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Uprzejmie informuję, że w dniu 25 lutego (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 VI sesji. 

5. Sprawozdanie z działalności Wójta. 

6. Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych. 

7. Realizacja inwestycji na terenie gminy – informacja za rok 2018. 

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 

2019-2025 

3) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Przychodni Nowiny Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

4) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowych 

położonych w miejscowości Nowiny w obrębie geodezyjnym Zagrody w Gminie Sitkówka-Nowiny 

5) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Sitkówka-

Nowiny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  gruntowej, położonej w miejscowości 

Nowiny, obręb geodezyjny Zagrody, Gmina Sitkówka-Nowiny 

6) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków trwałych na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej                                   

i Mieszkaniowej  w Nowinach 

7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-VI/58/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 

28 stycznia 2019r., w sprawie przekazania w użytkowanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji 

sanitarnej stanowiącej mienie Gminy  Sitkówka – Nowiny do Międzygminnego Związku 

Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach 

9. Wolne wnioski i informacje, sprawy różne. 

10. Zakończenie obrad sesji. 

 

 
Uwagi: 

Materiały dot. pkt 8 ust 2 zostaną dostarczone w terminie późniejszym. 

 
 

 

 

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” . 
 


