Protokół Nr XXII/20
z obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)
z dnia 14 kwietnia 2020 roku
Obecni wg załączonej listy obecności.
Rozpoczęcie obrad sesji godzina 12.59, zakończenie godzina 13.22.
Protokolant: Alina Jedynak – Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Organizacyjnych.

W sesji uczestniczyli:
• Radni

Gminy

Sitkówka-Nowiny

(zgodnie

z

listą

obecności,

która

stanowi

Załącznik Nr 1 do protokołu),
• Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz, Sekretarz Gminy Ryszard Kusak, Skarbnik Gminy
Joanna Młynarczyk-Kusińska.
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad sesji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców,
których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXII/386/17 z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie SitkówkaNowiny lub jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany nazwy Gminy Sitkówka –
Nowiny.
7. Zakończenie obrad sesji.

Ad. 1
Otwarcie sesji
Obrady nadzwyczajnej XXII sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny VIII kadencji 2018-2023 otworzył
o godz. 12.59 Przewodniczący Rady Gminy Pan Zbigniew Pyk.
Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk powitał Radnych, Wójta Gminy, pracowników Urzędu
Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk poinformował, że sesja odbywa się z wykorzystaniem
środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).
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Ad. 2
Stwierdzenie kworum
Przewodniczący Rady Gminy Pan Zbigniew Pyk poprosiła radnych o potwierdzenie na tabletach swojego
uczestnictwa w dzisiejszej sesji.
Następnie poinformował, że 15 radnych potwierdziło swoją obecność – wobec powyższego
Przewodniczący stwierdził kworum uprawniające Radę do podejmowania uchwał.

Ad. 3
Przedstawienie porządku obrad
Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk przedstawił porządek obrad.
Do porządku obrad uwag nie zgłoszono.

Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców,
których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz omówił projekt w/w uchwały oraz projekt uchwały z pkt 5.
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem
uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność
finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych
z powodu COVID-19.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”
podjęła:
Uchwałę Nr RG–XXII/238/20 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup
przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Ad. 5
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXII/386/17 z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie SitkówkaNowiny lub jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem
uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXII/386/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie
szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Sitkówka-Nowiny lub
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jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”
podjęła:
Uchwałę Nr RG–XXII/239/20 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXII/386/17 z dnia 28 czerwca
2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Sitkówka-Nowiny
lub jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych.

Ad. 6
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany nazwy Gminy Sitkówka –
Nowiny
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz omówił projekt w/w uchwały.
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem
uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany nazwy Gminy Sitkówka – Nowiny.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 12 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 3 głosy „wstrzymujące się” podjęła:
Uchwałę Nr RG–XXII/240/20 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany nazwy Gminy
Sitkówka – Nowiny.

Ad. 7
Zakończenie obrad sesji
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz podziękował radny za udział w sesji, za jej sprawne
przeprowadzenie i za podjęcie uchwał dot. wsparcia dla przedsiębiorców. Poinformował o obecnej
pracy urzędu gminy i terminie kolejnej sesji, tj. 27 kwietnia br.
O godz. 13.22 Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk wobec wyczerpania porządku obrad zamknął
obrady nadzwyczajnej XXII Sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny.
Na tym protokół zakończono.
Protokolant: Alina Jedynak – Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Organizacyjnych.
W załączeniu do protokołu:
•

Zał. Nr 1 – Lista obecności Radnych Gminy Sitkówka-Nowiny;

Protokół sporządziła:

Alina Jedynak

Obradom przewodniczył:

Zbigniew Pyk
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