nie ma tam fundacji nie znaczy że nie ponosi
się tam olbrzymich kosztów utrzymania zamku. Radna Agata Zawadzka poprosiła o
informacje na temat kluby Rotary. Pani prezes Barbara Ptak powiedziała, że klub Rotary
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organizował w Zamku kilka razy bale charytatywne z których dochód w całości był
przeznaczony na Dom Niewidomych Mężczyzn w Niepołomicach. To było kilkadziesiąt
tysięcy rok do roku. Radny Michał Hebda powiedział o zamku w Nidzicy gdzie samorząd
kilka lat temu rozważał sprzedaż. Powodem były wysokie koszty, nie tylko remontu ale
również bieżącego utrzymania tego obiektu. Kolejny zamek to obiekt w Bobolicach, w latach
90 nie miał go kto wyremontować, został przejęty przez prywatnego inwestora, odzyskał
dawną świetność. Kolejny zamek to zamek w Nowym Wiśniczu który z daleka wygląda dużo
lepiej niż z bliska. I zamek w Niepołomicach, który jest naszą wizytówką i naszą chlubą.
Wielu z państwa pamięta ten obiekt sprzed lat. Dzisiaj zamek jest pięknie odnowiony. Zamek
stara się na siebie zarobić, nie jest obciążeniem dla budżetu gminy. Zarządzanie takim
obiektem to olbrzymie wyzwanie. Ten zakres jest realizowany bardzo dobrze. Ktoś inny był
na szczeblach władzy w latach 70 tych i 80 tych i z zamkiem wówczas nic się nie działo.
Przewodniczący Rady Marek Ciastoń powiedział, że kiedyś na szkoleniu prowadzonym przez
ówczesnego prezesa RIO, padło stwierdzenie, że jeżeli w budżecie nie ma wyodrębnionej
subwencji na fundację to fundacja z punktu widzenia księgowego nie podlega kontroli przez
Radę Miejską.
Radny Wojciech Ciastoń zapytał czy obsługą urządzeń infrastruktury technicznej zajmują się
firmy zewnętrzne, czy sami pracownicy fundacji, i czy czteroosobowa grupa do obsługi
monitoringu to nie jest mało. Radny zapytał także czy pompy ciepła zainstalowane w zamku
mają wymienniki poziome czy pionowe.
Dyrektor Stankiewicz odpowiedział, że wszelkie przeglądy wykonują firmy zewnętrzne z
którymi fundacja ma podpisane umowy. Pracowników fundacji wspomagają stali pracownicy
muzeum oraz panie zatrudnione na recepcji hotelu. Jeśli chodzi o pompy ciepła to złoże jest
poziome.
Burmistrz Ptak zabierając głos podziękował członkom komisji gospodarki i rewizyjnej .
Powiedział, że panu Juszczyńskiemu ten zamek tak leży na sercu i czuje się niespełniony , że
będąc u władzy, mając możliwości nie przyczynił się do jego rozwoju.
Radny Juszczyński powiedział, że wtedy możliwości nie było żadnych i o tym burmistrz Ptak
powinien wiedzieć, a protokół komisji rewizyjnej radny prześle do NIKu jako dowód.
Przewodniczący zarządził przerwę.
9. Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami.
Burmistrz odczytał zarządzenia jakie podpisał między sesjami. Poinformował o planowanych
spotkaniach z przedstawicielami PKP. Jedno ma się odbyć w Podłężu a kolejne w Zagórzu
oba mają dotyczyć budowy linii Podłęże –Piekiełko, w związku z tym do wyburzenia jest 11
domów. Burmistrz poinformował, że odbędzie się także spotkanie robocze z panią Skarbnik
w sprawie budżetu.
