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WSTĘP 
 
Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z art. 28aa ustawy o samorządzie 
gminnym. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Fałków w 2018 roku. 
 
Celem przygotowania niniejszego Raportu było uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację 
gospodarczą i społeczną Gminy Fałków. W tym celu zostały zgromadzone szczegółowe dane                    
o wszystkich aspektach funkcjonowania Gminy za 2018 rok.  
Raport Jest opisem stanu, do którego będzie się można odwoływać w trakcie realizacji strategii, 
śledząc postępy wdrażania zaplanowanych działań. 
Raport zawiera analizę następujących obszarów tematycznych Gminy: 

 demografia  
 finanse Gminy  
 gospodarka komunalna 
 pomoc społeczna  
 bezpieczeństwo publiczne 
 rolnictwo 
 ochrona zdrowia 
 oświata 
 kultura i sport i rekreacja 

 
Informacje zebrane i przeanalizowane w niniejszym dokumencie pochodzą z wielu źródeł i są 
wynikiem prac szerokiego grona osób, reprezentujących m.in.: 

 Urząd Gminy w Fałkowie 
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
 Gminną Bibliotekę Publiczną 
 Instytucje oświatowe z terenu Gminy 
 Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
 Powiatowy Urząd Pracy w Końskich 
 Komisariat Policji w Radoszycach 
 Ochotniczą Straż Pożarną 

 
Dla opracowania Raportu szczególnie cenne okazały się materiały przygotowane przez 
pracowników Urzędu Gminy w Fałkowie i jednostek podległych oraz szereg dokumentów, 
będących w posiadaniu Urzędu, takich jak Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego, Strategia Rozwoju Gminy Fałków na lata 2016-2025, raporty 
z wykonania budżetu Gminy, czy sprawozdania z działalności poszczególnych jednostek 
gminnych i inne. 
Bardzo przydatne okazały się także informacje zamieszczone na stronach internetowych. 
 
 

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY 
 
 
1.1. Położenie 
 
Gmina Fałków leży w północno-zachodniej części województwa świętokrzyskiego, w zachodniej 
części powiatu koneckiego. Administracyjnie gmina graniczy z gminami: Ruda Maleniecka od 
wschodu, Radoszyce od południowego-wschodu, Słupia Konecka od południa oraz z gminami 
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województwa łódzkiego od zachodu i południowego-zachodu - Przedbórz, od północy - Żarnów. 
Powierzchnia gminy wynosi 132,1 km2, a w skład gminy wchodzi 19 sołectw (41 miejscowości):  
1. Sołectwo BUDY, w tym: Adelinów, Budy, Jakubowice, Szpinek, Dobry Widok,  Szreniawa  
2. Sołectwo CZERMNO  
3. Sołectwo CZERMNO-KOLONIA, w tym: Czermno-Kolonia, Leszczyny, Stomorgi, Pikule  
4. Sołectwo FAŁKÓW  
5. Sołectwo GUSTAWÓW  
6. Sołectwo OLSZAMOWICE  
7. Sołectwo PAPIERNIA, w tym: Papiernia, Reczków  
8. Sołectwo PLĄSKOWICE, w tym: Pląskowice, Bulianów  
9. Sołectwo SKÓRNICE, w tym: Skórnice, Poręba  
10. Sołectwo SMYKÓW, w tym: Smyków, Smyków-Boroniewskie  
11. Sołectwo STANISŁAWÓW  
12. Sołectwo STARZECHOWICE, w tym: Starzechowice Dolne, Starzechowice Górne, Sęp  
13. Sołectwo STUDZIENIEC  
14. Sołectwo SULBOROWICE, w tym: Sulborowice, Sulborowice Oddziały  
15. Sołectwo SUŁKÓW, w tym: Sułków, Rudka  
16. Sołectwo TUROWICE, w tym: Turowice, Dąbrowa, Rudzisko  
17. Sołectwo WĄSOSZ, w tym: Wąsosz, Julianów  
18. Sołectwo WOLA SZKUCKA, w tym: Wola Szkucka, Zygmuntów  
19. Sołectwo ZBÓJNO, w tym: Greszczyn, Sępskie Niwy, Zbójno  
 

 
 

 Granice Gminy Fałków i jej położenie w odniesieniu do województwa świętokrzyskiego 
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1.2. Władze lokalne 
Rada Gminy w Fałkowie liczy 15 radnych. Przy Radzie działają następujące stałe komisje: 

 Komisja Rewizyjna  
 Komisja Rozwoju Gospodarczego  
 Komisja Spraw Obywatelskich 
 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

Kierownictwo Urzędu Gminy w Fałkowie: 
 Wójt 
 Zastępca Wójta 
 Sekretarz  
 Skarbnik  

Referaty i samodzielne stanowiska pracy: 

 Referat Finansowy 
 Urząd Stanu Cywilnego  
 Stanowisko ds. organizacyjnych, kadrowych, obsługi organów gminy  
 Stanowisko ds. administracyjnych i ewidencji ludności 
 Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego i zamówień publicznych  
 Stanowisko ds. drogownictwa, spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania 

kryzysowego 
 Stanowisko ds. utrzymania infrastruktury 
 Stanowisko ds. mienia komunalnego, gospodarki gruntami i działalności gospodarczej 
 Stanowisko ds. rolnictwa, promocji, kultury i sportu  
 Stanowisko ds. gospodarki wodnej i ściekowej  
 Stanowisko ds. ochrony środowiska  
 Stanowisko ds. inwestycji, aplikowania o środki finansowe i informatyzacji 
 Stanowiska realizujące umowy w ramach środków pomocowych, dotacji o nazwie                     

i zakresie wskazanych w zawartych umowach pomiędzy Gminą Fałków a Instytucjami 
Pośredniczącymi 

Stanowiska obsługi: 

 Konserwator urządzeń elektrycznych i wodociągowych, 
 Konserwator ujęcia wody (hydroforni), 
 Kierowca ciągnika, 
 konserwator oczyszczalni ścieków, 
 Kierowca autobusu, 
 Kierowca i konserwator sprzętu pożarniczego, 
 Sprzątaczka. 

 
1.3. Demografia 
Według stanu rejestru mieszkańców na dzień 31.12.2018 r. w Gminie Fałków zameldowanych 
było 4595 osób w tym 2290 kobiet i 2305 mężczyzn. 
 
