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Uprzejmie informuję, że w dniu 27 sierpnia (wtorek) 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 XI sesji. 

5. Przyjęcie protokołu z XII sesji. 

6. Sprawozdanie z działalności Wójta. 

7. Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych. 

8. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w minionym okresie 2019 roku. 

9. 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/30/18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 grudnia 

2018 r., w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowych zakładów budżetowych Gminy 

Sitkówka-Nowiny na 2019 rok; 

3) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXVII/475/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Nowiny; 

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

w miejscowości Trzcianki w Gminie Sitkówka-Nowiny; 

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

miejscowości Nowiny w obrębie geodezyjnym Zagrody w Gminie Sitkówka-Nowiny oraz odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy; 

6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XLV/384/14 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie 

powołania Komisji Inwentaryzacyjnej; 

7) Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia skargi na Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny; 

8) Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu załatwienia wniosku złożonego w dniu 30 lipca 2019 roku 

w sprawie uchylenia bądź zmiany Uchwały Nr RG-XL/514/18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 23 marca 

2018 roku w sprawie zmiany numer 22 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-

Nowiny; 

9) Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu załatwienia wniosku złożonego w dniu 1 sierpnia 2019 roku 

w sprawie uchylenia bądź zmiany Uchwały Nr RG-XL/514/18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 23 marca 

2018 roku w sprawie zmiany numer 22 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-

Nowiny; 

10) Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu załatwienia pisma złożonego w dniu 6 sierpnia 2019 roku 

w sprawie 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; 

11) Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na 

ławników; 

12) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-III/14/18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 

26 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny. 

10. Wolne wnioski i informacje, sprawy różne. 

11. Zakończenie obrad sesji. 
 

 

Uwagi: 

Materiały dot. pkt 8 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 2019 r. poz. 506 ze zm.)  

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


