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Radni Rady Miejskiej 

w Kunowie 

 

 

Uprzejmie informuję, że sesja Rady Miejskiej w Kunowie odbędzie się w dniu 25 listopada 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 28.10.2021 r. 

4. Informacja o realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Kunów”. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Kunów 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2022 rok”. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości 

położonej w obrębie 0015-Rudka. 

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

Kunów na lata 2021-2035. 

8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na 2021 r. 

9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, 

nabywania i wykupu. 

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 obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 

rok 2022 na obszarze Miasta i Gminy Kunów. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 

2022. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od 

środków transportowych na rok 2022. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek, zasad poboru oraz terminu płatności opłaty 

targowej. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawa 

obliczania podatku leśnego na rok 2022 na obszarze Miasta i Gminy Kunów. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad ustalania diet dla radnych. 

 



 

 

 

 

 

 

 

17. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów obejmującego 

sołectwo Rudka. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Kunowie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych  

w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Kunów. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kunów. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Kunowie stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXXVI.435.2018 

Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 6 września 2018 r. 

21. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Kunów. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Kunowie na 2022 rok. 

23. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kunowie w okresie między 

sesjami. 

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

międzysesyjnym. 

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

26. Wolne wnioski i informacje. 

27. Zakończenie obrad. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

               w Kunowie 

 

     Piotr Bek 

 