 Struktura ludności przedstawia się następująco: 

rok 
łączna liczba 
mieszkańców 

mężczyźni kobiety 
wiek  

do 18 lat 
wiek 

produkcyjny 
wiek 

poprodukcyjny 
2016 4691 2342 2349 780 2897 1014 
2017 4647 2317 2330 781 2838 1028 
2018 4595 2305 2290 754 2788 1053 



Raport o stanie Gminy Fałków za 2018 rok 
 
 
 

 

7

 
 

 Migracja ludności 
rok zameldowania wymeldowania 
2016 88 127 
2017 99 170 
2018 107 163 

 

 
 Przyrost naturalny 

Od kilkunastu lat odnotowuje się ujemny wskaźnik przerostu naturalnego w Gminie  Fałków. 
Dane z ostatnich trzech lat przedstawia poniższa tabela i wykres. 
  

rok urodzenia zgony 

2016 36 62 

2017 41 79 

2018 41 67 

4691 4647 4595

2342 2317 23052349 2330 2290

780 781 754

2897 2838 2788

1014 1028 1053
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 Małżeństwa zawarte w 2018 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Fałkowie 

 
 Liczba ludności w poszczególnych sołectwach Gminy Fałków wg stanu na dzień 31.12.2018 r. 

Lp. sołectwo Liczba mieszkańców 
1. Budy 130 
2. Czermno 616 
3. Czermno-Kolonia 252 
4. Fałków 1073 
5. Gustawów 123 
6. Olszamowice 278 
7. Papiernia 67 
8. Pląskowice 94 
9. Skórnice 365 
10. Smyków 98 
11. Stanisławów 47 
12. Starzechowice 299 
13. Studzieniec 120 
14. Sulborowice 158 
15. Sułków 26 
16. Turowice 281 
17. Wąsosz 169 
18. Wola Szkucka 260 
19. Zbójno 139 

razem 4595 
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1.4.  Bezrobocie 
 
Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich na dzień 31 grudnia 2018 roku 
zarejestrowanych było 149 osób bezrobotnych z terenu Gminy Fałków w tym: 
 92 kobiety, 
 53 osoby bezrobotne z prawem do zasiłku, 
 57 osób długotrwale bezrobotnych. 

 
Bezrobocie w latach 2015 – 2018 przedstawia poniższa tabela i wykres: 

rok Liczba zarejestrowanych bezrobotnych 

2015 239 

2016 165 

2017 128 

2018 149 
 

 
Na przestrzeni 2018 roku w Gminie Fałków nastąpił wzrost liczby bezrobotnych o 21 osób.  
 
 Aktywizacja bezrobotnych.  
Na aktywizację osób bezrobotnych z terenu Gminy Fałków w 2018 roku Powiatowy Urząd Pracy 
Wydatkował kwotę 538.237,00 zł i w ramach tych środków zaktywizowano 64 osoby bezrobotne 
w tym: 

 prace interwencyjne – 1 osoba, 
 roboty publiczne – 29 osób, 
 staż – 19 osób 
 doposażenie i wyposażenie stanowisk pracy – 2 osoby, 
 dotacje – 9 osób, 
 szkolenia – 4 osoby. 
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2. BUDŻET GMINY 
 
Budżet Gminy Fałków na 2018 rok został uchwalony w dniu 27 grudnia 2017 r. Uchwałą Nr 
XXX/243/2017 Rady Gminy w Fałkowie.  
 
2.1. Dochody 
 
Strukturę dochodów, czyli udziały poszczególnych składników w dochodach Gminy ilustruje 
poniższy wykres. 
 

Lp Wyszczególnienie Kwota (zł) 

1. Podatki i opłaty lokalne 3.203.717,59 

2. Dochody z majątku gminy 26.112,05 

3. Subwencje 7.859.078,00 

4. Środki na realizację inwestycji 2.065.753,00 

5. Udziały w podatkach budżetu państwa 1.889.617,00 

6. Dotacje i środki pozabudżetowe na zadania bieżące 6.570.513,50 

7 Pozostałe dochody 27.388,63 

1

29

19

2

9
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prace interwencyjne

roboty publiczne

staż
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Zdecydowanie największy udział w dochodach Gminy mają subwencje oraz dotacje i środki 
pozabudżetowe na zadania bieżące. Najmniejszy udział mają natomiast dochody z majątku gminy 
oraz inne. 
Na dochody własne Gminy składają się dochody z następujących grup:  

 podatki i opłaty lokalne 
 dochody z majątku gminy 
 udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa 
 inne dochody. 

 
Udział dochodów własnych Gminy w jej łącznych dochodach został przedstawiony                       
w poniższym zestawieniu. 

Rok Dochody ogółem (zł) Dochody własne (zł) Procentowy udział 

2018 21.642.129,77 7.060.372,51 32,62% 
 
 Podatki i opłaty lokalne 
Udział podatków lokalnych w dochodach ogólnych gminy przestawia poniższa tabela. 

Rok Dochody ogółem (zł) Podatki i opłaty lokalne (zł) Procentowy udział 

2018 21.642.129,77 3.203.717,59 14,80% 
 
 
Znaczenie poszczególnych podatków dla dochodów budżetu Gminy przedstawia poniższa tabela   
i wykres. 

Lp Wyszczególnienie Kwota (zł) 

1. Podatek od nieruchomości 981.897.58 

2. Podatek rolny 159.749.38 

3. Podatek leśny 147.762,35 

4. Podatek od środków transportowych 63.446,60 

14,80%

0,12%

36,31%

9,55% 8,73%

30,36%
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W grupie podatków zdecydowanie dominują dochody z tytułu podatku od nieruchomości.  
 
 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa oraz dotacje i środki 

pozabudżetowe na zadania bieżące i ich procentowy udział z dochodach gminy przedstawia 
poniższe zestawienie. 

Rok 
Dochody ogółem 

(zł) 

Udziały                  
w podatkach 

budżetu Państwa 
(zł) 

procentowy 
udział                     

w dochodach 

Dotacje i śr. 
pozabudż. na 

zadania bieżące 
(zł) 

Procentowy 
udział                     

w dochodach 

2018 21.642.129,77 1.920.094,59 8,87% 6.237.672,65 28,80% 
 

 Subwencje 
Poziom subwencji otrzymanej w 2018 roku przedstawia poniższe zestawienie.  

Lp Wyszczególnienie Wysokość subwencji (zł) 

1. Subwencja podstawowa 3.887.989,00 

2. Subwencja oświatowa 3.780.613,00 

3. Subwencja rekompensująca 190.386,00 

4. Razem - subwencje ogólne z budżetu państwa 7.859.028,00 

5. Udział subwencji w dochodach ogółem 36,30% 
 
 Dochody z majątku gminy 
Struktura dochodów z majątku gminy w 2018 roku przedstawia się następująco: 

Lp 
Wyszczególnienie 

Wysokość dochodu 
(zł) 

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 24.359,05 

2. Sprzedaż mienia, wyrobów i składników majątkowych 1.753,00 

3. Dochody z majątku gminy 26.112,05 

4. Udział dochodów z majątku w dochodach ogółem 0,12% 
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2.2. Wydatki z budżetu gminy 
 
W 2018 roku wydatki z budżetu Gminy wyniosły ogółem 24.874.968,14 zł z tego 7.850.827,99 zł 
przeznaczono na inwestycje. 
Wydatki z budżetu Gminy w ujęciu poszczególnych działów zostały przedstawione w poniższej 
tabeli i na wykresie. 
Lp Wyszczególnienie wydatki (zł) 

