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Uprzejmie informuję, że w dniu 30 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. Przyjęcie protokołu z XVII sesji. 

5. Sprawozdanie z działalności Wójta. 

6. Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych. 

7. Podjęcie uchwał: 

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

2) Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 

2020-2030 

3) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2020 rok: 

a) odczytanie projektu uchwały budżetowej 

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 

c) przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Gminy 

d) stanowisko Wójta Gminy w sprawie opinii i złożonych wniosków 

e) dyskusja nad projektem budżetu 

f) głosowanie wniosków 

g) głosowanie projektu uchwały budżetowej 

4) Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowych zakładów 

budżetowych Gminy Sitkówka-Nowiny na 2020 rok 

5) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego 

6) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego 

7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr RG-XXV/297/16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z 

dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu 

ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny 

8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Stowarzyszenia Gmin ,,Geopark Świętokrzyski’’ 

w wersji zmienionej (tekst jednolity uwzględniający  zmiany wprowadzone Uchwałą Nr 3/2019 

podjętą na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Gmin ,,Geoland Świętokrzyski’’ w dniu 

23.09.2019 r.) 

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” . 


