
UCHWAŁA NR RG-XXIX/334/20 
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY 

z dnia 30 listopada 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały NR RG - XXVI/177/04 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 października 
2004 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Sitkówka-Nowiny 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. „o samorządzie 
gminnym” (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 3 ustawy  z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach 
i mundurach (Dz. U. z 2016 r. poz. 33), w związku z § 4 i § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 
2020 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, 
zmiany nazwy gminy oraz siedziby władz gminy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1332), Rada Gminy uchwala co 
następuje. 

§ 1. 1. Zawartą w treści uchwały Rady Gminy Sitkówka-Nowiny NR RG – XXVI/177/04 z dnia 
27 października 2004 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi pieczęci Gminy Sitkówka-Nowiny (Dz. Urz. Woj. 
Św. z 2004 r. Nr 218 poz.2902), użytą w różnych odmianach nazwę „Gmina Sitkówka-Nowiny” zastępuje się, 
użytą w różnych odmianach, nazwą „Gmina Nowiny”. 

2. Załącznik Nr 3 do uchwały, zmienia się i otrzymuje nowe brzmienie określone w treści załącznika 
Nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie i pozostają w mocy. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sitkówka-Nowiny. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie  z dniem 1 stycznia 2021 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Zbigniew Pyk 
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Załącznik do uchwały Nr RG-XXIX/334/20 

Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 

z dnia 30 listopada 2020 r. 

Załącznik nr 3 

 
 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Zbigniew Pyk 
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UZASADNIENIE

W dniu 31 lipca 2020 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie ustalenia granic gmin i
miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedziby
władz gminy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1332).
Rozporządzeniem tym Rada Ministrów, postanowiła o zmianie nazwy Gminy Sitkówka-Nowiny na
nazwę Gmina Nowiny. Rozporządzenie to wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
Stąd też, podjęcie niniejszej uchwały w sprawie zmiany uchwały o ustanowieniu herbu, flagi i
pieczęci Gminy Sitkówka- Nowiny na Gminę Nowiny, jest konieczne i zasadne.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Pyk
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