1. Administracja publiczna 2.755.067,98 

2. Oświata i wychowanie 5.238.432,92 

3. Gospodarka komunalna, ochrona środowiska, transport 8.679.362,69 

4. Ochrona zdrowia i opieka społeczna 6.415.171,52 

5. Kultura, kultura fizyczna i sport 682.328,13 

6. Pozostałe wydatki 1.104.604,90 
 
 
 

 
 
 
 
Innego podziału wydatków budżetowych można dokonać według kryterium rodzajowego: 
 
Lp Wyszczególnienie wydatki (zł) 

1. inwestycje 7.850.827,99 

2. zakupy usług remontowych 318.631,88 

3. zakupy pozostałych usług 1.163.523,86 

4. zakupy materiałów i wyposażenia 711.316,82 

5. fundusz płac z pochodnymi 7.135.359,94 

6. dotacje 1.172.103,13 

7. zasiłki i pomoc w naturze 131.828,24 

8. pozostałe wydatki rzeczowe 6.391.376,28 
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W budżecie Gminy Fałków na 2018 rok nie wyodrębniono funduszu sołeckiego i nie realizowano 
budżetu obywatelskiego. 
 

3. MIENIE KOMUNALNE 
 
Podstawowe informacje na temat mienia komunalnego Gminy Fałków zostały przedstawione                 
w poniższej tabeli. 

Opis mienia według grup rodzajowych Stan na dzień 31.12.2018 r.  

I. Grunty komunalne ogółem (w ha): 113,6472 

  Grunty rolne 47,2699 

  Drogi 33,9410 

Lasy 23,8591 

Grunty pod budowę dróg 0,3663 

Grunty pod stawami 0,2566 

Tereny rekreacyjne 2,3245 

Tereny mieszkaniowe 0,1972 

Tereny przemysłowe 0,8167 

Grunty zadrzewione 0,1402 

  Nieużytki 1,9084 

Inne 2,5673 

II. Obiekty komunalne ogółem: liczba 21 

Budynki niemieszkalne, budowle  13 

Obiekty szkolne 2 

Gminne biblioteki 1 

 Ośrodki sportu i rekreacji (boiska) 2 

8. Obiekty służby zdrowia 2 

 
Gmina nie posiada zasobu mieszkaniowego. 
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4. INWESTYCJE  
 
4.1. Najważniejsze inwestycje realizowane przez Gminę Fałków w 2018 roku 

 Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wąsosz i Starzechowice . Łączna 
wybudowana długość sieci wyniosła  5100 mb kanału grawitacyjnego i 7230 mb kanału 
tłocznego. Łączna wartość inwestycji, uwzględniająca koszty robót budowlanych a 
także  koszty usług inspektora nadzoru inwestorskiego i archeologicznego wyniosła 
4.558.489,85 zł. Inwestycja została dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich  w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych, tj. w kwocie 1.993.415,00 zł.  

 Przebudowa dróg powiatowych. Zadanie realizowane wspólnie z Zarządem Dróg 
Powiatowych w Końskich, polegające na przebudowie dróg powiatowych poprzez ułożenie 
nowej warstwy z masy bitumicznej na zniszczonych nawierzchniach dróg, przebiegających 
przez teren gminy Fałków. Zadanie obejmowało przebudowę dróg, objętych wnioskiem o 
dotacje zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0477T Fałków-Starzechowice-
Turowice-Sulborowice-gr. woj. Świętokrzyskiego(Skórkowice) w km 1+005 – 1+995 na 
długości 990 mb (odc.1 Fałków), w km 2+095 – 2+995 na długości 900 mb (odc.2: Fałków-
Starzechowice) w km 4+165 – 5+065 na długości 900 mb (odc.3 Starzechowice)” 
współfinansowanego w 50% ze środków Budżetu Państwa w ramach Programu Rozbudowy 
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej finansowanych i po 25% z budżetu Gminy 
Fałków i Starostwa Powiatowego w Końskich a także przebudowa dróg powiatowych przy 
udziale po 50% Gminy Fałków i Starostwa Powiatowego w Końskich.  

 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czermno ul. Cmentarna od km 0+000 do km 
0+414 i od km 0+000 do km 0+122 oraz dróg gminnych i wewnętrznych w gminie Fałków. 
Zadanie polegało na przebudowie ulicy Cmentarnej w Czermnie i dróg w miejscowościach:  
 Sulborowice, działka ewid. nr 153, dł. 222 mb x 3 mb;  
 Sulborowice, działka ewid. nr 117 i 115, dł. 995 mb x 3,2 mb;  
 Skórnice, działka ewid. nr 345, dł 200 mb x 3 mb;  
 Skórnice, działka ewid. nr 368, dł. 80.mb x 3.mb;  
 Skórnice - Poręba, działka ewid/ nr 598 i 616, dł/ 980 mb x 3 mb;  
 Poręba, działka ewid. nr 617, dł. 668 mb x 3 mb;  
 Stomorgi, działka ewid. nr 170, dł. 460 mb x 3 mb;  
 Sułków, działka ewid. nr 729, dł. 520 mb x 4 mb;  
 Stanisławów, działka ewid. nr 362, 632/1, dł .740 mb x 3mb; Stanisławów, działka ewid. 

nr 152, dł. 980 mb x 3 mb;  
 Wąsosz działka ewid. nr 813, dł. 130 mb x 3 mb;  
 Starzechowice Górne dł. 70 mb x 3,5 mb;  

oraz odbudowie nawierzchni dróg po robotach kanalizacyjnych w Wąsoszu i Starzechowicach.   
Łączny koszt zadania wyniósł 1.994.112,31 zł. 
 Dobudowa dodatkowych latarni i opraw oświetlenia ulicznego w Gminie Fałków. Zadanie 

polegało na budowie kablowego oświetlenia ulicznego  w miejscowościach: 
Gustawów,  Czermno-Kolonia, Poręba, Sulborowice oraz na budowie oświetlenia ulicznego 
w postaci lamp fotowoltaicznych w Czermnie, Olszamowicach i Rudzisku.  

   Wartość zadania 301.765,74 zł. 

 Budowa placów zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w gminie Fałków. Zadanie 
polegające na budowie dwóch placów zabaw w miejscowościach Zbójno i Budy zostało 
współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach 
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PO RYBY na lata 2014-2020. Łączna wartość zadania wyniosła 158.834,00 zł w tym 
82.500,00 zł pochodziło z udzielonej dotacji. 

 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Skórniach. Zadanie realizowane przy współpracy z OSP 
Fałków. Wartość zadania 361.000,00 zł w tym 200.000,00 zł pochodziło dotacji w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 udzielonej za pośrednictwem 
Lokalnej Grupy Działania "Nad Czarną i Pilicą". 

