
 

 

   

Nowiny, dn. 19.10.2020 r. 
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................................................. 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713), w związku art. 15 zzx ust 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 poz. 374, 567 i 568), zwołuję sesję Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny na dzień 26 października 2020 r. (poniedziałek) godz. 15.00 z wykorzystaniem 

środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania), z następującym porządkiem obrad: 

 

1. Otwarcie obrad sesji 

2. Stwierdzenie kworum 

3. Przedstawienie porządku obrad sesji 

4. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji 

5. Sprawozdanie z działalności Wójta 

6. Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych 

7. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych Wójtowi Gminy i Przewodniczącemu Rady 

Gminy 

8. Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020 

9. Podjęcie uchwał: 

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

2) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XVIII/201/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z 

dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na 

lata 2020-2030 

3) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XIV/145/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z 

dnia 30 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Kowala - Południe" 

4) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości  

gruntowej, położonej w miejscowości Nowiny, obręb geodezyjny Zagrody, Gmina Sitkówka-Nowiny 

5) Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania nazw ulic w 

miejscowości Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny 

6) Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w 

miejscowości Zgórsko na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny 

7) Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania na terenie 

Gminy Sitkówka-Nowiny w miejscowości Trzcianki nazwy ulicy ,,SOSNOWA" 

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 2020 r. poz. 713 ze zm.) – 
„pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy” 


