
 

Przewodniczący Rady Gminy Kunice 
   

Kunice, dnia 21 czerwca 2022 roku      

 

 

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

Zawiadamiam Panią/a/ że w dniu 30 czerwca  2022 roku (czwartek) o godz. 11.00 odbędzie 
się posiedzenie Rady Gminy w sali narad Urzędu Gminy w Kunicach 
  
Porządek obrad XLII sesji: 
 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 
2. Przyjęcie porządku obrad  
3. Przyjęcie protokołu z XLI 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. Raport o stanie  Gminy Kunice za 2021 rok oraz przeprowadzenie debaty nad raportem 
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kunice wotum zaufania  
9. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o 

za 2021 rok 
10. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kunice wraz z 

informacją o stanie mienia komunalnego i sprawozdaniem gminy za 2021 rok 
11. Zapoznanie się z Uchwałą nr II/49/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie opinii o przedłożonym 
przez Wójta Gminy Kunice sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Kunice 
za 2021 rok 

12. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kunice w sprawie udzielenia absolutorium 
Wójtowi Gminy Kunice za 2021 rok i zapoznanie się z                                                                                                              
opinią RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi absolutorium 
za 2021 rok 

13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Gminy Kunice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kunice za rok 2021  

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kunice  
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Ośrodka Zdrowia w Kunicach za 2021 rok  
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kunicach za 2021 rok  
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVI/210/18 z dnia 24 kwietnia 2018r. w 

sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, 



psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, psychologów, pedagogów 
specjalnych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Kunice 

18. Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu 
udzielania stypendium i nagród uzdolnionym uczniom w gminie Kunice  

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kunice na 2022 rok  
20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

gminy Kunice na lata 2022-2029  
21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla wybranych terenów w obrębie Piotrówek  
22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców miejscowości Spalona 

dotyczącej drogi ulica Akacjowa  
23. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za 

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków 
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz 
trybu ich pobierania 

24.  Wolne wnioski i sprawy różne 
25.  Zakończenie obrad sesji 

 

 

 

                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy Kunice 

 /-/ 

                                                                                                                  Krzysztof Błądziński 

 

https://www.bip.kunice.pl/Document/6145
https://www.bip.kunice.pl/Document/6145