 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Turowicach. Zadanie realizowane przy współpracy                  
z OSP Turowice. Wartość zadania 359.000,00 zł w tym 200.000,00 zł pochodziło dotacji                 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 udzielonej                          
za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Nad Czarną i Pilicą". 

 Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia do pracowni edukacji ekologiczno - 
przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Fałkowie. Zadanie polegało na doposażeniu szkoły                
w pomoce dydaktyczne. Wartość zadania wyniosła 31.458,00 zł w tym 23.037,00 zł 
pochodziło z dotacji z WFOŚiGW w Kielcach. 

 Budowa chodników przy drogach publicznych w gminie Fałków. Zadanie polegało                        
na budowie chodników przy drodze gminnej w miejscowości Czermno-Kolonia o dł.76 mb                
i przy drogach w miejscowości Skórnice o łącznej długości 1342 mb. Wartość inwestycji 
wyniosła 325.237,53 zł. 

4.2. Zewnętrzne środki finansowe pozyskane w 2018 roku na realizację zadań 
inwestycyjnych 

 W 2018 roku zakończono i w pełni rozliczono projekt pn. Budowa systemu kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Wąsosz i Starzechowice w gminie Fałków. Zadanie 
współfinansowane w ramach PROW 2014-2020. Łączna wartość inwestycji, 4.558.489,85 zł. 
Dotacja 1.993.415,00 zł. 

 Budowa placów zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w gminie Fałków. Zadanie 
polegające na budowie dwóch placów zabaw w Zbójnie i Budach, zostało współfinansowane 
w ramach PO RYBY na lata 2014-2020. Łączna wartość zadania wyniosła 158.834,00 zł                     
w tym 82.500,00 zł pochodziło z udzielonej dotacji. 

 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Skórnicach. Zadanie realizowane przy współpracy                   
z OSP Fałków. Wartość zadania 361.000,00zł w tym 200.000,00 zł pochodziło dotacji                    
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 udzielonej                             
za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Nad Czarną i Pilicą". 

 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Turowicach. Zadanie realizowane przy współpracy                    
z OSP Turowice. Wartość zadania 359.000,00 zł w tym 200.000,00 zł pochodziło dotacji                   
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 udzielonej                             
za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Nad Czarną i Pilicą". 

 Organizacja Festynu Rodzinnego w Czermnie pn. „Ocalić od zapomnienia – Odtworzenie i 
kultywowanie tradycji, folkloru i potraw regionalnych w Gminie Fałków”. Realizacja przez 
OSP. Kwota dotacji 50.000,00 zł. 

 „Akademia przedszkolaka w Gminie Fałków”. Projekt  współfinansowany z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach RPOWŚ 2014-2020 realizowanego przez Gminę projektu. 
Wartość przyznanej dotacji wyniosła 499.000,00 złotych, przy czym około 200.000,00 zł 
gmina otrzymała w 2018 roku. 

 Projekt "Poprawa jakości życia mieszkańców Fałkowa poprzez rewitalizację 
zdegradowanych obszarów miejscowości". Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków 
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Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Wartość całkowita projektu to 5.389.339,67 zł w tym 
łączne dofinansowanie 4 077 872,81 zł. Projekt realizowanego przez Gminę Fałków wraz                    
z partnerami, tj. Spółdzielnią Mieszkaniową Nasz Dom w Opocznie, Gminną Spółdzielnią 
Samopomoc Chłopska w Kodrębie oraz Spółką J&J Zajazd Podzamcze w Fałkowie.  
Wartość zadań gminy 3 838 964,77 zł w tym 3.071.171,82 dotacji. 

 Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia do pracowni edukacji ekologiczno - 
przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Fałkowie. Zadanie polegało na doposażeniu szkoły 
w pomoce dydaktyczne. Wartość zadania wyniosła 31.458,00 zł w tym 23.037,00 zł 
pochodziło z dotacji z WFOŚiGW w Kielcach. 

 Projekt „Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doposażenie w sprzęt medyczny 
i ratowniczy jednostek OSP z terenu gminy Fałków” wartości 31.377,78 zł został w 99% 
dofinansowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości. W ramach projektu zakupiono 
defibrylatory, torby ratownicze, przenośny maszt oświetleniowy i agregat prądotwórczy dla 
Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Fałków. Wartość dotacji 31.063,00 zł.  

 Realizowany w partnerstwie z zarządem Województwa projekt pn. „Szkolne Pracownie 
Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” polegający na doposażeniu szkół                      
w 44 nowoczesne stanowiska komputerowe dla prowadzenia zajęć z informatyki. Wartość 
zadania 143.000,00 zł w tym 107.000,00 zł pochodzić będzie z funduszy unijnych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

 Modernizacja dróg dojazdowych do pól: droga rolnicza Starzechowice-Pląskowice 1300 mb, 
wartości 65.000,00 zł, w tym 18.000,00 zł dotacji z budżetu województwa oraz droga 
rolnicza Turowice 1200 mb, wartości 58.000,00 zł w tym 20.000,00 zł dotacji z budżetu 
województwa świętokrzyskiego. 

 Projekt pn. „Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców Staropolskiego Związku Gmin i 
Miast”, w ramach którego można otrzymać 60% dofinansowanie do zakupu i montażu 
instalacji fotowoltaicznych lub solarnych. Do dnia 08.02.2019 r. w Gminie Fałków wyraziło 
chęć udziału w projekcie 70 gospodarstw domowych. Łączne dofinansowanie dla 
mieszkańców około 430.000,00 zł. 

 Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy 
Fałków, działanie 3.3 RPOWŚ, całkowita kwota 4.757.643,69 zł w tym 95% dofinansowania 
w kwocie 4.517.861,51 zł. 

 Przebudowa drogi gminnej nr 322003T Zbójno - Kołoniec w gminie Fałków od km 0+000 
do km 0+904,5 na działce ewidencyjnej 1010 w miejscowości Zbójno. Wartość zadania 
685.106,31 zł w tym 50% dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 

Łączna wartość środków finansowych  pozyskanych w 2018 roku wyniosła 12.265.812,00 zł                  
z czego wykorzystano kwotę 2.897.526,00 zł. 

 

5. INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA 
 
5.1. Zaopatrzenie w wodę  
 
Gmina Fałków jest w 99,99% zwodociągowana , przyłącza znajdują się we wszystkich 
gospodarstwach domowych. Obecnie gmina zaopatrywana jest w wodę poprzez jeden system 
wodociągowy zasilany z ujęcia wód podziemnych z utworów jurajskich zlokalizowanego                      
w miejscowości Czermno. Jest to ujęcie o zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych w kategorii 
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„B" w ilości Qe = 72 m3/h. Woda z ujęcia jest dobrej jakości i podawana jest do sieci bez 
uzdatnienia. Ujęcie to posiada ustanowioną strefę ochrony bezpośredniej o szerokości 30 m oraz 
strefę ochrony pośredniej o szerokości 50 m. 
W gminie zasoby oraz jakość wód głębinowych, będących źródłem zasilania sieci 
wodociągowych, pozwalają na całkowite zaspokojenie obecnych potrzeb mieszkańców. 
Poniższa tabela prezentuje podstawowe wskaźniki dotyczące gminy odnośnie wodociągów 
m.in. długość sieci, ilość podłączeń oraz średnie zużycie wody w gospodarstwach domowych. 
 
