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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 
39 SESJĘ RADY GMINY PAŁECZNICA,  która odbędzie się online w dniu 28.12.2021 
roku tj. (wtorek) 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 zasad przyznania i wysokości diet przysługującym Radnym 

Rady Gminy Pałecznica. 
6 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów.  
7 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na rok 
2022. 

8 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 
pobyt w Dziennym Domu Senior+ „ Domu Seniora w Pałecznicy”. 

9 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na 
realizacje zadań w zakresie profilaktyki i  rozwiązywania problemów alkoholowych. 

10 Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 
zakresie pomocy specjalistycznej w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. 

11 Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole 
Podstawowej w Ibramowicach z siedzibą: Ibramowice 42, 32- 109 Pałecznica w 
Przedszkole Publiczne w Ibramowicach z siedzibą: Ibramowice 42, 32- 109 Pałecznica 
oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ibramowicach z siedzibą: 
Ibramowice 42, 32- 109 Pałecznica. 

12 Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Publicznego w 
Pałecznicy z siedzibą: ul. Św. Jakuba 43, 32-109 Pałecznica wchodzącego w skład 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pałecznicy z siedzibą: ul. Św. Jakuba 43, 32-109 
Pałecznica poprzez utworzenie dodatkowych lokalizacji prowadzenia zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

13 Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w 
Ibramowicach z siedzibą: Ibramowice 42, 32- 109 Pałecznica poprzez likwidację punktu 
przedszkolnego. 

14 Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Samorządowej Szkoły Podstawowej 
w Pałecznicy z siedzibą: ul. Św. Jakuba 43, 32-109 Pałecznica wchodzącej w skład 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pałecznicy z siedzibą: ul. Św. Jakuba 43, 32-109 
Pałecznica poprzez likwidację punktów przedszkolnych. 

15 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub 
innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. 

16 Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na której znajduje się 
domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie 
odpadami. 
 



17 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na 
której znajduje się domek letniskowy lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej. 

18 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/247/2021 Rady Gminy Pałecznica z 
dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych. 

19 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/250/2021 Rady Gminy Pałecznica z 
dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej. 

20 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-
2040. 

21 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Pałecznica na rok 2021. 
22 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2040. 
23 Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2022. 
24 Interpelacje Radnych. 
25 Komunikaty, wnioski, dyskusja. 
                                                                                                                     Z poważaniem  

                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy Pałecznica   

                                                                                                                             Adam Baran 

                                                     /-/ dokument podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym  

                                            weryfikowanym  przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu 
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