
 

 

   

Nowiny, dn. 21.09.2020 r. 

                               PAN(i) 

................................................. 

 

................................................. 
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 28 września 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 XXVI sesji 

5. Sprawozdanie z działalności Wójta 

6. Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych 

7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za I półrocze roku budżetowego 

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 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 

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

gruntowej oznaczonej jako działka nr 35/498, położonej w miejscowości Nowiny, obręb geodezyjny 

Wola Murowana, Gmina Sitkówka-Nowiny 

5) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargowej nieruchomości  

gruntowej, położonej w miejscowości Nowiny w obrębie geodezyjnym Wola Murowana, Gmina 

Sitkówka-Nowiny 

6) Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania 

Gmin wchodzących w skład aglomeracji Kielce przy realizacji zadania polegającego na ponownym 

wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Kielce 

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

realizację zadania w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 

publicznej na 2020 rok 

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

publicznej na terenie gminy Sitkówka-Nowiny w ramach "Funduszu rozwoju przewozów 

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej" 

9) Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą 

"Kowala-Południe" obszar "A" 

9. Wolne wnioski i informacje, sprawy różne 

10. Zakończenie obrad sesji 
 

Uwagi: 

Materiały dot. pkt 8 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 2020 r. poz. 713) – „pracodawca 
obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy” 