Wskaźniki zwodociągowania w Gminie 

lp. wyszczególnienie 
jednostka 

miary 
stan na dzień 
31.12.2018 r. 

1. wskaźnik zwodociągowania gminy % 99,99 

2. długość sieci wodociągowej km 109,4 

3. 
podłączenia wodociągowe prowadzące do budynków 
mieszkalnych 

szt. 1533 

4. podłączenia wodociągowe prowadzące do przedsiębiorstw szt. 38 

5. 
zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach 
domowych 

m3/mieszk./rok 24 

 
W 2018 roku wykonano 17 nowych przyłączy i podpisano 77 umów na dostarczanie wody. 
 
5.2. Kanalizacja 
 
Na terenie gminy Fałków sieć kanalizacyjna ma długość 55,86  km, obecna liczba przyłączy 
wynosi 851. Ścieki sanitarne z sieci kanalizacyjnej odprowadzane są do zlokalizowanej                       
w Fałkowie mechaniczno – biologicznej gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 2x300 
m3/d. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest rów, będący dopływem rzeki Greszczynki. 
Na nieskanalizowanym obszarze gminy ścieki gromadzone są w osadnikach gnilnych.  
W 2018 r. wykonano 61 przyłączy i podpisano 28 umów na odprowadzanie ścieków. 
 
Wskaźniki skanalizowania gminy wg stanu na 31.12.2018 r. 

 
Kanalizacja deszczowa wybudowana została dla odwodnienia drogi krajowej nr 42                                     
w miejscowości Czermno w dwóch odcinkach o łącznej długości około 1200 m. 
 
 
 

Lp. Wyszczególnienie 
Jednostka 

miary 
Stan na dzień 
31.12.2018 r. 

1. Wskaźnik skanalizowania gminy % 53 

2. Długość sieci kanalizacyjnej km 55,86 

3. Podłączenia kanalizacyjne do gospodarstw domowych szt. 818 

4. Podłączenia kanalizacyjne do przedsiębiorstw szt. 33 

5.  Ilość zbiorników bezodpływowych na ścieki szt. 157 

6. Ilość przydomowych oczyszczalni ścieków szt. 12 

7. Ścieki odprowadzane do kanalizacji  m3/mieszk/rok  23 
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5.3. Gospodarka odpadami stałymi 
 
Obowiązkiem Gminy jest zapewnienie odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców poprzez 
wybór w drodze przetargu firmy wywozowej oraz pokrycie kosztów związanych z 
funkcjonowaniem systemu. Jednym z podstawowych wymogów funkcjonowania systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi było objęcie nim posesji zamieszkałych na terenie gminy 
Fałków.  
W celu pokrycia kosztów systemu mieszkańcy zostali zobligowani do wnoszenia regularnie 
stałych opłat o wysokości, których decydowała Rada Gminy.  
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
z terenu Gminy Fałków w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. realizowany był przez firmę 
EKOM Maciejczyk Spółka Jawna, ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny. 
W 2018 r. na terenie Gminy Fałków zebrano 232,460 Mg niesegregowanych odpadów 
komunalnych, które zostały przekazane do Regionalnej Instalacji tj. Instalacji do Mechaniczno-
Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Końskich, ul. Spacerowa 145, 26-200 
Końskie. Odpady te w całości poddano przetwarzaniu w procesach odzysku. 
 
W 2018 r. wszyscy właściciele nieruchomości nie objętych systemem gospodarowania odpadami 
komunalnymi przez Gminę Fałków podpisali indywidualne umowy na odbiór odpadów. 
W 2018 r. Gmina Fałków osiągnęła poziom  recyklingu w poszczególnych frakcjach odpadów           
w wysokości 39,94 %, przy wymaganym minimalnym wymaganym poziomie 30 %. 
W zakresie zbiórki odpadów budowlanych i rozbiórkowych innych niż niebezpieczne Gmina 
Fałków osiągnęła poziom 100 %, recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 
innymi metodami przy wymaganym minimalnym poziomie  50 %. 
W 2018 r. Gmina Fałków osiągnęła poziom 3,30 % ograniczenia masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania przy dopuszczalnym maksymalnym 
poziomie 40 %. 
 
 Koszty związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami  

W poniższej tabeli przedstawiono wykaz przedsięwzięć związanych z funkcjonowaniem systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi, które zostały zrealizowane na terenie Gminy Fałków                        
w 2018 roku. 
Lp. Nazwa przedsięwzięcia Koszt (zł) 
1. Odbiór odpadów komunalnych - firma zewnętrzna 152 671,00 
2. Program komputerowy do opłat za odpady 3 099,60 
3. Koszty administracyjne 25 392,42 

 
Na terenie Gminy Fałków w roku 2018 zebranych zostało 532,056 Mg odpadów komunalnych,                
z czego w formie zmieszanej 232,460 Mg. Według stanu na 31.12.2018 r. systemem zbiórki 
odpadów komunalnych objęto 3554 osoby. Łącznie wpłynęło łącznie 1245 deklaracji (w tym 
1149 właścicieli nieruchomości zadeklarowało segregację odpadów, natomiast 96 właścicieli 
nieruchomości nie prowadzi segregacji odpadów). 
Wpływy do budżetu Gminy Fałków związane z poborem opłat śmieciowych w 2018 roku 
wyniosły 228 154,19 zł. Zaległości w opłatach uiszczanych przez mieszkańców na dzień 
31.12.2018 r. wyniosły 24 633,45 zł.  
W ramach funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy 
Fałków planuje się z uruchomienie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Fałkowie. 
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5.4. Drogownictwo i komunikacja 
 
 Drogi na terenie gminy 

Powiązania zewnętrzne gminy Fałków zapewnia przede wszystkim droga krajowa nr 42 (dawny 
nr 749) relacji Namysłów - Kluczbork - Praszka - Rudniki - Działoszyn - Pajęczno -Nowa 
Brzeźnica - Radomsko - Przedbórz - Ruda Maleniecka - Końskie – Skarżysko Kamienna - 
Rudnik. Długość drogi krajowej Nr 42 na terenie gminy wynosi 14 km i stanowi ona główną oś 
komunikacyjną gminy zapewniającą powiązanie pozostałego układu komunikacyjnego. Składają 
się na niego też drogi powiatowe łączące poszczególne obszary gminy i obsługujące często 
przyległe tereny oraz drogi gminne. 
 
