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       Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie Gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późn. zm.) ZAPRASZAM NA SESJĘ RADY GMINY 

PAŁECZNICA, która odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury w Pałecznicy w dniu 26 

czerwca 2017 roku tj. (poniedziałek) o godzinie 9
00

.  

1. Otwarcie sesji i  stwierdzenie quorum. 

2. Zatwierdzenie porządku obrad. 

3. Wybór Sekretarza obrad. 

4. Interpelacje i zapytania Radnych. 

5. Przyjęcie protokołu z dnia 21.03.2017, 31.03.2017, 24.04.2017, 10.05.2017,  23.05.2017 roku.  

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

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

Przewodniczącą Rady Powiatu Proszowickiego, Panią Karoliną Wądek Radną Powiatu 

Proszowickiego, Panią Janiną Krzek Kierownikiem Zarządu Dróg Powiatowych, sprawy 

bieżące (godź. 10
00

) 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/212/2014 w sprawie podwyższenia 

kryterium dochodowego oraz zasad przyznawania pomocy w formie zakupu posiłku, 

świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w 

postaci produktów żywnościowych a także zasad zwrotu wydatków z tym związanych.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Pałecznica. 

10. Podjęcie Uchwały w sprawie : udzielenia  dotacji celowej dla Policji na  realizację zadania pod 

nazwą ”Współuczestnictwo w zakupie radiowozu/pojazdu służbowego oznakowanego dla KPP 

w Proszowicach . 

11. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia  dotacji celowej na dofinansowanie przebudowy drogi 

powiatowej nr 1237K  Głupczów – Winiary – wraz z chodnikiem w ramach istniejącego pasa 

drogowego 

12. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację Programu zdrowotnego 

dotyczącego profilaktyki zakażeń pneumokoki  w Małopolsce  w 2017 roku 

13. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na działanie zadań w zakresie 

profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu w ramach 

umowy partnerskiej „Aktywny Senior.....” 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia stawki taryf na wodę. 

16. Sprawozdanie dot. odbioru oraz opłat za odpady komunalne, wodę i ścieki . 

17. Dyskusja na temat sieci szkół. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z 

wykonania Budżetu Gminy Pałecznica za rok 2016 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy Pałecznica 

20. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Pałecznica za 

rok 2016.   

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie Zmiany uchwały Budżetowej.  

23. Sprawozdanie Komisji Rady Gminy Pałecznica z odbytych posiedzeń między sesjami. 

24. Dyskusja i wolne wnioski.             

                      Z poważaniem 
                  Przewodniczący Rady Gminy Pałecznica                     

                                  (-)  Grzegorz Wądek 


