Nowiny, dn. 20.05.2019 r.

PAN(i)
.................................................
.................................................
Uprzejmie informuję, że w dniu 27 maja (poniedziałek) 2019 roku o godz. 15.00 w sali
konferencyjnej w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny odbędzie się sesja Rady Gminy SitkówkaNowiny z proponowanym porządkiem obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otwarcie obrad sesji.
Stwierdzenie kworum.
Przedstawienie porządku obrad sesji.
Przyjęcie protokołu z IX sesji.
Sprawozdanie z działalności Wójta.
Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych.
Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach za 2018 rok.
Sprawozdanie z działalności GOK „Perła” w Nowinach za 2018 rok.
Podjęcie uchwał:
1) Podjęcie uchwały w sprawie nadania Tytułu Honorowego Obywatela Gminy SitkówkaNowiny.
2) Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Sitkówka-Nowiny z Regionalnej
Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego.
3) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr RG - V/36/18 z dnia
27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii w Gminie Sitkówka-Nowiny na rok
2019.
4) Projekt uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach z obowiązku wpłaty nadwyżki
środków obrotowych za rok 2018 do budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny.
5) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu wspierania dzieci i młodzieży –
uczniów szkół publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Sitkówka –
Nowiny, poprzez przyznawanie stypendiów i nagród za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia
sportowe oraz artystyczne”.
6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-III/14/2018 Rady Gminy SitkówkaNowiny z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa, Polityki
Społecznej i Zdrowia Rady Gminy Sitkówka-Nowiny.
7) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr RG - VI/43/15 z dnia 30 marca 2015 r. w
sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz
wyznaczenie inkasentów i określenie wynagrodzenia za inkaso.
8) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr RG - VI/44/15 z dnia 30 marca 2015 r. w
sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze
inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
10. Wolne wnioski i informacje, sprawy różne.
11. 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)
– „pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy”.

