
     RADA GMINY PAŁECZNICA                                                                          
                                                                            Szanowna Pani/Pan                                                                               
                                                                                A/a 
 
Nasz znak: RG 0052.VIII.5.2018                                                      Pałecznica  21.12.2018 r. 
 
 
Działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie Gminnym  
( tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku  poz. 994 z późniejszymi zmianami), ZAPRASZAM NA 5 
SESJĘ RADY GMINY PAŁECZNICA,  która odbędzie się w budynku Gminnego Centrum Kultury 
w Pałecznicy w dniu 28 grudnia 2018 roku tj. (piątek) o godzinie   900. 

Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

1. Wybór Sekretarza Obrad. 
2. Przyjęcie protokołów z dnia 28.11.2018, 06.12.2018   
3. Informacja Wójta Gminy na temat spraw bieżących i podjętych decyzjach. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 
2019 rok. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie 
dożywiania w formie zakupu posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub 
żywności albo  świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla 
osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 
2019-2023 

6. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia warunków i trybu udzielania, rozliczania oraz 
kontroli wydatkowania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu  w Gminie 
Pałecznica 

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

8. Podjęcie uchwały w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia prawa dysponowania częścią nieruchomości 
nr 838/2 położonej w Pałecznicy stanowiącej własność Gminy Pałecznica na cele 
budowlane.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
oznaczonej numerem ewidencyjnym 107/1  położonej w Pieczonogach 

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Pałecznica. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pałecznica na rok 

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

2039 
14. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2039. 
15. Uchwała Budżetowa na rok 2019. 
16. Interpelacje Radnych. 
17. Komunikaty, wnioski, dyskusja. 

                                                                                                    Z poważaniem 
                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy Pałecznica 
                                                                                                  (-)  Adam  Baran 


