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

jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 z późn. zm.) ZAPRASZAM NA SESJĘ RADY GMINY 

PAŁECZNICA, która odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury w Pałecznicy w dniu 28 lutego 

2018 roku tj. (środa) 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 protokołów z dnia 28.12.2017, 17.01.2018, 25.01.2018 .  

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. Spotkanie z Dr hab. n. med. Krzysztofem Tomaszewskim  dyskusja nt. SPZOZ w Proszowicach(godź 

10
00

). 

9. Spotkanie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Proszowicach Panem Pawłem Pęczalskim (godź. 

11
00

). 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia samorządowej Szkoły Podstawowej w Pałecznicy poprzez 

likwidację szkoły Podstawowej w Nadzowie. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie: stwierdzenie przekształcenia szkół podstawowych do nowego ustroju 

szkolnego. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na działanie zadań w zakresie profilaktyki i 

rozwiazywania problemów alkoholowych.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia dotacji celowej na realizację Programu zdrowotnego 

dotyczącego   profilaktyki zakażeń pneumokokowych  w Małopolsce  w 2018 roku. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji (w formie refundacji) na 

dofinansowania do zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych 

palenisk i kotłów węglowych na wysokowydajne, proekologiczne źródła ciepła w budynkach 

mieszkalnych na terenie Gminy Pałecznica. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia stawek opłat za odbiór ścieków ze zbiorników bezodpływowych 

oraz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków dowożone taborem asenizacyjnym do oczyszczalni 

ścieków. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w 

wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Pałecznica. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia  dotacji celowej na dofinansowanie przebudowy drogi 

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

drogowego. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2039. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2017. 

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

21. Dyskusja nt. zmiany Kodeksu Wyborczego. 

22. Dyskusja i wolne wnioski. 

                    

                 Z poważaniem 

Przewodniczący Rady Gminy Pałecznica 

                (-)  Grzegorz Wądek 

                                 

 


