
ZAPROSZENIE NA SESJĘ 
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kunowie zaprasza na sesję Rady Miejskiej, która odbędzie 
się w dniu 25 kwietnia (środa)  2012 r.o godz.13-tej w Bibliotece Publicznej w Kunowie 
ul.Warszawska 48. 
Porządek sesji:  

1 .Otwarcie sesji.                                                                                                                                               
2. Stwierdzenie quorum.                                                                                                                            
3. Przyjęcie porządku obrad.  
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RM.                                                                                            
5. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej za 2011r.             
Sprawozdanie finansowe, informacja o planach na 2012r.                                                                                        
6. Realizacja Programu Ochrony Środowiska.                                                                                                     
7. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Kunów z organizacjami pozarządowymi          
i innymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2011r.                                                                       
8. Informacja dot.oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Kunów w oparciu o analizę 
lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.                                                                                                             
9. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i w WPF na 2012r.                
10. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Kunowie za 2011r.                                                                                                                       
11. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr VIII/44/11 Rady Miejskiej                    
w Kunowie z dnia 24.02.2011r.w sprawie przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej w Dołach 
Biskupich osobie fizycznej.                                                                                                                                
12. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr VIII/45/11 Rady Miejskiej                 
w Kunowie z dnia 24.02.2011r w sprawie przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej w 
Wymysłowie osobie fizycznej.                                                                                                                                          
13. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr VIII/46/11 Rady Miejskiej                            
w Kunowie z dnia 24.02.2011r. w sprawie przekazania Szkoły Podstawowej w Nietulisku Dużym.          
14. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do regulaminu wynagradzania nauczycieli, 
dyrektoró szkół placówek oświatowych prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 
gminy Kunów, stanowiący załącznik do Uchwały Nr XLV/255/09 Rady Miejskiej w Kunowie z 
dnia 26.06.2009r.                                                                                                                                                      
15. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 106/1 o 
pow:0,0640 ha dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św.prowadzi 
księgę wieczystą KI10/00043332/9, położonej w Rudce gm.Kunów z przeznaczeniem do realizacji 
zadań własnych gminy.                                                                                                                                                     
16. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 208/11 o 
pow:0,0106 ha dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św.prowadzi 
księgę wieczystą KI10/00036627/2, położonej w Rudce gm.Kunów z przeznaczeniem do realizacji 
zadań własnych gminy.                                                                                                                                                                                                                          
17. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami.  
18. Informacja Burmistrza o działaniach między sesjami.   
19. Interpelacje i zapytania.  
20. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.                                                                         
21. Sprawy różne.  
22. Zakończenie obrad. 


