
ZAPROSZENIE NA SESJĘ 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kunowie zaprasza na sesję Rady Miejskiej, która 

odbędzie się w dniu 28 maja 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.Wręczenie odznaczenia państwowego. 

5.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

6.Informacja o stanie bezpieczeństwa  

a)informacja Komisariatu Policji w Kunowie  

b) informacja Komendy Powiatowej w Ostrowcu . 

7.Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2014 

- absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy . 

8.Informacja na temat inwestycji realizowanych na terenie Gminy Kunów. 

9.Informacja na temat realizacji „Strategii rozwoju Gminy”. 

10.Przyjęcie sprawozdania finansowego Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej                           

za 2014r. 

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

1122.Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 

działki 210/2 o pow.0,20 ha mającej założoną księgę wieczystą KI10/00057368/1 

prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu 

Św.położonej w obrębie Janik gm.Kunów. 

13.Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 

działki 211/2 o pow.0,16 ha mającej założoną księgę wieczystą KI10/00057927/8 

prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu 

Św.położonej w obrębie Janik, gm.Kunów. 

14.Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 

działki 3882/10 o pow.0,7194 ha mającej założoną księgę wieczystą 

KI10/00057637/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w 

Ostrowcu Św.położonej w obrębie Kunów gm.Kunów. 

15.Projekt uchwały w sprawie kupna nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 

działki 120/8 o pow.0,0034 ha, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych          

w Ostrowcu Św. prowadzi księgę wieczystą KI10/00025307/3, zabudowanej 

przepompownią ścieków stanowiącą własność Gminy Kunów, położonej                           

w miejscowości Wymysłów, gmina Kunów z przeznaczeniem do realizacji zadań 

własnych gminy. 

16.Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej oznaczonej 

numerami działek 562 o pow.0,1244 ha mającej założoną Księgę Wieczystą 

KI10/00022922/9 oraz nr 563 o pow.0,1242 ha mającej założoną Księgę Wieczystą 

KI10/00021949/7, prowadzonych przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych 

w Ostrowcu Św. położonej w Nietulisku Małym od Agencji Nieruchomości Rolnych 

Oddział Terenowy w Rzeszowie do realizacji zadań własnych gminy z zakresu 



gospodarki nieruchomościami oraz gospodarki wodnej. 

17.Projekt uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kunowie. 

18.Projekt uchwały w sprawie łagodzenia skutków zmian organizacyjnych                       

w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kunów w 2015r. 

19.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami. 

20.Informacja Burmistrza o działaniach między sesjami. 

21.Informacja o realizacji interpelacji wnoszonych na poprzednich sesjach RM. 

22.Interpelacje i zapytania. 

23.Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

24.Sprawy różne. 

25.Zakończenie obrad. 

 

 

 


