
Przewodniczący Rady Gminy Kunice 
   

Kunice, dnia 14 luty 2023 roku      

 

 

 
         OR.0002.L.2023 

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

Zawiadamiam Panią/a/ , że w dniu 23 luty 2023 roku (czwartek) o godz. 8.00 odbędzie się 
posiedzenie Rady Gminy w sali narad Urzędu Gminy w Kunicach 
  
Porządek obrad L sesji: 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przyjęcie porządku obrad . 
3. Przyjęcie protokołu z XLIX 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 ze sprawozdaniem dotyczącym wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 
prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz analizą wydatków 
z tym związanych za 2022 rok. 

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

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb 
przyznawania nauczycielom nagród ze specjalnego funduszu nagród. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu 
uwzględnionej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci 
niepełnosprawnych do szkół i placówek edukacyjnych. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych będących w zarządzaniu Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” 
na lata 2023 – 2026. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kunice w 2023 roku. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu opieki nad zabytkami 
gminy Kunice na lata 2023-2026. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kunice na 2023 rok. 
15. Wolne wnioski i sprawy różne. 
16. Zakończenie obrad sesji. 

 



 

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. 
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