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Uprzejmie informuję, że w dniu 16 grudnia (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. Prezentacja ochotniczych form służby wojskowej przez przedstawicieli Wojskowej Komendy Uzupełnień 

w Kielcach oraz 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej. 

5. Przyjęcie protokołu z XVI sesji. 

6. Sprawozdanie z działalności Wójta. 

7. Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych. 

8. Podjęcie uchwał: 

1) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2019 rok 

2) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-V/28/18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 

27 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 

2019-2030 

3) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-V/30/18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 

27 grudnia 2018r.,  w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowych zakładów 

budżetowych Gminy Sitkówka-Nowiny na 2019 rok 

4) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-VIII/71/19 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie 

udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kieleckiemu 

5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-VIII/72/19 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie 

udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Świętokrzyskiemu 

6) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m
2
 pasa drogowego dróg 

gminnych Gminy Sitkówka-Nowiny 

7) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na wykonanie 

nawierzchni parkingu przy placu zabaw  na działce nr ewid. 208/2 w  m. Zagrody  na rzecz Zakładu 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach 

8) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na wykonanie 

ogrodzenia placu zabaw   na terenie Zespołu Placówek Integracyjnych w m. Kowala nr 51B, Gm. 

Sitkówka-Nowiny, dz. nr ewid. 608/6 na rzecz Zespołu Placówek Integracyjnych w m. Kowala; 

9) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji 

sanitarnej stanowiącej mienie Gminy  Sitkówka – Nowiny do Międzygminnego Związku 

Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach 

10) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji 

sanitarnej stanowiącej mienie Gminy  Sitkówka – Nowiny do Międzygminnego Związku 

Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach 

11) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji 

sanitarnej stanowiącej mienie Gminy  Sitkówka – Nowiny do Międzygminnego Związku 

Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach 

12) Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sitkówka-

Nowiny 

13) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy 

14) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr RG-IX/84/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 

29 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 

15) Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 



 

16) Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

17) Podjęcie uchwały w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku 

w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych 

18) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr RG-VIII/78/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 

z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych w gminie Sitkówka-Nowiny 

19) Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od 

opłat oraz trybu ich pobierania 

20) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 

w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 

21) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Sitkówka-Nowiny do realizacji Programu 

,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków 

Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

22) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii w Gminie Sitkówka-Nowiny na rok 2020 

23) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji 

24) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Sitkówka-Nowiny na I półrocze 

2020 roku 

25) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sitkówka-

Nowiny na I półrocze 2020 roku 

26) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Sitkówka-

Nowiny na I półrocze 2020 roku 

9. Wolne wnioski i informacje, sprawy różne. 

10. 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” . 


