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Nasz znak: RG 0052.VIII.46.2022                                                       Pałecznica 22.08.2022 r 

 

Działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o Samorządzie 
Gminnym  (t.j. Dz. U. z 2022 roku  poz. 559 z późn. zm.), ZAPRASZAM NA 46 SESJĘ 
RADY GMINY PAŁECZNICA,  która odbędzie się w budynku  Gminnego Centrum 
Kultury i Promocji w Pałecznicy w dniu 29.06.2022 roku tj. (poniedziałek) o godzinie 900. 

 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2. Zatwierdzenie porządku obrad. 

3. Wybór Sekretarza obrad.  

4. Wystąpienia zaproszonych gości: Pana Krystiana Hytrosia – Starosty Powiatu 

Proszowickiego, Pani Elżbiety Greli – Radnej Powiatu Proszowickiego, Pani Iwony 

Wójcik – Radnej Powiatu Proszowickiego, Pani Janiny Krzek – Dyrektor Zarządu 

Dróg Powiatowych w Jakubowicach 

5. Informacja Wójta Gminy na temat spraw bieżących i podjętych decyzjach. 

6. Przyjęcie protokołu z dnia 27.06.2022 r 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Ibramowicach z 

siedzibą: Ibramowice 42, 32- 109 Pałecznica poprzez likwidację punktu 

przedszkolnego. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie 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 punktu przedszkolnego. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez 

Gminę Pałecznica. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 

Pałecznica w roku szkolnym 2022/2023. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych punktów przedszkolnych 

prowadzonych przez Gminę Pałecznica. 

12. 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 2022 roku. 



13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć 

nauczyciela pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty 

pedagogicznego i doradcy zawodowego. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Nadzowie. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Pałecznicy. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania 

dotacji w ramach projektu pn.: „Redukcja emisji CO2 w Gminie Pałecznica poprzez 

wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś 

Priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji 

zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – 

SPR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Pałecznica na lata 2022-2040. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pałecznica na rok 

2022. 

19. Interpelacje Radnych. 

20. Komunikaty, wnioski, dyskusja. 

        Z poważaniem  
 
                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy Pałecznica  
                                    Adam Baran 
                                                  /-/ dokument podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym  
                                                     weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 
 

 

 

 

Informuję również, że zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zawiadomienie to stanowi podstawę do zwolnienia radnego 
od pracy zawodowej na czas potrzebny do wzięcia udziału w Sesji. 

Otrzymują: 
- Radni Gminy Pałecznica 
- Sołtysi Gminy Pałecznica 
- kierownicy jednostek organizacyjnych 
- mieszkańcy gminy Pałecznica za pośrednictwem sołtysów  