Radny Krzysztof Sondel zaproponował aby wystąpić do GDDKiA z wnioskiem o czasowe
ograniczenie ruchu ciężkich pojazdów okolicy budowy zjazdu z autostrady. Burmistrz
powiedział, że nie wie czy będziemy mieli na to wpływ. Radna Agata Zawadzka zapytała
kiedy będą kładzione nowe nawierzchnie w Zabierzowie Bocheńskim bo są miejsca gdzie
stan nawierzchni jest tragiczny. I na jakim etapie jest proces odzyskiwania VATu za budowę
szkoły na Jazach. Burmistrz powiedział, że jak będziemy mieli informację kiedy wyznaczony
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jest termin rozprawy w NSA to poinformujemy o tym. A z uwagi na trudną sytuację
finansową nie ma zaplanowanych żadnych nowych inwestycji na rok 2020. Kończymy te
zadania które są w trakcie realizacji. Problemy finansowe mają wszystkie samorządy. Radna
Marta Korabik powiedziała, że na sali obrad powinno znajdować się godło, radna zwróciła
również uwagę na brak szopki na dziedzińcu zamkowym, dodała, że są to rzeczy ważne dla
nas- katolików, tworzą one naszą narodową tożsamość.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Niepołomice na rok
2019.
Protokół z posiedzenia komisji odczytała przewodnicząca komisji budżetowej Karolina
Marzec.
Przewodniczący odczytał treść uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Niepołomice na rok 2019..
Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (16)
Marek Ciastoń, Wojciech Ciastoń, Andrzej Gąsłowski, Michał Hebda, Waldemar
Juszczyński, Stanisław Lebiest, Stanisław Łosiński, Karolina Marzec, Zuzanna Polańska,
Krzysztof Sondel, Adam Suślik, Józef Trzos, Barbara Wdaniec, Wojciech Wimmer, Edward
Wnęk, Stanisława Zielińska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Anna Front, Marta Korabik, Agata Zawadzka
NIEOBECNI (2)
Małgorzata Juszczyk, Paweł Lasek
Uchwała została podjęta.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy
Niepołomice na lata 2019-2044.
Przewodniczący odczytał treść uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Niepołomice
na lata 2019-2044..
Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (16)
Marek Ciastoń, Wojciech Ciastoń, Andrzej Gąsłowski, Michał Hebda, Waldemar
Juszczyński, Stanisław Lebiest, Stanisław Łosiński, Karolina Marzec, Zuzanna Polańska,
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Krzysztof Sondel, Adam Suślik, Józef Trzos, Barbara Wdaniec, Wojciech Wimmer, Edward
Wnęk, Stanisława Zielińska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Anna Front, Marta Korabik, Agata Zawadzka
NIEOBECNI (2)
Małgorzata Juszczyk, Paweł Lasek
Uchwała została podjęta.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Burmistrz poinformował, że od 2014 roku nie były podnoszone stawki podatku od
nieruchomości związane z działalnością gospodarczą. Szukamy dochodów nie chcąc sięgać
do kieszeni mieszkańców. Radna Anna Front zwróciła uwagę że podnosimy o 1 złotych, ale
musimy pamiętać o drobnych przedsiębiorcach prowadzących małe firmy. Wiadomo że
pieniądze są nam potrzebne. Burmistrz powiedział, że nie da się rozróżnić małej firmy, jeśli
podnosimy to wszystkim.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości..
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 4, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (15)
Marek Ciastoń, Andrzej Gąsłowski, Michał Hebda, 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 (4)
Wojciech Ciastoń, Anna Front, Waldemar Juszczyński, Marta Korabik
NIEOBECNI (2)
Małgorzata Juszczyk, Paweł Lasek
Uchwała została podjęta.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych.
Burmistrz powiedział, że stawki również nie były regulowane od 5 lat. Radna Anna Front
zapytała czy mamy elektryczny samochód. Burmistrz powiedział, że mamy jeden. Radna
zapytała czy będzie on zwolniony z podatku dodała że w Krakowie np. parking dla
samochodów elektrycznych jest za darmo. Burmistrz powiedział, że jak stanie się to bardziej
popularne to będziemy myśleć o jakiejś zachęcie.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych..
