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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 ze zm.), 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. 1842), zwołuję sesję Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny na dzień 29 grudnia 2020 r. (wtorek) godz. 10.00 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 XXIX sesji 

5. Przyjęcie protokołu z XXX sesji 

6. Sprawozdanie z działalności Wójta 

7. Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych 

8. Podjęcie uchwał: 

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

2) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku 

budżetowego 2020 

3) Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowiny na lata 2021-2030 

4) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowiny na 2021 rok: 

a) odczytanie projektu uchwały budżetowej 

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 

c) przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Gminy 

d) stanowisko Wójta Gminy w sprawie opinii i złożonych wniosków 

e) dyskusja nad projektem budżetu 

f) głosowanie wniosków 

g) głosowanie projektu uchwały budżetowej 

5) Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowych zakładów 

budżetowych Gminy Nowiny na 2021 rok 

6) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały NR RG-XVIII/205/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego 

7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr RG-XXV/297/16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z 

dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu 

ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny 

8) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

9) Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

10) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

11) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii w Gminie Nowiny na rok 2021 

12) Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy ,,Rozmarynowa” w miejscowości Zgórsko na 

terenie Gminy Nowiny 

13) Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody 

14) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia dokumentu pn.: „Projekt założeń do planu zaopatrzenia 

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2020 - 2035” 

15) Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na 

realizację zadania w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 

publicznej na 2021 r. 



 

 

16) Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia uruchomienia linii autobusowej o charakterze użyteczności 

publicznej na terenie Gminy Nowiny w ramach "Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 

o charakterze użyteczności publicznej" 

17) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Nr RG–IV/11/98 z dnia 

31 marca 1998 r. w sprawie utworzenia Samorządowego Zakładu Budżetowego pod nazwą Zakład 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach 

18) Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu załatwienia skargi na Wójta Gminy Sitkówka-

Nowiny 

19) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny 

20) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Nowiny na I półrocze 2021 roku 

21) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowiny na 

I półrocze 2021 roku 

22) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Nowiny na 

I półrocze 2021 roku 

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 2020 r. poz. 713 ze zm.) – 

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


