
 

   

Nowiny, dn. 23.09.2019 r. 

                               PAN(i) 

                                                      ................................................. 

................................................. 

 
Uprzejmie informuję, że w dniu 30 września (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 XIII sesji. 

5. Sprawozdanie z działalności Wójta. 

6. Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych. 

7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za I półrocze roku budżetowego. 

8. Wybór ławników do Sądu Rejonowego w Kielcach na kadencję 2020-2023: 

1) Wybór Komisji Skrutacyjnej; 

2) Przestawienie przez Przewodniczącego Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników opinii na 

temat kandydatów na ławników; 

3) Ustalenie regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych; 

4) Przygotowanie przez Komisję Skrutacyjną kart do głosowania; 

5) Przeprowadzenie tajnego głosowania; 

6) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023. 

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 - 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; 

3) 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; 

4) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-XI/104/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego; 

5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia stawek opłat za energię cieplną; 

6) Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia wniosku mieszkanki msc. Trzcianki  Gmina Sitkówka-

Nowiny; 

7) Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia wniosku mieszkańca msc. Wola Murowana  Gmina 

Sitkówka-Nowiny; 

8) Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia wniosku mieszkańca msc. Wola Murowana  Gmina 

Sitkówka-Nowiny; 

9) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach 

skargi Prokuratora Rejonowego Kielce-Zachód w Kielcach na uchwałę Rady Gminy Sitkówka-

Nowiny Nr RG-X/53/03 z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek 

pomocniczych Gminy Sitkówka-Nowiny; 

10) Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się 

w budynkach wielorodzinnych stanowiących własność Gminy Sitkówka-Nowiny oraz bonifikat 

przysługujących ich nabywcom; 

11) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych 

położonych w miejscowości Nowiny w obrębie geodezyjnym Wola Murowana w Gminie Sitkówka-

Nowiny oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy; 

12) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXI/262/16 z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych w miejscowości Zgórsko w Gminie Sitkówka-

Nowiny; 

13) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargowej nieruchomości  

gruntowych, położonych w miejscowości Zgórsko, obręb geodezyjny Zagrody, Gmina Sitkówka-

Nowiny; 

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

w miejscowości Bolechowice w Gminie Sitkówka-Nowiny; 



 

15) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na termomodernizację 

budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Bolechowicach, na rzecz Zespołu Placówek 

Oświatowych w Bolechowicach; 

16) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na termomodernizację  

budynku Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali, na rzecz Zespołu Placówek Integracyjnych w 

Kowali; 

17) Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany nr 11 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody - Tereny zabudowy 

mieszkaniowej, produkcyjnej i komunikacji - plan F"; 

18) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego pod nazwą "Kowala- Południe”; 

19) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego pod nazwą "Wola Murowana - Centrum”. 

10. Wolne wnioski i informacje, sprawy różne. 

11. Zakończenie obrad sesji. 
 

 

Uwagi: 

Materiały dot. pkt 7 zostały dostarczone w terminie wcześniejszym. 

 

 

  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”. 


