
ZAPROSZENIE NA SESJĘ 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Kunowie zaprasza na sesję Rady Miejskiej, 

która odbędzie się w dniu 26 listopada 2015r. o godz.13-tej w sali konferencyjnej 

Urzędu MiG w Kunowie ul.Warszawska 45B.                                                                                                                 

Porządek sesji:                                                                                                                                       
1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

5. Projekty uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2016r. 

6. Projekt zmian w budżecie i WPF na 2015r. 

7. Zatwierdzenie taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia 

ścieków na 2016r. 

8. Przyjęcie „Programu współpracy Gminy Kunów z organizacjami pozarządowymi                      

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016r.” 

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 1 roku, nieruchomości komunalnych                                           

z przeznaczeniem na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez spółkę cywilną 

„VITAMED” S.C Rusak, Sikorska, Wyjadłowski z siedzibą Kunów ul.Warszawska 

46A. 

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 4 lat, części nieruchomości 

komunalnej z przeznaczeniem pod uprawę warzyw przez Panią Bożenę Kubacką 

zam. Nietulisko Duże. 

11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres czterech lat, części nieruchomości 

komunalnej z przeznaczeniem pod uprawę warzyw przez Panią Barbarę Sieniek zam. 

Nietulisko Duże. 

12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres czterech lat, części nieruchomości 

komunalnej z przeznaczeniem pod uprawę warzyw przez Pana Janusza Kurpa zam. 

Kunów. 

13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres czterech lat, nieruchomości 

komunalnej z przeznaczeniem pod uprawę warzyw przez Panią Krystynę Nowak 

zam. Nietulisko Małe. 

14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres czterech lat, części nieruchomości 

komunalnej z przeznaczeniem pod uprawę rolną- uprawa trawy przez Panią Zuzannę 

Kozieł zam. Nietulisko Duże. 

15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres czterech lat, części nieruchomości 

komunalnej z przeznaczeniem pod uprawę rolną- uprawa trawy przez Panią Mariannę 

Rynio zam. Nietulisko Duże. 



16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres czterech lat, części nieruchomości 

komunalnej z przeznaczeniem pod uprawę warzyw przez Pana Sylwestra Ćwieka 

zam. Nietulisko Duże. 

17.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres czterech lat , części nieruchomości 

komunalnej z przeznaczeniem pod uprawę warzyw przez Pana Jana Bidzińskiego 

zam. Nietulisko Duże. 

18.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres czterech lat, części nieruchomości 

komunalnej z przeznaczeniem pod uprawę warzyw przez Panią Jadwigę Piątek zam. 

Nietulisko Duże. 

19. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/275/09 Rady Miejskiej                            

w Kunowie z dnia 28.08.2009r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia 

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw: Kunów, 

Kurzacze, Miłkowska Karczma, Janik, Rudka, Nietulisko Małe, Prawęcin, Doły 

Biskupie, Wymysłów, Boksycka. 

20. Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli prawidłowości 

ustalenia wynagrodzenia oraz nagród dla Skarbnika Gminy w latach 2011-2014. 

21. Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy                          

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Kunów na 

lata 2016-2020. 

22. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu wynagradzania 

nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez 

jednostkę samorządu terytorialnego gminy Kunów, stanowiącego załącznik do 

Uchwały Nr XLV/255/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26.06.2009r. 

23. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami. 

24. Informacja Burmistrza o działaniach między sesjami. 

25. Interpelacje i zapytania. 

26. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

27. Sprawy różne. 

28. Zakończenie obrad. 

 

 


