
 

Przewodniczący Rady Gminy Kunice 
   

Kunice, dnia 16 września 2021 roku      

 

 

 Z A W I A D O M I E N I E 
 

Zawiadamiam Panią/a/ że w dniu 27 września 2021 roku (poniedziałek) o godz. 12.00 
odbędzie się posiedzenie Rady Gminy w sali narad Urzędu Gminy Kunice. 
  
Porządek obrad XXXII sesji: 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 
2. Przyjęcie porządku obrad  
3. Przyjęcie protokołu z XXIX, XXX, XXXI sesji Rady Gminy Kunice 
4. Interpelacje i zapytania radnych 
5. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym 
6. Informacja z działalności Komisji stałych Rady Gminy w okresie międzysesyjnym 
7. Zapoznanie się z informacją o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kunice za pierwsze 

półrocze 2021 r., informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Kunice, informacją o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego 
samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 r. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kunice na 
rok szkolny 2021/2022 

9. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Rady Gminy nr VIII/50/19 z dnia 30 maja 2019r. w 
sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i 
wynagradzania za inkaso 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla wybranych terenów w obrębach  Kunice i Jaśkowice Legnickie 

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie 
dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Kunice 

13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalności Wójta Gminy Kunice 
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji 

Rady Gminy 
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składów osobowych stałych 

Komisji Rady Gminy w Kunicach 
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta umowy dzierżawy na 

okres przekraczający trzy lata 
17.  Wolne wnioski i sprawy różne. 
18.  Zakończenie obrad sesji 


