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Działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o 
Samorządzie Gminnym  ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku  poz. 713 z 
późniejszymi zmianami), ZAPRASZAM NA 24 SESJĘ RADY GMINY 
PAŁECZNICA,  która odbędzie się w budynku Gminnego Centrum Kultury w 
Pałecznicy w dniu 29 czerwca 2020 roku tj. (poniedziałek) 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa własności 

nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 318/1 położonej w Winiarach. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa własności 

nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 235/2 położonej w Solczy 
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne wynajęcie w drodze przetargu na czas 

nieoznaczony tzw. domku myśliwskiego zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej numerem 
ewidencyjnym 247/2 położonej w Czuszowie 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Pałecznica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół 
podstawowych, od dnia 1 września 2020 roku 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia za część roku 2020, zwolnienia z podatku od 
nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w 
związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 
terenie gminy Pałecznica 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do rewitalizacji Centrum wsi Pieczonogi. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla OSP W Czuszowie. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pieczonogach. 
14. Podjęcie uchwały udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadzowie. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2040. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2020. 
17. Interpelacje Radnych. 
18. Komunikaty, wnioski, dyskusja. 
                                                                                              

                                                                                                     Z poważaniem  
                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy Pałecznica  

                      Adam Baran 

                                     /-/ dokument podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym  

                                           weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

 


