
ZAPROSZENIE NA SESJĘ 
 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Kunowie zaprasza na sesję Rady Miejskiej, która 
odbędzie się w dniu 25 października  2012r. 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 RM. 
5.Informacja o stanie zdrowia mieszkańców gminy Kunów . 
6.Informacja o stanie oświaty. 
7.Informacja n.t zimowego utrzymania dróg w sezonie 2012-2013. 
8.Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych. 
9.Informacja na temat realizacji budżetu gminy Kunów za III kwartały br. 
10.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie i WPF na 2012r. 
11.Projekt uchwały w sprawie podziału gminy Kunów na okręgi wyborcze , ustalenia ich granic i 
numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 
12.Projekt uchwały w sprawie: kupna nieruchomości gruntowej oznaczonej nr dz.332/7 o 
pow.0,0015 ha, 
dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św. prowadzi księgę wieczystą 
KI10/00046411/8, położonej w Miłkowskiej Karczmie gm.Kunów z przeznaczeniem do realizacji 
zadań własnych gminy. 
13.Projekt uchwały w sprawie: kupna nieruchomości gruntowej oznaczonej nr dz.217/3 o 
pow.0,0112 ha, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św. prowadzi 
księgę wieczystą KI10/00037500/3, położonej w Wymysłowie gm.Kunów z przeznaczeniem do 
realizacji zadań własnych gminy. 
14.Projekt uchwały w sprawie: kupna nieruchomości gruntowej oznaczonej nr dz.329/3 o 
pow.0,0109 ha, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św. prowadzi 
księgę wieczystą KI10/00002300/7, położonej w Nietulisku Małym gm.Kunów z przeznaczeniem 
do realizacji zadań własnych gminy. 
15.Projekt uchwały w sprawie: kupna nieruchomości gruntowej oznaczonej nr dz.234/5 o 
pow.0,1077 ha, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św. prowadzi 
księgę wieczystą KI10/00039703/0, położonej w Niet.Małym gm.Kunów z przeznaczeniem do 
realizacji zadań własnych gminy. 
16.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami. 
17.Informacja Burmistrza MiG w Kunowie o działaniach między sesjami.                                                                                                                                                             
18.Interpelacje i zapytania.                                                                                                                                             
19.Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.                                                                                                                                                         
20 .Sprawy różne.                                                                                                                                     
21.Zakończenie obrad. 


