
ZAPROSZENIE NA SESJĘ 
 
 Przewodniczący Rady Miejskiej w Kunowie zaprasza na sesję Rady Miejskiej, 
która odbędzie się w dniu 29 września 2011 r. o godz.13-tej w Bibliotece Publicznej 
w Kunowie, ul.Warszawska 45. 
Porządek obrad:  
1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie quorum.                                                                                                
3. Przyjęcie porządku obrad.                                                                                                        
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji RM.  
5. Profilaktyka i higiena szkolna.  
6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Informacji w Kunowie.                           
7. Sprawozdanie ZGKM z utrzymania czystości na terenie Gminy Kunów.                                                                                                                                                                                                                                                                                       
8. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy i WPF na 2011r.                               
9. Projekt uchwały w sprawie :wprowadzenia zmian w Uchwale Nr IX/60/11 z dnia 
24.03.2011r.RM w Kunowie w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Ostrowieckiemu na realizację zadania pn.”Rozbudowa drogi  Nr 0657T Kunów-
Janik-Wymysłów-Ostrowiec Św. I etap ul.Langiewicza, Kolejowa w Kunowie”.              
10. Projekt uchwały w sprawie oddania w drodze bezprzetargowej  na okres pięciu lat         
w dzierżawę na rzecz Spychaj Romana gruntu będącego w posiadaniu Gminy Kunów      
o pow.24m2 położonego w Kunowie i oznaczonego na planie jako działka nr 233              
z przeznaczeniem – do zagospodarowania jako teren zieleni bez prawa zabudowy.                                                                                                             
11. Projekt uchwały w sprawie oddania w drodze bezprzetargowej na okres pięciu lat         
w dzierżawę na rzecz Jelonka Mariana gruntu będącego własnością Gminy Kunów          
o pow.920m2 położonego w Kunowie i oznaczonego na planie jako działki nr 3644           
i nr 96/2 z przeznaczeniem na tymczasowy skład drewna oraz plac manewrowy w 
celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.                             
12. Projekt uchwały w sprawie oddania w drodze bezprzetargowej na okres pięciu lat         
w dzierżawę na rzecz Mikołajczyk Barbary gruntu będącego własnością Gminy 
Kunów o pow.15m2 położonego w Kunowie i oznaczonego na planie jako działki nr 
1267/6 z przeznaczeniem pod usytuowanie garażu typu blaszak.                                                                                                                                                                       
13. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami.                                             
14. Informacja Burmistrza o działaniach między sesjami. 
15. Interpelacje i zapytania. 
16. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
17. Sprawy różne. 
18. Zakończenie obrad. 
 

 

 


