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Uprzejmie informuję, że w dniu 25 listopada (poniedziałek) 2019 roku o godz. 15.00 w sali 

konferencyjnej w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny odbędzie się sesja Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 

z proponowanym porządkiem obrad: 

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Stwierdzenie kworum. 

3. Przedstawienie porządku obrad sesji. 

4. Przyjęcie protokołu z XV sesji. 

5. Sprawozdanie z działalności Wójta. 

6. Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych. 

7. Podjęcie uchwał: 

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

2) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR RG-XLIII/372/14 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 

z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji za 

pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego z wnioskiem o ustalenie urzędowej nazwy dla obiektu 

fizjograficznego; 

3) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu 

trwałego zarządu nieruchomością; 

4) Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia od osób fizycznych nieruchomości położonej 

w miejscowości Kowala w Gminie Sitkówka-Nowiny; 

5) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej 

położonej w miejscowości Nowiny w obrębie geodezyjnym Wola Murowana w Gminie Sitkówka-

Nowiny oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy; 

6) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych 

położonych w miejscowości Nowiny w obrębie geodezyjnym Wola Murowana w Gminie Sitkówka-

Nowiny oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy; 

7) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na dostawę i montaż 

urządzeń zabawowych na placu zabaw  na działce nr ewid. 533/181 w  m. Nowiny  na rzecz Zakładu 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach; 

8) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie składników majątkowych placu zabaw, 

utworzonych  na dz. nr ewid. 25/26 w  m. Słowik  na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej w Nowinach; 

9) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2020 rok; 

10) Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu 

Gminy Sitkówka-Nowiny; 

8. Wolne wnioski i informacje, sprawy różne. 

9. 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 2019 r. poz. 506 ze zm.)  

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