Drogi powiatowe na terenie gminy: 

  
Lp 
  

Numer  
drogi 

Nazwa drogi 
Długość 

Dróg (km) 

Kilometraż 
Klasa od 

km 
do 
km 

1. 0392T Lipa - Szkucin - Wola Szkucka - Fałków 3,890 2+901 6+791 Z 
2. 

0395T 
Ruda Pilczycka - Adelinów - Czarna Smuga - 
Czermno 5,300 2+557 7+857 L 

3. 
0476T 

Sulborowice  - gr.woj.świętokrzyskiego - 
Reczków 

2,543 5+499 8+042 L 

4. 0477T 
Fałków - Starzechowice - Turowice - 
Sulborowice - gr.woj.świętokrzyskiego -
Skórkowice 

11,170 0+000 11+170 Z 

5. 0478T 
Fałków - Pląskowice - Dąbrowa - Gliny - 
Rudzisko gr.woj.świętokrzyskiego - 
(Tomaszów) 

8,450 0+000 8+450 Z 

6. 
0479T 

Skotniki -gr.woj.świętokrzyskiego - Wąsosz - 
Czermno 5,600 7+150 12+750 Z 

7. 
0480T 

Fałków - Studzieniec - Budy - do drogi Nr 
0395T 8,800 0+000 8+800 L 

8. 
0481T 

Czermno - Pikule - gr.woj.świętokrzyskiego - 
(Góry Mokre) 

4,500 0+000 4+500 L 

Razem  w  gminie 50,253 
 
Drogi gminne: 

 Nr 322001T  Sulborowice - Oddziały - długość  2086 m 
 Nr 322002T  Pląskowice - Bulianów  - długość  1664 m 
 Nr 322003T  Zbójno – Kołoniec – długość  1545 m 
 Nr 322004T  Zbójno – Greszczyn – długość 2558 m 
 Nr 322005T  Skórnice – Pląskowice – długość 2188m 
 Nr 322006T  Skórnice – Wąsosz – długość 3960 m 
 Nr 322007T  Wąsosz – Zuzowy – długość – 2009 m  
 Nr 322008T  Czermno – Zuzowy – długość – 2350 m 
 Nr 322009T  Fałków – Olszamowice – długość 4069 m 
 Nr 322010T Czermno Kolonia – Szpinek – długość 4842 m 
 Nr 322011T Gustawów – Stanisławów – długość 1919 m 
 Nr 322012T Fałków ul. Akacjowa – długość 121 m 
 Nr 322013T Fałków ul. Modrzewiowa – długość 121 m 
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 Nr 322014T Fałków ul. Lipowa – długość 121 m 
 Nr 322015T Fałków ul. Wierzbowa – długość 142 m 
 Nr 322016T Fałków ul. Sadowa – długość 350 m 
 Nr 322017 T Czermno – Kolonia – Stomorgi  długość 1244 m 
 Nr 322018T Czermno – Kolonia – długość  42 m 
 Nr 322019T Czermno – Kolonia – długość   600 m 
 Nr 322020T Czermno – Kolonia – długość  595 m 
 Nr 322021T Czermno – Kolonia – długość   1039 m 
 Nr 322022T Czermno – długość   390 m 
 Nr 322023T Fałków ul. Leśna  - długość  996 m 
 Nr 322024T Fałków ul. Przyborowie  - długość  1310 m 
 Nr 322025T Olszamowice ul. Luchmań – długość   361 m 
 Nr 322026T Olszamowice ul. Zapłocie – długość   455 m 
 Nr 322027 T Sulborowice – długość   212 m 
 Nr 322028T Czermno – długość   1064 m 
 Nr.322029T Czermno ul. Cmentarna – długość   427 m 
 Nr 322030T Czermno ul. Osnowa – długość   189 m 
 Nr 322031T Czermno ul. Pikulska – długość   925 m 
 Nr 322032T Skórnice ul. Stara Wieś – długość  237 m 
 Nr 322033T Skórnice ul. Leśna – długość   918 m 
 Nr 322034T Skórnice – długość   149 m 
 Nr 322035T Smyków – długość   165 m 
 Nr 322036T Smyków – długość   207 m 
 Nr 322037T Smyków – długość   544 m 

Łącznie długość dróg gminnych wynosi 42 km i 114 m. 
Długość drogi krajowej Nr 42 na terenie gminy wynosi 14 km. 
W latach  2016 – 2018 Gmina Fałków realizowała inwestycje związane poprawą stanu 
technicznego dróg oraz zwiększeniem bezpieczeństwa dla ich użytkowników i tym zakresie: 
 przebudowano drogi szutrowe poprzez zmianę nawierzchni na asfaltową oraz przebudowano  

drogi gminne  tzw. asfaltowe  o łącznej  długości 20,5 km,  
 przebudowano drogi powiatowe o łącznej długości 9,2 km w ramach współpracy z Powiatem 

Koneckim, 
 wybudowano 6,1 km chodników przy drogach gminnych, 
 dobudowano dodatkowe latarnie i oprawy oświetlenia ulicznego przy drogach publicznych              

w ilości 79 szt., 
 zamontowano 18 szt. latarni hybrydowych,4  latarnie solarne. 

Gmina posiada także sieć dróg rolniczych, dojazdowych do pól, która jest systematycznie 
ulepszana poprzez remonty kruszywem kamiennym. 
 
 Transport zbiorowy 

Komunikacja zbiorowa jest realizowana przez prywatnego przewoźnika. W ostatnich kilku latach 
coraz większym problemem stała się mała  liczba połączeń, co bardzo utrudnia poruszanie się 
przede wszystkim po terenie Gminy, zwłaszcza w weekendy i święta. Gmina dokłada wszelkich 
starań, aby rozszerzać sieć połączeń komunikacyjnych. W tym celu prowadzone są częste 
rozmowy z przewoźnikami czego efektem było przedłużenie linii do miejscowości Gustawów 
czy też uruchomienie nowej trasy na Budy przez Studzieniec. 
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 Komunikacja kolejowa 
Przez obszar Gminy przebiega Centralna Magistrala Kolejowa relacji Zawiercie – Grodzisk 
Mazowiecki W rejonie wsi Olszamowice znajduje się stacja obsługi technicznej w/w linii 
kolejowej. Nie stanowi ona istotnego elementu komunikacyjnego ponieważ na terenie Gminy nie 
ma punktu przesiadkowego.  
 
 

6. POMOC SPOŁECZNA  
 
6.1. Pomoc społeczna 
 
Pomoc społeczna jest określana jako „instytucja polityki społecznej Państwa, mająca na celu 
umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są 
one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia”. Zgodnie                               
z obowiązującą ustawą o pomocy społecznej, ośrodki pomocy społecznej zatrudniają 
pracowników socjalnych jako realizatorów pomocy społecznej. 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Fałkowie został utworzony na mocy Uchwały Nr 
X/42/90 Gminnej Rady Narodowej w Fałkowie z dnia 27 kwietnia 1990 roku w sprawie 
utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Fałkowie. Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Fałkowie jest Pani Agnieszka Czechowska. Ośrodek działa w oparciu o Statut 
przyjęty Uchwałą Nr XXV/167/2009 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 czerwca 2009r. w 
sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Fałkowie.   
 
