
ZAPROSZENIE NA SESJĘ 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kunowie zaprasza na sesję Rady Miejskiej                        

w Kunowie, która odbędzie się w dniu 30 stycznia 2020 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej 

Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie (ul. Warszawska 45B) 

 

Proponowany porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie ważności obrad.  

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Kunowie Nr XXV.2019 z dnia                          

30 grudnia 2019 r. 

4. Informacja na temat rolnictwa i leśnictwa w gminie Kunów. 

5. Informacja na temat stanu realizacji zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego dla Gminy Kunów. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat                             

w 2020 roku pobieranych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia dla nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kunów oraz 

form i specjalności kształcenia. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla gminnego 

zakładu budżetowego- Zakładu Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej w Kunowie na 

rok 2020. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej 

położonej w Kunowie. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej 

położonej w Rudce. 

10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty                                      

za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów 

oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

11. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze 

inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. 



12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, 

Budżetu i Finansów Rady Miejskiej na rok 2020. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, 

Turystyki, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej na rok 2020. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Geodezji, Urbanistyki, 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej na rok 2020. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Samorządowej, Spraw 

Obywatelskich, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Miejskiej na                     

rok 2020. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 

rok 2020. 

17. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie   

międzysesyjnym. 

18. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 

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

20. Wolne wnioski i informacje. 

21. Zakończenie obrad. 


