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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 26 marca 

2018 roku tj. (poniedziałek) o godzinie 9
00

.  

1. Otwarcie sesji i  stwierdzenie quorum. 

2. Zatwierdzenie porządku obrad. 

3. Wybór Sekretarza obrad. 

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

5. Przyjęcie protokołów z dnia 19.01.2018 r , 28.02.2018 r .  

6. Interpelacje i zapytania Radnych. 

7. Spotkanie z dr. Emanuelem Kapała – Przychodnia Medycyny Rodzinnej w Pałecznicy. 

(godź. 10
00

). Głosowanie nad wnioskiem dr. E. Kapały dot. ograniczenia działalności 

prowadzonej przez Spółkę wynajmującą lokal przy ul. Strażackiej 5/5. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie: podziału gminy Pałecznica na okręgi wyborcze, ustalenia ich 

granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie: podziału gminy Pałecznica na stałe obwody głosowania, 

ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2019 rok.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pałecznica. 

12. Przedstawienie projektu regulaminu zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie gminy Pałecznica. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Pałecznica. 

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

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2018. 

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

17. Rozpatrzenie podania w sprawie zbliżenia budowy ogrodzenia do drogi gminnej w 

miejscowości Ibramowice. 

18. Dyskusja i wolne wnioski. 

                    

               Z poważaniem 

Przewodniczący Rady Gminy Pałecznica 

                                                                                                                               (-) Grzegorz Wądek               


