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                                                             A/a 
 
Nasz znak: RG 0052.VIII.38.2021                                                       Pałecznica 25.11.2021 r 

 
Działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o Samorządzie 

Gminnym  (t.j. Dz. U. z 2021 roku  poz. 1372 z późniejszymi zmianami), ZAPRASZAM NA 38 
SESJĘ RADY GMINY PAŁECZNICA,  która odbędzie się w budynku  Gminnego Centrum 
Kultury i Promocji w Pałecznicy w dniu 02.12.2021 roku tj. (czwartek) 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 Spotkanie z Panem Krystianem Hytroś Starostą Powiatu Proszowickiego, Panią Elżbietą 

Grela Wicestarostą Powiatu Proszowickiego, Panią Iwoną Wójcik Radną Powiatu 
Proszowickiego, Panią Janiną Krzek Kierownikiem Zarządu Dróg Powiatowych w 
Proszowicach, sprawy bieżące. (godzina 1000)  

6 Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego. 
- wnioski Komisji Budżetowej 

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

8 Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku 
leśnego. 
- wnioski Komisji Budżetowej 

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

10 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych. 

11 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji od właścicieli nieruchomości, na 
których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe tj. wykorzystywane przez część roku, położonych na terenie 
gminy Pałecznica. 

12 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości oraz terminu i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości, na których znajdują 
się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe tj. wykorzystywane przez część roku, położonych na terenie gminy 
Pałecznica. 

13 Interpelacje Radnych. 
14 Komunikaty, wnioski, dyskusja. 
                                                                                                                     Z poważaniem  

                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy Pałecznica   

                                                                                                                             Adam Baran 

                                                     /-/ dokument podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym  

                                            weryfikowanym  przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu 

 

                     
 


