
                                                 Szanowna Pani/Pan 

Rada Gminy w Pałecznicy 

                                                                        A/a            

                                                                                           

Nasz znak: RG 0052.VIII.7.2019                                                      Pałecznica  14.02.2019 r 

 
 

Działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie 

Gminnym  ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku  poz. 994 z późniejszymi zmianami), 

ZAPRASZAM NA 7 SESJĘ RADY GMINY PAŁECZNICA,  która odbędzie się w budynku 

Gminnego Centrum Kultury w Pałecznicy w dniu 21.02.2019 roku tj. (czwartek) o godzinie   900. 

 

1 Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2 Zatwierdzenie Porządku Obrad. 

3 Wybór Sekretarza Obrad.  

4 Informacja Wójta Gminy na temat spraw bieżących i podjętych decyzjach. 

5 Przyjęcie protokołu z dnia 31.01.2019 r. 

6 Spotkanie z Panem Grzegorzem Pióro Starostą Powiatu Proszowickiego, Panią Elżbietą Grela 

Wicestarostą Powiatu Proszowickiego, Panią Janiną Krzek Kierownikiem Zarządu Dróg 

Powiatowych, sprawy bieżące (godź. 1000). 

7 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały - stawki opłaty targowej, poboru opłaty 

targowej w drodze inkasa oraz inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.  

8 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze 

inkasa, wyznaczenia inkasentów  oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

9 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie gminy Pałecznica. 

10 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy 

Pałecznica w zakresie nabycia, zbycia, obciążania oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania 

na czas nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w przypadku, gdy po 

umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których 

przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

11 Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pałecznica, liczby punktów 

przyznawanych za poszczególne kryteria oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich 

potwierdzenia. 

12 Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do punktów przedszkolnych i 

oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę  Pałecznica, 

które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby 

punktów dla poszczególnych kryteriów i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów. 

13 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na 

realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych.  

14 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej  w formie dotacji celowej w 

zakresie pomocy specjalistycznej w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. 

15 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2039. 

16 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2019. 

17 Interpelacje Radnych. 

18 Komunikaty, wnioski, dyskusja. 

                                                                                              

                                                                                         Z poważaniem                                               

Przewodniczący Rady Gminy Pałecznica  

       Adam Baran 

 

 

 