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Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (16)
Marek Ciastoń, Andrzej Gąsłowski, Michał Hebda, Marta Korabik, 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 (3)
Wojciech Ciastoń, Anna Front, Waldemar Juszczyński
NIEOBECNI (2)
Małgorzata Juszczyk, Paweł Lasek
Uchwała została podjęta.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia z części opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące
odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
Protokół z posiedzenia komisji gospodarki odczytał Adam Suślik. 25 zł za odpady
segregowane i 50 zł za niesegregowane. 2 złote mniej na gospodarstwo w przypadku
posiadania kompostownika. Radna Anna Front powiedziała, że utworzyła się nieformalna
grupa przedstawicieli rodzin wielodzietnych, oni w październiku wystąpili z pismem do pana
burmistrza o wzięcie pod uwagę w pracach nad ustalaniem opłaty, ich wniosku. Radna
zapytała członków komisji czy pochylili się nad tymi wnioskami. Przewodniczący Adam
Suślik powiedział, że nie zajmowaliśmy się tym wnioskiem. Burmistrz powiedział, że to
pismo wpłynęło do niego, powoływano się w nim na to że dzieci nie produkują śmieci.
Burmistrz powiedział, że gminy które takie ulgi miały- zlikwidowały je. Burmistrz
powiedział, że od udzielania pomocy w trudnych sytuacjach mamy MGOPS, można się
również bezpośrednio do niego zgłosić z wnioskiem o umorzenie opłaty. Radna Anna Front
powiedziała, że w ten sposób zmuszamy rodziny wielodzietne do tego aby szły do MGOPSu i
prosiły o pomoc. Radna powiedziała, że pismo o którym mówi podpisało 260 osób. Burmistrz
Ptak powiedział, że zna sporo ludzi z tej listy i nie wszystkie rodziny są wielodzietne. Radna
Front powiedziała że dla niej są to bardzo duże podwyżki, zwróciła również uwagę, że u nas
w gminie nastąpił nagły bardzo wysoki wzrost ilości śmieci. Ściągalność jest na poziomie 88
%, radna pyta w imię czego 12 % ludzi nie płaci za odpady. Radna zapytała kiedy ostatnio
były weryfikowane deklaracje. Powiedziała, że na naszym terenie mieszka dużo osób na
pobyt czasowy, jest to związane z rynkiem pracy. Czy te osoby płacą za wywóz śmieci?
Przewodniczący Ciastoń zwrócił uwagę na to że ilość śmieci wzrosła po tym jak wzrosła ilość
odpadów zielonych. Radny Adam Suślik powiedział, że przy takiej obsadzie referatu
odpadów komunalnych, weryfikacji nie da się przeprowadzić.
Radny Wojciech Ciastoń powiedział, że chciałby zdementować pogląd, że dzieci w rodzinach
wielodzietnych produkują więcej śmieci niż w normalnych.
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Radna Agata Zawadzka powiedziała, że powinniśmy się zastanowić, poszukać pieniędzy.
Radna wie że oświata dużo kosztuje, ale czy prawdą jest że w ostatnich 3 latach
wynagrodzenia w administracji wzrosły o 2 mln. dodała, że na telefony rocznie wydaje się 80
tyś. złotych. Powinniśmy oszczędzać na rzeczach na których moglibyśmy oszczędzać. Radna
powiedziała, że zaczną się dzikie wysypiska, które gmina musi usunąć i będą to dodatkowe
koszty. Radna zaapelowała żeby zastanowić się nad tym. Kierownik referatu gospodarowania
odpadami pan Stanisław Nowacki zabierając głos powiedział, że musimy zwrócić uwagę na
przestrzeganie regulaminu PSZOKu bo inaczej będziemy płacić kary. Radny Józef Trzos
zapytał na jakiej podstawie wiemy ile odpadów wyprodukujemy. Kierownik Nowacki
powiedział, że opieramy się na raportach firmy odbierającej odpady. W 2014 roku średnio
było to 239 kg, a w 2019 r. już 349 kg., dodał , że w ciągu 5 lat pięciokrotnie wzrosła stawka.
