
 

Przewodniczący Rady Gminy Kunice 
   

Kunice, dnia 21 września 2022 roku      

 

 

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

Zawiadamiam Panią/a/ że w dniu 29 września  2022 roku (czwartek) o godz. 12.00 odbędzie 
się posiedzenie Rady Gminy w sali narad Urzędu Gminy w Kunicach 
  
Porządek obrad XLIV sesji: 
 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 
2. Przyjęcie porządku obrad  
3. Przyjęcie protokołu z XLIII 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 2022 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 2022 r. 

8. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z działalności Zakładu 
Usług Komunalnych w Kunicach Sp. z o. o za pierwsze półrocze 2022 r. 

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

gminy Kunice na lata 2022-2029 
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości opłaty za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach 
przedszkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kunice 

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kunice 
na rok szkolny 2022/2023 

13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej 
Rady Gminy w  Kunicach 

14. Podjęcie uchwały w sprawie 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 

15. Podjęcie uchwały  w sprawie utworzenia Klubu „Senior+” w Kunicach oraz określenia 
zakresu i przedmiotu jego działania 

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


16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Miodowej i Ogrodowej, 

obręb Kunice 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/149/01 Rady Gminy w Kunicach z 

dnia 31 marca 2001 r. w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Kunice 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

19.  Wolne wnioski i sprawy różne 
20.  Zakończenie obrad sesji 

 
 
 
 
                                                                              Przewodniczący Rady Gminy Kunice 

 /-/ 

                                                                                                                  Krzysztof Błądziński 

 

 
 


