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Nasz znak: RG 0052.VIII.52.2023                                                       Pałecznica 19.01.2023 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 52 SESJĘ 
RADY GMINY PAŁECZNICA,  która odbędzie się w budynku  Gminnego Centrum 
Kultury i Promocji w Pałecznicy w dniu 30.01.2023 roku tj. (poniedziałek) o godzinie 1000. 

 

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. Wystąpienia zaproszonych gości: Pana Krystiana Hytrosia – Starosty Powiatu 
Proszowickiego, Pani Elżbiety Greli – Radnej Powiatu Proszowickiego, Pani Iwony 
Wójcik – Radnej Powiatu Proszowickiego, Pana Wojciecha Janczyka – Radnego 
Powiatu Proszowickiego, Pani Janiny Krzek – Kierownika Zarządu Dróg 
Powiatowych w Jakubowicach. 

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr VIII/302/2022 Rady Gminy Pałecznica z 
dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w 
piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu 
określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/252/2018 Rady Gminy 
Pałecznica z dnia 19.02.2018 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad sprawowania pogrzebu na koszt Gminy  i 
określenia zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.   

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 
2023-2026. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego 
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

11. 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. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego 
do przyznania nieodpłatnej pomocy 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. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Pałecznica na lata 2023-2040. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pałecznica na rok 
2023. 

15. Interpelacje Radnych. 

16. 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  
 


