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Uprzejmie informuję, że w dniu 27 stycznia (poniedziałek) 2020 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 XVIII sesji. 

5. Sprawozdanie z działalności Wójta. 

6. Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych. 

7. Sprawozdanie  Przewodniczących Komisji z działalności Komisji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny za 2019 

rok. 

8. Podjęcie uchwał: 

1) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2020 rok 

2) Podjęcie uchwały w sprawie  przekazania w użytkowanie składników majątkowych placu zabaw, 

utworzonych  na dz. nr ewid. 297/2, 296/2,  295/2, 294/2, 297/1, 295/1, 294/1  w  m. Wola Murowana 

na rzecz Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach 

3) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na dostawę i montaż 

urządzeń siłowni zewnętrznej na placu zabaw na działce nr ewid. 208/2 w m. Zagrody na rzecz 

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach 

4) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Sitkówka-

Nowiny od Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o. Kopalnia Dolomitu Radkowice,  boiska 

wielofunkcyjnego  oraz urządzeń siłowni zewnętrznej zlokalizowanych na terenie placu zabaw w m. 

Wola Murowana oraz przekazanie ich w użytkowanie na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej w Nowinach 

5) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu 

i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej 

w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej 

6) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego pod nazwą "Kowala - Południe II" 

7) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego pod nazwą "Zgórsko-Zagrody-Salonowa" 

9. Wolne wnioski i informacje, sprawy różne. 

10. 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”. 