Radna Agata Zawadzka zgłosiła wniosek formalny o wycofanie tego punktu z porządku obrad
sesji. Burmistrz Roman Ptak powiedział, że tak naprawdę to chyba nie do końca my jesteśmy
adresatami pretensji o wzrost cen za wywóz odpadów, my ponosimy tylko odpowiedzialność i
konsekwencje. A z drugiej strony oglądamy w telewizji jaki jest wzrost gospodarczy i jak
ludziom się żyje lepiej. Radna Zawadzka powiedziała, że po to zostaliśmy wybrani na
radnych żeby pomagać mieszkańcom. Burmistrz Ptak zapytał radną Agatę Zawadzką którą
inwestycję wykreśliłaby z budżetu? Radna Zawadzka powiedziała, że w tym momencie nie
wie, ale szukałaby oszczędności. Radny Wojciech Ciastoń powiedział, że nie można
wszystkiego zwalać na rząd, dodał, że należałoby się zastanowić nad budową sortowni i
spalarni na terenie gminy żeby nie być od nikogo zależnym. W ten sposób możemy rozwiązać
problem.
Głosowano wniosek w sprawie:
Zdjęcie pkt. 14 z porządku obrad.
Wyniki głosowania
ZA: 7, PRZECIW: 12, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (7)
Wojciech Ciastoń, Anna Front, Waldemar Juszczyński, Marta Korabik, Stanisław Lebiest,
Józef Trzos, Agata Zawadzka
PRZECIW (12)
Marek Ciastoń, Andrzej Gąsłowski, Michał Hebda, Stanisław Łosiński, Karolina Marzec,
Zuzanna Polańska, Krzysztof Sondel, Adam Suślik, Barbara Wdaniec, Wojciech Wimmer,
Edward Wnęk, Stanisława Zielińska
NIEOBECNI (2)
Małgorzata Juszczyk, Paweł Lasek

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w
kompostowniku przydomowym..
Wyniki głosowania
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ZA: 12, PRZECIW: 7, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (12)
Marek Ciastoń, Andrzej Gąsłowski, Michał Hebda, Stanisław Łosiński, Karolina Marzec,
Zuzanna Polańska, Krzysztof Sondel, Adam Suślik, Barbara Wdaniec, Wojciech Wimmer,
Edward Wnęk, Stanisława Zielińska
PRZECIW (7)
Wojciech Ciastoń, Anna Front, Waldemar Juszczyński, Marta Korabik, Stanisław Lebiest,
Józef Trzos, Agata Zawadzka
NIEOBECNI (2)
Małgorzata Juszczyk, Paweł Lasek
Uchwała została podjęta.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rocznej ryczałtowej stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się
domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjnowypoczynkowe.
Przewodniczący odczytał treść uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rocznej ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe..
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (19)
Marek Ciastoń, Wojciech Ciastoń, Anna Front, Andrzej Gąsłowski, Michał Hebda, Waldemar
Juszczyński, Marta Korabik, 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 (2)
Małgorzata Juszczyk, Paweł Lasek
Uchwała została podjęta.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie
odbierania odpadów komunalnych oraz przez właścicieli nieruchomości za usługi
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do stacji
zlewnych.
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Przewodniczący odczytał treść uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz
przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych do stacji zlewnych..
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (19)
Marek Ciastoń, Wojciech Ciastoń, Anna Front, Andrzej Gąsłowski, Michał Hebda, Waldemar
Juszczyński, Marta Korabik, 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 (2)
Małgorzata Juszczyk, Paweł Lasek
Uchwała została podjęta.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/611/18 Rady Miejskiej w
Niepołomicach z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i
trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zarządzenia
poboru tej opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso.
Przewodniczący odczytał treść uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/611/18 Rady Miejskiej w
Niepołomicach z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zarządzenia poboru tej opłaty
w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za
inkaso..
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (19)
Marek Ciastoń, Wojciech Ciastoń, Anna Front, Andrzej Gąsłowski, Michał Hebda, Waldemar
Juszczyński, Marta Korabik, 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 (2)
Małgorzata Juszczyk, Paweł Lasek
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Uchwała została podjęta.
18. 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.
Przewodniczący odczytał treść uchwały.
