
ZAPROSZENIE NA SESJĘ 

 

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

odbędzie się w dniu 27 marca (środa) 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.Informacja n.t bezrobocia i plany przeciwdziałania. Planowane zatrudnienie w ramach prac 

interwencyjnych, roboty publiczne, staże. 

6.Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2012r. 

7.Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych za 2012r. 

8.Sprawozdanie z pracy Zespołu Interdyscyplinarnego za 2012r. 

9.Zmiany w budżecie i WPF na 2013r. 

10.Projekt uchwały w sprawie funduszu sołeckiego. 

11.Projekt uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej 

oznaczonej nr działki 252/16 o pow.500m
2
, położonej w miejscowości Boksycka gmina Kunów, 

niezbędnej do realizacji zadań własnych gminy. 

12.Projekt uchwały w sprawie: kupna nieruchomości gruntowej nr działki 1031/15 o pow:0,0041 

ha, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św. prowadzi księgę 

wieczystą KI10/00006115/1, położonej w Janiku gm.Kunów z przeznaczeniem do realizacji zadań 

własnych gminy. 

13.Projekt uchwały w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Kunów w drodze darowizny od Gminy 

Ostrowiec Św. nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 681/2 o pow.0,0760 ha 

położonej w Chmielowie, gm.Bodzechów, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w 

Ostrowcu Św. prowadzi księgę wieczystą KI10/00028965/4, do realizacji celu publicznego  z 

zakresu urządzeń infrastruktury technicznej pod budowę przepompowni ścieków oraz budowę drogi 

dojazdowej. 

14.Projekt uchwały w sprawie: wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXXVI/257/13 Rady 

Miejskiej w Kunowie z dnia 28.02.2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 

XVIII/117/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24.11.2011r. w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kunów, warunków i zasad 

korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie. 

15.Projekty uchwał w sprawie : 

 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Kunów 

 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenia wysokości tej 

opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. 

  terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

 wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właściciela nieruchomości 

  sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

  górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i 

transportu nieczystości ciekłych 

 określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kunów. 

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. 


