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Nasz znak: RG 0052.VII.46.2018                                                         Pałecznica  16.02.2018 r. 

 

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

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1875 z późn. zmianami) ZAPRASZAM NA 

NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY GMINY PAŁECZNICA, która odbędzie się w Gminnym 

Centrum Kultury w dniu 19.02.2018 roku tj. (Poniedziałek) o godź. 8
00

. 

Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

1. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych . 

2. Podjęcie uchwał w sprawie przejęcia prawa własności 

2.1 wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa własności działki oznaczonej numerem 

ewidencyjnym  6/9 położonej w Pałecznicy w drodze darowizny . 

2.2 wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa własności działki oznaczonej numerem 

ewidencyjnym  6/7 położonej w Pałecznicy w drodze darowizny.  

2.3 wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa własności działki oznaczonej numerem 

ewidencyjnym  5/8 położonej w Pałecznicy w drodze darowizny.  
2.4 wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa własności działki oznaczonej numerem 

ewidencyjnym 5/6 położonej w Pałecznicy w drodze darowizny.  

2.5 wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa własności działki oznaczonej numerem 

ewidencyjnym 5/4 położonej w Pałecznicy w drodze darowizny. 

2.6 wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa własności części działki oznaczonej 

numerem ewidencyjnym 82 położonej w Pamięcicach w drodze darowizny. 

2.7 wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa własności części działki oznaczonej 

numerem ewidencyjnym 207/2 położonej w sołectwie Ibramowice w drodze darowizny. 

2.8 wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa własności części działki oznaczonej 

numerem ewidencyjnym 315 położonej w Czuszowie w drodze darowizny. 

2.9 wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa własności części działki oznaczonej 

numerem ewidencyjnym 361/1 położonej w Pałecznicy w drodze darowizny. 

2.10 wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa własności części działki oznaczonej 

numerem ewidencyjnym 362 położonej w Pałecznicy w drodze darowizny. 

2.11 wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa własności części działki oznaczonej 

numerem ewidencyjnym 782 położonej w Pałecznicy w drodze darowizny. 

2.12 wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa własności części działki oznaczonej 

numerem ewidencyjnym 783 położonej  w Pałecznicy w drodze darowizny. 

2.13 wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa własności części działki oznaczonej 

numerem ewidencyjnym 37 położonej w Pamięciach w drodze darowizny. 

2.14 wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa własności części działki oznaczonej 

numerem ewidencyjnym 40/3 położonej w Pałecznicy w drodze darowizny. 

2.15 wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa własności części działki oznaczonej 

numerem ewidencyjnym 40/4 położonej w Pałecznicy w drodze darowizny. 



2.16 wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa własności części działki oznaczonej 

numerem ewidencyjnym 42/4 położonej w Pałecznicy w drodze darowizny. 

2.17 wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa własności części działki oznaczonej 

numerem ewidencyjnym 44 położonej w Pałecznicy w drodze darowizny. 

2.18 wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa własności części działki oznaczonej 

numerem ewidencyjnym 45/3 położonej w Pałecznicy w drodze darowizny. 

2.19 wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa własności części działki oznaczonej 

numerem ewidencyjnym 46/2 położonej  w Pałecznicy w drodze darowizny. 

2.20 wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa własności części działki oznaczonej 

numerem ewidencyjnym 47/2 położonej w Pałecznicy w drodze darowizny. 

2.21 wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa własności części działki oznaczonej 

numerem ewidencyjnym 48/2 położonej w Pałecznicy w drodze darowizny. 

2.22 wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa własności części działki oznaczonej 

numerem ewidencyjnym 49/2 położonej w Pałecznicy w drodze darowizny. 

2.23 wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa własności części działki oznaczonej 

numerem ewidencyjnym 50/2 położonej w Pałecznicy w drodze darowizny. 

2.24 wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa własności części działki oznaczonej 

numerem ewidencyjnym 51/6 położonej w Pałecznicy w drodze darowizny.  
2.25 wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa własności części działki oznaczonej 

numerem ewidencyjnym 52/7 położonej w Pałecznicy w drodze darowizny. 

2.26 wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa własności części działki oznaczonej 

numerem ewidencyjnym 53/2 położonej w Pałecznicy w drodze darowizny. 

2.27 wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa własności części działki oznaczonej 

numerem ewidencyjnym 54/5 położonej w Pałecznicy w drodze darowizny. 

2.28 wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa własności części działki oznaczonej 

numerem ewidencyjnym 55/4 położonej w Pałecznicy w drodze darowizny.  

2.29 wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa własności części działki oznaczonej 

numerem ewidencyjnym 96/7 położonej  w Pałecznicy w drodze darowizny.  
2.30 wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa własności części działki oznaczonej 

numerem ewidencyjnym 96/2 położonej w Pałecznicy w drodze darowizny. 

2.31 wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa własności części działki oznaczonej 

numerem ewidencyjnym 329 położonej w Winiarach w drodze darowizny. 

2.32 wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa własności części działki oznaczonej 

numerem ewidencyjnym 117 położonej w Pamięcicach w drodze darowizny.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przedsięwzięcia pn. „Centrum Rozwoju 

Społecznego w Gminie Pałecznica – modernizacja budynków i terenów publicznych 

nakierowana na wdrożenie nowych funkcji społecznych, rozbudowa infrastruktury 

sportowej” do realizacji i złożenia wniosku o dofinansowanie oraz udzielenie pożyczki 

w ramach programu priorytetowego Poprawa jakości powietrza. Część 6) Budynki 

użyteczności publicznej o podwyższonym standardzie energooszczędności 

4. Dyskusja i wolne wnioski. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Pałecznica 

    (-)  Grzegorz  Wądek 

 

 


