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Radni Rady Miejskiej 

w Kunowie 

 

 

Uprzejmie informuję, że sesja Rady Miejskiej w Kunowie odbędzie się w dniu 

28 października 2021 r.  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie. Rozpoczęcie 

sesji – godz. 1300. 

 

 Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie ważności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 30.09.2021 r.; 

4. Informacja o przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg w sezonie 2021/2022. 

5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021. 

6. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2020: 

a) Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie; 

b) Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kunowie. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania Stypendium Burmistrza 

Miasta i Gminy w Kunowie dla szczególnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do 

szkół podstawowych na terenie gminy Kunów. 

8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Kunów na lata 2021 – 2035. 

9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na 

2021 r. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, 

odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych 

mających charakter cywilnoprawny. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty dla grup taryfowych odbiorców usług zbiorowego 

odprowadzania ścieków z terenu Miasta i Gminy Kunów. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego. 

13. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie 

Ostrowiec Świętokrzyski. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Miasta i Gminy Kunów obejmującego sołectwo Wymysłów. 



 

 

15. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Dołach 

Biskupich. 

16. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kunowie w okresie 

między sesjami. 

17. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie w okresie 

międzysesyjnym. 

18. Złożenie do Przewodniczącego Rady na piśmie interpelacji i zapytań. 

19. Wolne wnioski i informacje. 

20. Zakończenie obrad. 

 


