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Nasz znak: RG 0052.VIII.51.2022                                                       Pałecznica 21.12.2022 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 51 SESJĘ 
RADY GMINY PAŁECZNICA,  która odbędzie się w budynku  Gminnego Centrum 
Kultury i Promocji w Pałecznicy w dniu 28.12.2022 roku tj. (środa) o godzinie 1000. 

 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2. Zatwierdzenie porządku obrad. 

3. Wybór Sekretarza obrad.  

4. Przyjęcie protokołów z dnia 29.08.2022 r., 29.09.2022 r., 25.10.2022 r., 22.11.2022 r., 

02.12.2022 r.. 

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

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/244/2021 Rady Gminy 

Pałecznica z dnia 23 listopada 2021 w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie 

gminy Pałecznica. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/330/2022 Rady Gminy 
Pałecznica z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie 
gminy Pałecznica w roku 2023. 

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

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

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Pałecznica. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Pieczonogi. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Pamięcice. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Niezwojowice. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Nadzów. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Solcza. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Sudołek. 



17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Bolów. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Łaszów. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Czuszów. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ibramowice. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Lelowice Kolonia. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Gruszów. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Winiary. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Pałecznica na lata 2022-2040. 

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

2022. 

26. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pałecznica na 

lata 2023-2040.  

27. Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2023. 

28. Interpelacje Radnych. 

29. 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  