6.2. Struktura organizacyjna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fałkowie 
 
W skład struktury organizacyjnej Ośrodka wchodzi: 
- Kierownik 
- dział świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz funduszu alimentacyjnego 
- dział pomocy społecznej 
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Fałkowie wg stanu na 31.12.2018 r. było 
zatrudnionych łącznie 9 pracowników na etacie. Ponadto zostały zawierane umowy zlecenia                      
z informatykiem, asystentem rodziny, logopedą i pedagogiem. 
 

Nazwa działu i stanowiska pracy stan na dzień 30.06.2018 r. stan na dzień 31.12.2018 r. 

Kierownik 1 1 

Administrator 1 1 

Pomoc administracyjno- biurowa 1 1 

Opiekunka domowa 4 4 

Pracownik socjalny 1 1 

Starszy pracownik socjalny 2 1 

 
6.3. Formy wsparcia realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
 
 Pomoc dla osób niepełnosprawnych oraz przewlekle chorych 
W ramach pracy socjalnej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pomaga rodzinom                                  
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w prawidłowym skompletowaniu dokumentów do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                    
w celu otrzymania dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz środków 
pomocniczych, które ułatwiają funkcjonowanie osobom chorym i niepełnosprawnym. 
Pracownicy socjalni w ramach pracy socjalnej pomagają również w wypełnianiu wniosków                        
o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. 
Świadczymy usługi opiekuńcze dla osób wymagających pomocy osób drugich w miejscu 
zamieszkania osoby zainteresowanej pomocą w usługach od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 7.00 do 15.00. 
W 2018 r. z usług skorzystało 21 osób z terenu gminy Fałków. Usługobiorcy ponoszą procentową 
odpłatność za wykonanie usługi. Koszt usług opiekuńczych w 2018 r. wyniósł 107.310,00 zł. 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Fałkowie realizuje specjalistyczne usługi opiekuńcze         
w zakresie logopedy i pedagoga. W 2018 r. objęto pomocą 1 dziecko z terenu gminy Fałków - 
koszt 6259,28 zł. 
 
 Realizacja zadań ustawy o pomocy społecznej 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Fałkowie w okresie od stycznia do grudnia 2018 r. objął 
pomocą społeczną 174 rodziny o liczbie osób 434. Decyzją przyznano świadczenia dla 273 osób. 
Zasiłki stałe otrzymało 41 osób, liczba osób w rodzinie 50 - kwota 227.395,45zł. w tym 
przyznany dla osoby samotnie gospodarującej – 38 na kwotę 218.988,00zł; pozostających                
w rodzinie - 3 na kwotę 8.407,00zł. 
 

Rodzaj zasiłku stałego 
Liczba świadczeniobiorców 

stan na dn. 31.12.2018 r. 
Kwota 

Zasiłek stały dla osoby w rodzinie 3 8.407,00 zł 

Zasiłek stały dla osoby samotnie gospodarującej 38 218.988,00 zł 

 
 
GOPS opłacił składkę zdrowotną od osób pobierających zasiłek stały w kwocie 19.973,85 zł. 
Zasiłki okresowe przyznano i wypłacono dla 24 rodzin, liczba osób w rodzinie 79 – na kwotę 
41.840,18 zł z tego dotacja 41.840,18 zł, w tym przyznane z powodu: 
- bezrobocia  dla 14 rodzin  na kwotę 23.396,18 zł, 
- długotrwałej choroby dla 7 rodzin  na kwotę 11.013,00 zł; 
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- niepełnosprawności  dla 2 rodzin na kwotę 1.541,00 zł; 
- z innych powodów(wielodzietność) dla 4 rodzin na kwotę 5.890,00 zł 

        
 Powody przyznania zasiłku okresowego z podziałem na liczbę rodzin i przyznaną kwotę 

Powód przyznania Liczba rodzin Kwota 

Bezrobocie 14 23.396,18 zł 

Długotrwała choroba 7 11.013,00 zł 

Niepełnosprawność 2 1.541,00 zł 

 
Zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe przyznawane były na zakup, leków, odzieży i obuwia, 
opału, środków czystości oraz na remont. Łącznie udzielono pomocy na kwotę 15.976,00 zł.       

Rodzaje zasiłków celowych – ich liczba i kwota 
 
Program ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania” -  wydatkowano kwotę 123.389,00 zł                    
z tego środki własne – 51.389,00 zł, dotacja – 72.000,00 zł. 
W ramach Programu:   
 sfinansowano dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach oraz posiłek dla jednej osoby 

dorosłej wydatkowano kwotę: 34.709,00 zł z tego środki własne – 15.917,00 zł, dotacja – 
18.792,00 zł. Wydano 15016 posiłków dla 139 osób: 
-  w formie pełnego obiadu skorzystało 7 dzieci i 1 osoba dorosła 
-  jednego dania gorącego dla 131 dzieci. 
Obiady opłacone były w Szkołach Podstawowych w Czermnie i Fałkowie, z szkołach 
ponadgimnazjalnych w Baryczy i w Końskich, a także w Restauracji „Dziurawy kocioł”                             

Rodzaj zasiłku 
Liczba zasiłków  

(stan na 31.12.2018 r.) 
Kwota 

Specjalny zasiłek celowy 23 7.900,00 zł 

Celowy „zwykły” 19 8.076,00 zł 

Inny powód (wielodzietność) 4 5.890,00 zł 
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w Krakowie. 
 Pomoc w formie zasiłku celowego na żywność – z tej formy pomocy skorzystało 85 rodzin, 

liczba osób w rodzinie 236. Kwota wydatkowana – 88.680,00 zł, tego środki własne                        
to 35.472,00 zł a 53.208,00 zł  to dotacja. 

 
Formy pomocy w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - stan                   
na 31.12.2018 r. 

Forma pomocy w ramach 
programu „Pomoc państwa                          

w zakresie dożywiania” 

Liczba 
osób/rodzin 

Środki własne Dotacja 
Łączna 
kwota 

Posiłek - pełen obiad 
7 dzieci i 1 osoba 

dorosła 15.917,00 zł 18.792,00 zł 34.709,00 zł 

Posiłek - jedno danie gorące 131 dzieci 

Zasiłek celowy na żywność 85 rodzin 35.472,00 zł 53.208,00 zł 88.680,00 zł 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej  realizuje zadania z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do 
osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 
2014-2020 Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 
W  2017 r. została podpisana umowa na dystrybucję art. spożywczych. Umowa ta obejmowała 
okres od sierpnia 2017 r. do września 2018 r. Pomocą objętych zostało 322 osób. OPS również 
wydał skierowania dla 200 osób do Parafii Rzymsko - Katolickiej w Czermnie w ramach 
programu POPŻ. 
Liczbę osób objętych pomocą w podprogramie 2017 przestawia poniższa tabela. 

