
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kunowie zaprasza na sesję Rady Miejskiej 

w Kunowie, która odbędzie się w dniu 28 marca 2019 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 VIII.2019 z dnia 

 28.02.2019 r. 

4. Informacja na temat bezrobocia w Gminie Kunów. Zatrudnienie w ramach prac  

 interwencyjnych, robót publicznych i staży. 

5. Informacja na temat podmiotów gospodarczych działających na terenie Gminy Kunów 

 – stan na 01.03.2019 r. 

6. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                         

 za 2018 rok: realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych za 2018 rok, 

 sprawozdanie z pracy zespołu interdyscyplinarnego. 

7.    Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr V.26.2018 Rady 

 Miejskiej  w  Kunowie z dnia 27.12.2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy                 

 na 2019 rok.                                    

8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały Nr V.25.2018 Rady Miejskiej w Kunowie                               

 z dnia 27.12.2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów                  

 na lata  2019-2036. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek, zasad 

 poboru oraz terminu płatności opłaty targowej. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, 

 określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami 

 komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości 

 wynagrodzenia za inkaso. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 

 bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy 

 Kunów w 2019 roku”. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia                                

 do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta 

 i Gminy Kunów obejmującego sołectwo Rudka. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia                                   

 do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta 

 i Gminy Kunów obejmującego sołectwo Janik. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej mienia 

 komunalnego.  

16. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu 

 sołeckiego w 2020 roku. 



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. 

 

 