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
i zagospodarowania tych odpadów..
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (19)
Marek Ciastoń, Wojciech Ciastoń, Anna Front, Andrzej Gąsłowski, Michał Hebda, Waldemar
Juszczyński, Marta Korabik, 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 (2)
Małgorzata Juszczyk, Paweł Lasek
Uchwała została podjęta.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/609/18 Rady Miejskiej w
Niepołomicach z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie gminy Niepołomice.
Przewodniczący odczytał treść uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/609/18 Rady Miejskiej w
Niepołomicach z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie gminy Niepołomice..
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (19)
Marek Ciastoń, Wojciech Ciastoń, Anna Front, Andrzej Gąsłowski, Michał Hebda, Waldemar
Juszczyński, Marta Korabik, Stanisław Lebiest, Stanisław Łosiński, Karolina Marzec,
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Zuzanna Polańska, Krzysztof Sondel, Adam Suślik, Józef Trzos, Barbara Wdaniec, Wojciech
Wimmer, Edward Wnęk, Agata Zawadzka, Stanisława Zielińska
NIEOBECNI (2)
Małgorzata Juszczyk, Paweł Lasek
Uchwała została podjęta.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Przewodniczący odczytał treść uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi..
Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (16)
Marek Ciastoń, Andrzej Gąsłowski, Michał Hebda, Marta Korabik, 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 (3)
Wojciech Ciastoń, Anna Front, Waldemar Juszczyński
NIEOBECNI (2)
Małgorzata Juszczyk, Paweł Lasek
Uchwała została podjęta.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/15/18 Rady Miejskiej w
Niepołomicach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (z
wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi) oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia
od opłat za te usługi oraz trybu pobierania tych opłat.
Przewodniczący odczytał treść uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/15/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z
dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyłączeniem specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) oraz szczegółowych warunków
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częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi oraz trybu pobierania tych
opłat..
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (19)
Marek Ciastoń, Wojciech Ciastoń, Anna Front, Andrzej Gąsłowski, Michał Hebda, Waldemar
Juszczyński, Marta Korabik, 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 (2)
Małgorzata Juszczyk, Paweł Lasek
Uchwała została podjęta.
22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności
za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, która to pomoc
realizowana jest w ramach zadań własnych Gminy Niepołomice.
Przewodniczący odczytał treść uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, która to pomoc realizowana jest w ramach
zadań własnych Gminy Niepołomice..
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (19)
Marek Ciastoń, Wojciech Ciastoń, Anna Front, Andrzej Gąsłowski, Michał Hebda, Waldemar
Juszczyński, Marta Korabik, 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 (2)
Małgorzata Juszczyk, Paweł Lasek
Uchwała została podjęta.
23. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego "Jacek" oraz ustalenia
jego statutu.
Burmistrz odczytał treść autopoprawek o wprowadzenie których prosi. (załącznik nr 4)
Przewodniczący odczytał treść uchwały.
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Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego "Jacek" oraz ustalenia jego
statutu.
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (18)
Marek Ciastoń, Wojciech Ciastoń, Anna Front, Andrzej Gąsłowski, Michał Hebda, Waldemar
Juszczyński, Marta Korabik, Stanisław Lebiest, Stanisław Łosiński, Karolina Marzec,
Zuzanna Polańska, Krzysztof Sondel, Adam Suślik, Józef Trzos, Barbara Wdaniec, Wojciech
Wimmer, Edward Wnęk, Stanisława Zielińska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Agata Zawadzka
NIEOBECNI (2)
Małgorzata Juszczyk, Paweł Lasek
Uchwała została podjęta.
24. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego "Agatka" oraz ustalenia
jego statutu.
Przewodniczący odczytał treść uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego "Agatka" oraz ustalenia jego
statutu..
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (18)
Marek Ciastoń, Wojciech Ciastoń, Anna Front, Andrzej Gąsłowski, Michał Hebda, Waldemar
Juszczyński, Marta Korabik, Stanisław Lebiest, Stanisław Łosiński, Karolina Marzec,
Zuzanna Polańska, Krzysztof Sondel, Adam Suślik, Józef Trzos, Barbara Wdaniec, Wojciech
Wimmer, Edward Wnęk, Stanisława Zielińska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Agata Zawadzka
NIEOBECNI (2)
Małgorzata Juszczyk, Paweł Lasek
Uchwała została podjęta.
25. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego
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trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu
Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach w czteroletnie Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Ojca Świętego
Jana Pawła II w Niepołomicach.
Przewodniczący odczytał treść uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego
Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Ojca
Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla
Dorosłych wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w
Niepołomicach..
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (19)
Marek Ciastoń, Wojciech Ciastoń, Anna Front, Andrzej Gąsłowski, Michał Hebda, Waldemar
Juszczyński, Marta Korabik, 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 (2)
Małgorzata Juszczyk, Paweł Lasek

Uchwała została podjęta.
26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/232/97 Rady Miejskiej w
Niepołomicach z dnia 30 czerwca 1997 r. w sprawie ustanowienia Fundacji p.n. „Zamek
Królewski w Niepołomicach”.
Przewodniczący odczytał treść uchwały. Burmistrz poinformował, że w tej uchwale
zmieniamy ustanowienie zarządu na nieruchomości wypełniając zalecenia pokontrolne NIKu.
Radny Juszczyński powiedział, że mamy dwie uchwały w tym temacie, powiedział że należy
tutaj być precyzyjnym. Burmistrz wyjaśnił na czym polega zmiana. Radny Wojciech Ciastoń
poprosił o chwilę przerwy.
Przewodniczący zarządził przerwę.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/232/97 Rady Miejskiej w
Niepołomicach z dnia 30 czerwca 1997 r. w sprawie ustanowienia Fundacji p.n. „Zamek
Królewski w Niepołomicach”..
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
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Wyniki imienne:
ZA (19)
Marek Ciastoń, Wojciech Ciastoń, Anna Front, Andrzej Gąsłowski, Michał Hebda, Waldemar
Juszczyński, Marta Korabik, 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 (2)
Małgorzata Juszczyk, Paweł Lasek
Uchwała została podjęta.
27. Podjęcie uchwały w sprawie minimalnych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe
w budynkach komunalnych stanowiących własność gminy Niepołomice.
Przewodniczący odczytał treść uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie minimalnych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe w
budynkach komunalnych stanowiących własność gminy Niepołomice..
Wyniki głosowania
ZA: 6, PRZECIW: 11, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (6)
Wojciech Ciastoń, Anna Front, Waldemar Juszczyński, Marta Korabik, Agata Zawadzka,
Stanisława Zielińska
PRZECIW (11)
Marek Ciastoń, Andrzej Gąsłowski, Michał Hebda, Stanisław Łosiński, Karolina Marzec,
Zuzanna Polańska, Krzysztof Sondel, Adam Suślik, Barbara Wdaniec, Wojciech Wimmer,
Edward Wnęk
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Stanisław Lebiest, Józef Trzos
NIEOBECNI (2)
Małgorzata Juszczyk, Paweł Lasek
Uchwała nie została podjęta.
28. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
Przewodniczący odczytał treść uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych..
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Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (19)
Marek Ciastoń, Wojciech Ciastoń, Anna Front, Andrzej Gąsłowski, Michał Hebda, Waldemar
Juszczyński, Marta Korabik, 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 (2)
Małgorzata Juszczyk, Paweł Lasek
Uchwała została podjęta.
29. Ogłoszenie podjętych uchwał.
Przewodniczący ogłosił powyższe uchwały za podjęte.
30. Sprawy różne, wolne wnioski.
Radna Stanisława Zielińska powiedziała, żeby odnotować w protokole że pomyliła się w
głosowaniu nad uchwałą o stawkach najmu. Chciała zagłosować przeciw a zagłosowała za
uchwałą.
31. Zamknięcie XIII sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.
Przewodniczący zakończył obrady XIII sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach

Przewodniczący
Rada Miejska w Niepołomicach

Przygotowała: Katarzyna Trzos-Panasiuk
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