
              ZAPROSZENIE NA SESJĘ
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kunowie  zaprasza na sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 
w dniu 29 sierpnia 2013 r. 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.Wręczenie aktu powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Kunowie .
Złożenie ślubowania przez nauczyciela mianowanego.
6.Informacja n.t przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2013/2014.
7.Informacja o działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej za okres I półrocza i okresu 
wakacyjnego.       
8.Zmiany w budżecie i WPF na 2013r.
9.Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XLI/296/13 RM w Kunowie z 
dnia  27 czerwca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi          w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości 
wynagrodzenia za inkaso.
10.Skarga P.Idy Nowakowskiej-Łapa na działalność Burmistrza MiG w Kunowie.
11.Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej.
12.Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXIII/240/12 RM w 
Kunowie                z dnia 28.12.2012r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów na 2013r.
13.Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie do podjęcia 
czynności mających na celu wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Świętokrzyskiego o 
przekazanie nieodpłatnie prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu 
Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: nr 308/55 o pow.0,0484 ha, nr 308/60 o 
pow.0,0362 ha,
nr 308/66 o pow.0,1575 ha, nr 308/74 o pow.0,1353 ha, nr 308/58 o pow.0,1936 ha, nr 308/67 
o pow.0,0081 ha położone w Kunowie objętej księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy 
Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św. nr KI10/00051568/1, z przeznaczeniem do realizacji 
zadań własnych gminy.
14.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami. 
15.Informacja Burmistrza MiG w Kunowie o działaniach między sesjami. 
16.Interpelacje i zapytania. 
17.Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
18.Sprawy różne. 
19.Zakończenie obrad.


