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Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506 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. 374, 567 i 568), zwołuję sesję 

Rady Gminy Sitkówka-Nowiny na dzień  27 kwietnia 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 XXI sesji 

5. Przyjęcie protokołu z XXII sesji 

6. Sprawozdanie z działalności Wójta 

7. Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych 

8. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok” 

9. Sprawozdanie z działalności Przychodni Nowiny SPZOZ za 2019 rok 

10. Podjęcie uchwał: 

1) Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia wniosku mieszkańca Kazachstanu 

2) Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru wzniesienia Pomnika Upamiętniającego Żołnierzy Podziemia 

Niepodległościowego pomordowanych przez reżim komunistyczny na terenie Gminy Sitkówka – 

Nowiny w lasach miejscowości Szewce 

3) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr RG-XVII/193/19 Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii w Gminie Sitkówka-

Nowiny na rok 2020 

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 nieodpłatnego nabycia od osób fizycznych nieruchomości położonych w 

miejscowości Zgórsko, obręb ewidencyjny Zagrody, w Gminie Sitkówka-Nowiny 

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

w miejscowości Kowala w Gminie Sitkówka-Nowiny 

7) Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy ,,Inwestycyjna” w miejscowości Nowiny, obręb 

geodezyjny Wola Murowana na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny 

8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR RG-XXXIII/404/17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 

z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w miejscowości 

Trzcianki nazwy ulicy ,,SOSNOWA” 

9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały RG–XVII/190/19 Rady Gminy w Sitkówce-Nowinach z 

dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie  szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od 

opłat oraz trybu ich pobierania 

10) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały RG – XVII/191/19 Rady Gminy  Sitkówka–Nowiny z 

dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w 

ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 

11) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania 

rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2019 roku 



 

12) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Sitkówka-

Nowiny za 2019 rok 

13) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XII/113/15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z 

dnia 27 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Gminy Sitkówka-

Nowiny 

11. Wolne wnioski i informacje, sprawy różne 

12. Zakończenie obrad sesji 
 

 

Uwagi: 

Materiały dot. pkt 10 ust. 12 zostaną dostarczone w terminie późniejszym. 

 

 

 

 

  Przewodniczący Rady Gminy  

Zbigniew Pyk 

 

 

 


