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Nasz znak: RG 0052.VIII.28.2020                                                         Pałecznica 23.11.2020 r 
 
 

Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o 
Samorządzie Gminnym  ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku  poz. 713 z 
późniejszymi zmianami), ZAPRASZAM NA 28 SESJĘ RADY GMINY 
PAŁECZNICA, która odbędzie się W TZW. TRYBIE ZDALNYM (ZA 
POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ),  w dniu   
30.11.2020 roku tj. (poniedziałek) o godzinie 930. 
   
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 Przyjęcie protokołu z dnia 28.10.2020 r 
6 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/235/2017 z dnia 03 listopada 2017 r. 

w sprawie wyposażenia w majątek Gminy Pałecznica, Samorządowej Szkoły 
Podstawowej w Pałecznicy.  

7 Podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia w majątek Gminy Pałecznica Szkoły 
Podstawowej w Ibramowicach. 

8 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 
Pałecznica na lata 2016 - 2020  

9 Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku 
rolnego. 

- wnioski Komisji Budżetowej 
10 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych. 

- wnioski Komisji Budżetowej  
11 Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru 

podatku leśnego. 
- wnioski Komisji Budżetowej 

12 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
- wnioski Komisji Budżetowej 

13 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Pałecznica. 

14 Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy. 

15 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. 



16 Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów. 

17 Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

18 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za wykonanie usługi  
komunalnej przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 

19 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Pałecznica z 
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2021 rok”. 

20 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez gminę Pałecznica pożyczki 
długoterminowej  z NFOŚ i GW 

21 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-
2040. 

22 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Pałecznica na rok 2020. 
23 Interpelacje Radnych. 
24 Komunikaty, wnioski, dyskusja. 
                                                                                                          Z poważaniem  

                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy Pałecznica  

                   Adam Baran 
                                           /-/ dokument podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym  

                                          weryfikowanym  przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokół z Sesji Rady Gminy Pałecznica z dnia 28.10.2020 r. został udostępniony poprzez przesłanie 
na skrzynki email w dniu 23.11.2020  roku.  
 



 


