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Uprzejmie informuję, że w dniu 24 lutego (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 XIX sesji. 

5. Sprawozdanie z działalności Wójta. 

6. Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych. 

7. Informacja z realizacji Programu Karta Seniora Gminy Sitkówka-Nowiny za rok 2019. 

8. Realizacja inwestycji na terenie gminy – informacja za rok 2019. 

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 załatwienia wniosku mieszkańców msc. Zgórsko Gmina Sitkówka-Nowiny 

4) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargowej nieruchomości  gruntowych, 

położonych w  obrębie geodezyjnym Wola Murowana, Gmina Sitkówka-Nowiny 

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

komunalnymi 

6) Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przystąpienia do prac nad koncepcją utworzenia związku międzygminnego 

realizującego zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi 

7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XIX/215/20 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia  

27 stycznia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego pod nazwą "Kowala - Południe II" 

8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-XIV/149/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 

30 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego 

9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-V/34/18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 grudnia 

2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego 

10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia składki członkowskiej Gminy Sitkówka-Nowiny, w ramach 

członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin „Geopark Świętokrzyski” 

11) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Gminę Sitkówka-Nowiny 

12) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w 

placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sitkówka-Nowiny 

13) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania 

konkursowego na wyłonienie dyrektora Przychodni Nowiny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Nowinach. 

10. Wolne wnioski i informacje, sprawy różne. 

11. Zakończenie obrad sesji. 
 

 

Uwagi: 

Materiały dot. pkt 9 ust. 2 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”. 


