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                                                                                 Radni Rady Miejskiej 

                                                                                        w Kunowie 

 
 
Uprzejmie informuję, że sesja Rady Miejskiej w Kunowie odbędzie się w dniu 30 grudnia 2021 r.  

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie. Rozpoczęcie sesji – godz. 1200. 

 
Porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie ważności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej z dnia 25.11.2021 r. i z dnia 10.12.2021 r. 

4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów 

na lata 2021 – 2035. 

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

6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2022-2035. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na 2022 rok: 

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem; 

b) przedstawienie opinii komisji o projekcie uchwały budżetowej; 

c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach; 

d) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej; 

e) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku rolnym na obszarze Miasta i Gminy Kunów. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2022 rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Kunów. 

11. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej 

w Kunowie. 

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

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów obejmującego 

sołectwo Rudka. 

13. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta 

i Gminy w Kunowie. 

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

Społecznej w Kunowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kunów. 

 



 

 

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kunów. 

16. 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. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego 

współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski przy realizacji 

zadania polegającego na zmianie obszaru i granic aglomeracji Ostrowiec poprzez wyłączenie 

terenów przynależnych do Gminy Kunów oraz poprzez wyłączenie części terenów przynależnych 

do Gminy Ćmielów. 

18. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, 

których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kunów, warunków i zasad korzystania z nich 

oraz opłat za ich korzystanie. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ostrowiec Świętokrzyski. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność dyrektora 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Wymysłowie. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2022 rok. 

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

i Finansów Rady Miejskiej na 2022 rok. 

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

Bezpieczeństwa i Ochrony Pożarowej Rady Miejskiej na 2022 rok. 

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

i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej na 2022 rok. 

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

Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej na 2022 rok. 

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

sesjami. 

27. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie w okresie międzysesyjnym. 

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

29. Wolne wnioski i informacje. 

30. Zakończenie obrad. 

 


