
Przewodniczący Rady Gminy Kunice 
   

Kunice, dnia 15 listopada 2022 roku      

 

 

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

Zawiadamiam Panią/a/ że w dniu 24 listopada 2022 roku (czwartek) o godz. 11.00 odbędzie 
się posiedzenie Rady Gminy w sali narad Urzędu Gminy w Kunicach 
  
Porządek obrad XLVI sesji: 
 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 
2. Przyjęcie porządku obrad  
3. Przyjęcie protokołu z XLV 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. Informacja Wójta Gminy Kunice oraz Przewodniczącego Rady Gminy o wynikach 

analizy oświadczeń majątkowych za 2021 rok przesłana przez Urząd Skarbowy 
8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kunice 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2023 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Kunice w 
Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Wrzosowa Kraina z siedzibą w Chocianowie 

10. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Kunice 

11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kunice 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kunice na 2022 rok 
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

gminy Kunice na lata 2022-2029 
14. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do cen wody i odprowadzanych ścieków 

wynikających z taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków 

15. Podjęcie uchwały w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi 
na zachowanie Zastępcy Wójta Gminy Kunice 

16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na radnego Rady Gminy Kunice 

17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 
19. Wolne wnioski i sprawy różne 
20. Zakończenie obrad sesji 

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


 
Przewodniczący Rady Gminy Kunice 

 /-/ 

                                                                                                                  Krzysztof Błądziński 

 

 


