
 

 

 
PUBLIC HEARING NOTICE 

CITY OF PALACIOS 
TEXAS COMMUNITY DEVELOPMENT BLOCK GRANT PROGRAM 

 
 
The City of Palacios will hold a public hearing at 5:05 p.m. on December 13, 2022, at City Hall, 311 Henderson, 
Palacios, TX 77465, regarding the submission of an application to the Texas Department of Agriculture for one 
or more Texas Community Development Block Grant Program (TxCDBG) grants for Program Year 2023.  City of 
Palacios may be eligible to participate in the Community Development Fund, Colonia Fund Construction 
Program, Colonia Economically Distressed Areas Program, Fire, Ambulance & Service Truck (FAST), and/or 
Downtown Revitalization Program. The purpose of this meeting is to allow citizens an opportunity to discuss the 
citizen participation plan, the development of local housing and community development needs, the amount of 
TxCDBG funding available, all eligible TxCDBG activities, and the use of past TxCDBG funds.  The City encourages 
citizens to participate in the development of TxCDBG application(s) and to make their views known at this public 
hearing.  Citizens unable to attend this meeting may submit their views and proposals to the City Manager at 
City Hall.  Persons with disabilities that wish to attend this meeting should contact City Hall to arrange for 
assistance.  Individuals who require auxiliary aids or services for this meeting should contact City Hall at least 
two days before the meeting so that appropriate arrangements can be made.  
 

AVISO PÚBLICO 
CIUDAD DE PALACIOS 

PROGRAMA SUBVENCION PARA BLOQUES DE DESARROLLO COMUNITARIO DE TEXAS 

 
La Ciudad de Palacios llevará a cabo una audiencia pública a las 5:05 p.m. el día 13 de Diciembre de 2022, en el 
ayuntamiento de la ciudad 311 Henderson, Palacios, TX 77465 sobre la presentación de una aplicación al 
Departamento de Agricultura de Texas para programas sobre la Programa Subvención Para Bloques De 
Desarrollo Comunitario De Texas (TxCDBG) en 2023.  La Ciudad de Palacios puede ser elegible para participar en 
TxCDBG Community Development Fund, Colonia Fund Construction Program, Colonia Economically Distressed 
Areas Program, Fire, Ambulance & Service Truck (FAST), o el Downtown Revitalization Program. El propósito de 
esta reunión es permitir a los ciudadanos la oportunidad de hablar sobre el plan de participación ciudadana, el 
desarrollo de las necesidades locales de vivienda y desarrollo comunitario, la cantidad de fondos disponibles de 
TxCDBG, todas las actividades elegibles de TxCDBG y el uso de fondos anteriores de TxCDBG. La Ciudad alienta 
a los ciudadanos a participar en el desarrollo de esta aplicación TxCDBG y dar a conocer sus opiniones en esta 
audiencia pública. Los ciudadanos que no puedan asistir a esta reunión pueden enviar sus opiniones y propuestas 
al Administrador de la Ciudad en el ayuntamiento de la ciudad. Las personas con discapacidades que deseen 
asistir a esta reunión deben comunicarse con el ayuntamiento de la ciudad para coordinar la asistencia. Las 
personas que necesiten ayuda o servicios auxiliares para esta reunión también deben comunicarse con el 
ayuntamiento de la ciudad al menos dos (2) días antes de la reunión para que se puedan hacer los arreglos 
apropiados. 
 
  



 

 

THÔNG BÁO ĐIỀU TRẦN CÔNG KHAI 
THÀNH PHỐ PALACIOS 

CHƯƠNG TRÌNH TÀI TRỢ KHỐI PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG TEXAS 
 

 
Thành phố Palacios sẽ tổ chức một phiên điều trần công khai vào lúc 5:05 chiều ngày 13 tháng 2022 năm 311, 
tại Tòa thị chính, 77465 Henderson, Palacios, TX XNUMX, liên quan đến việc nộp đơn cho Bộ Nông nghiệp Texas 
cho một hoặc nhiều khoản tài trợ của Chương trình Tài trợ Khối Phát triển Cộng đồng Texas (TxCDBG) cho Năm 
Chương trình 2023.  Thành phố Palacios có thể đủ điều kiện tham gia vào Quỹ Phát triển Cộng đồng, Chương 
trình Xây dựng Quỹ Colonia, Chương trình Khu vực Kinh tế Đau khổ Colonia, Xe cứu hỏa, Xe cứu thương & Dịch 
vụ (FAST) và / hoặc Chương trình Hồi sinh Trung tâm Thành phố. Mục đích của cuộc họp này là cho phép người 
dân có cơ hội thảo luận về kế hoạch tham gia của công dân, phát triển nhà ở địa phương và nhu cầu phát triển 
cộng đồng, số tiền tài trợ TxCDBG có sẵn, tất cả các hoạt động TxCDBG đủ điều kiện và việc sử dụng các quỹ 
TxCDBG trong quá khứ.  Thành phố khuyến khích công dân tham gia vào việc phát triển (các) ứng dụng TxCDBG 
và đưa ra quan điểm của họ tại phiên điều trần công khai này.  Công dân không thể tham dự cuộc họp này có 
thể gửi quan điểm và đề xuất của họ cho Giám đốc Thành phố tại Tòa thị chính.  Những người khuyết tật muốn 
tham dự cuộc họp này nên liên hệ với Tòa thị chính để sắp xếp hỗ trợ.  Các cá nhân yêu cầu hỗ trợ hoặc dịch vụ 
phụ trợ cho cuộc họp này nên liên hệ với Tòa thị chính ít nhất hai ngày trước cuộc họp để có thể sắp xếp thích 
hợp. 
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