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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 31 sierpnia 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 XXV sesji 

5. Sprawozdanie z działalności Wójta 

6. Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych 

7. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w minionym okresie 

2020 roku 

8. 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-XVIII/203/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z 

dnia 30 grudnia 2019 r., w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowych 

zakładów budżetowych Gminy Sitkówka-Nowiny na 2020 rok 

4) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-VI/43/15 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie 

poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentów 

i określenie wynagrodzenia za inkaso 

5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-VI/44/15 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie 

zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz 

wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 

6) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Sitkówka-Nowiny do „Porozumienia w sprawie 

określenia zasad rozliczeń finansowych, w tym ponoszenia i rozliczania  wkładu własnego pomiędzy 

Gminą Kielce a partnerami projektu w ramach  Dotacji na wsparcie działania podmiotu realizującego 

ZIT ze środków POPT 2014-2020, w latach 2020-2022” 

7) Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Bolechowice, zlokalizowanej na działce 

nr ewid. 521 w obrębie geodezyjnym 0006 Bolechowice na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do 

kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu 

8) Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Leonów w miejscowości Trzcianki, 

zlokalizowanej na działkach nr ewid. 408/1, 39, 46, 73 w obrębie geodezyjnym 3 - Sitkówka-Nowiny 

na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu 

9) Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Spacerową w miejscowości Zagrody, 

zlokalizowanej na działkach nr ewid. 536/10, 408 w obrębie geodezyjnym 5 - Zagrody na terenie 

Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu 

10) Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Świerkową w miejscowości Trzcianki, 

zlokalizowanej na działce nr ewid. 64 w obrębie geodezyjnym 3 - Sitkówka-Nowiny na terenie 

Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu 

11) Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia od osób fizycznych nieruchomości położonej 

w miejscowości Szewce w Gminie Sitkówka-Nowiny 

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

w miejscowości Zgórsko w Gminie Sitkówka-Nowiny 

 



 

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

gruntowej oznaczonej jako działki nr 35/495 i 35/496, położonej w miejscowości Nowiny, obręb 

geodezyjny Wola Murowana, Gmina Sitkówka-Nowiny 

14) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej 

położonej w miejscowości Nowiny w obrębie geodezyjnym Zagrody w Gminie Sitkówka-Nowiny 

oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 

15) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na modernizację altany 

grillowej na terenie bloków 33 i 38 w m. Sitkówka na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej w Nowinach 

16) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie altany drewnianej na placu zabaw dz. nr 

ewid. 25/26 w  m. Słowik  na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach 

9. Wolne wnioski i informacje, sprawy różne 

10. Zakończenie obrad sesji 
 

 

 

 

 

  Przewodniczący Rady Gminy  

Zbigniew Pyk 


