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Uprzejmie informuję, że w dniu 4 grudnia (wtorek) 2018 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej  

w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny odbędzie się sesja Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z proponowanym 

porządkiem obrad: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przedstawienie porządku obrad sesji. 

4. Przyjęcie protokołu z I sesji. 

5. Przyjęcie protokołu z II sesji. 

6. Przyjęcie protokołu z III sesji. 

7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. 

8. Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych. 

9. Podjęcie uchwał: 

1) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości; 

2) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków 

transportowych; 

3) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2018 rok; 

4) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXVII/460/17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 

z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na 

lata 2018-2023; 

5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXVII/462/17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 

z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowych 

zakładów budżetowych Gminy Sitkówka-Nowiny na 2018 rok; 

6) Podjęcie uchwały w sprawie w określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za 

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia  od opłat oraz trybu ich pobierania; 

7) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania 

wsparcia w ramach wieloletniego programu rządowego "Posiłek w domu i w szkole" na lata 2019 – 

2023; 

8) Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego gminy Sitkówka - 

Nowiny „Posiłek w domu  i w szkole” na lata 2019-2023. 

10. Wolne wnioski i informacje, sprawy różne. 

11. Interpelacje i zapytania radnych. 

12. Zakończenie obrad sesji. 

 

 
 

Przewodniczący Rady Gminy  

Zbigniew Pyk 

 

 

 

Podstawa prawna: na podstawie art 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)  

– „pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy” . 
 


