
Przewodniczący Rady Gminy Kunice 
   

Kunice, dnia 20 grudnia 2022 roku      

 

 
 

         OR.0002.XLVIII.2022 

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

Zawiadamiam Panią/a/ że w dniu 29 grudnia 2022 roku (czwartek) o godz. 10.00 odbędzie 
się posiedzenie Rady Gminy w sali narad Urzędu Gminy w Kunicach 
  
Porządek obrad XLVIII sesji: 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 
2. Przyjęcie porządku obrad  
3. Przyjęcie protokołu z XLVII 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. Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę 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 

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla osób 
bezdomnych 

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 2022-2034 
11. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunice na lata  

 2023-2034 
12. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy Kunice na 2023 rok 
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków gminy Kunice, które w 2022 

roku nie wygasają z upływem roku budżetowego 
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy Rady Gminy Kunice oraz jej 

stałych komisji 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych 

z mieszkańcami Gminy Kunice 



16. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do cen wody i odprowadzanych ścieków 

wynikających z taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków 

17. Wolne wnioski i sprawy różne 
18. Zakończenie obrad sesji 

 
 

Przewodniczący Rady Gminy Kunice 
 /-/ 

                                                                                                                  Krzysztof Błądziński 

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany 

jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów 

gminy. 

 

 

 

 

 

 