Kryterium dochodowe (514 zł do 
osoby w rodzinie i 634 zł dla 

osoby samotnie gospodarującej) 

Liczba osób 

Parafia Rzymsko-Katolicka                     
w Czermnie 

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Fałkowie 

do 100 % 79 175 

do 150 % 109 112 

do 200 % 12 35 

łącznie: 200  322  

W 2018 roku podpisano kolejną umowę na dystrybucję art. żywnościowych, która obejmuje 
okres od sierpnia 2018 r. do września 2019 r. W ramach tej umowy pomocą objętych jest 355 
osób, wydano także skierowania dla 200 osób do Parafii Rzymsko - Katolickiej  w Czermnie                  
w ramach tego programu. 
 Liczbę osób objętych pomocą w podprogramie 2018 przestawia poniższa tabela. 

Kryterium dochodowe (514 zł 
do osoby w rodzinie i 634 zł 

dla osoby samotnie 
gospodarującej) 

Liczba osób 

Parafia Rzymsko-Katolicka 
w Czermnie 

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Fałkowie 

do 100 % 78 176 

do 150 % 85 108 

do 200 % 37 71 

łącznie: 200 osób 355 osób 
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W ramach Podprogramu 2018 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Fałkowie w 2018 r. 
wydał jedną turę paczek żywnościowych. 

Pomoc w formie całodobowej opieki w Ośrodku Opiekuńczym „Barbara” (schronienie) 
zapewniono i opłacono dla 7 osób na kwotę 74.012,00zł. 

Wynagrodzenie należne z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd opiekunowi 
prawnemu wypłacono dla jednej osoby na łączną kwotę 1.500,00 zł całość dotowana 

W grudniu 2018 r. pracownicy Ośrodka wspólnie z pracownikami Gminnej Biblioteki w 
Fałkowie przygotowali spotkanie opłatkowe dla osób samotnych z terenu gminy Fałków. 

Razem na pomoc społeczną w 2018 r. zostało wydatkowane 617.677,13 zł. 
 
6.4. Praca socjalna 
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Fałkowie w ramach swoich zadań realizuje pracę 
socjalną.  
Główne formy pracy socjalnej z klientami to: 
- indywidualne rozmowy i porady w siedzibie Ośrodka i w miejscu zamieszkania klientów 

mające na celu znalezienie przyczyn ich trudności i sposobów rozwiązywania problemów 
- pomoc we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie 

poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych 
- pomoc i motywowanie do planowania ścieżki zawodowej i znalezienia zatrudnienia 
- pomoc w wypełnianiu druków, gromadzeniu dokumentów, załatwianiu spraw urzędowych 
- współpraca z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami 
- stały kontakt z kuratorami, dzielnicowymi i pedagogami 
Każdy dzień pracy przynosi nowe problemy, z którymi borykają się rodziny (brak pracy, brak 
źródła dochodu, choroba, niepełnosprawność, niezaradność, alkoholizm, przemoc, śmierć bliskiej 
osoby itp.) Osoby te często nie potrafią poradzić sobie same i potrzebują wsparcia. Rozwiązanie 
takich problemów wymaga dużego zaangażowania, fachowej wiedzy i współdziałania.  
Pomoc w postaci pracy socjalnej została udzielona ogółem 315 rodzinom, w tym 721 osobom,                    
w tym wyłącznie pracy socjalnej 171 rodzinom i 337 osobom. 
 
Pomoc w formie pracy socjalnej udzielona w 2018 r. 

      Praca socjalna Liczba rodzin  Liczba osób  

Ogółem (praca socjalna + pomoc finansowa) 315  721  

Wyłącznie praca socjalna 171  337  

 
 Realizacja zadań ustawy o dodatkach mieszkaniowych oraz dodatku energetycznego 
Dodatek mieszkaniowy został wypłacony dla jednej rodziny o łącznej kwocie 455,12 zł. 
„Odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej”, czyli osobie, której przyznano dodatek 
mieszkaniowy przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny Nie wypłacono dodatku 
energetycznego z powodu nie złożenia żadnego wniosku. 
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 Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu 
pieczy zastępczej. Działania te mają na celu wspieranie rodziny przeżywającej trudności                  
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej. 
Wspieranie rodziny odbywa się poprzez zespół planowanych działań mających na celu 
przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji. W ramach realizacji tego zadania 
ośrodek zatrudnił na umowę zlecenie asystenta rodziny. 
 
Rodziny objęte działaniami asystenta rodziny w okresie od 01.09.2018 r. - 31.12.2018 r. 

Rok 
Liczba rodzin objęta działaniami 

asystenta rodziny 
Liczba dzieci w rodzinie 

2018 4 16 

 
Dzieci przebywające w rodzinach zastępczych oraz wydatki z tym związane - stan na 
31.12.2018 r. 

Forma opieki Liczba dzieci Wydatki za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej 

Instytucjonalna 1  
27 557,00 zł Rodzina spokrewniona 1 

 Realizacja ustawy o Karcie Dużej Rodziny 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje rządowy program dla rodzin wielodzietnych Karta  
Dużej Rodziny. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych,      
z co najmniej trójką dzieci. Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych 
uprawnień. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej 
czy transportowej na terenie całego kraju. 
           

Rok 
Liczba rodzin, którym wydano Kartę Dużej 

Rodziny 
Liczba wydanych Kart Dużej 

Rodziny 

2018 7 26 
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 Realizacja zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 
Zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”                     
w przypadku urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie 
albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju 
dziecka lub w czasie porodu rodziny mają prawo do wsparcia między innymi w formie 
jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł jak również do wsparcia asystenta rodziny.        
W 2018 roku zostało wypłacone 1 jednorazowe świadczenie  w wysokości 4 000 tys. zł. Żadna             
z rodzin nie zgłosiła potrzeby udzielenia pomocy w postaci wsparcia asystenta rodziny. 
 
 Realizacja zadań z zakresu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy        

w rodzinie 
Zarządzeniem Nr 31/2011 Wójta Gminy Fałków z dnia 31 sierpnia 2011 r. został powołany 
Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Fałków. 
W skład zespołu wchodzą przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej, Posterunku Policji w 
Radoszycach, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu 
Kuratorskiej Służby Sądowej, oświaty ze szkół z Czermna i Fałkowa oraz Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Fałkowie. Objętych pomocą zespołu interdyscyplinarnego w 2018 r. 
zostały 4 rodziny, w tym 13 osób. Łącznie odbyło się 7 posiedzeń. 
Niebieskie karty w 2018 r. 

Rok Liczba założonych NK Liczba zakończonych NK 

2018 2 3 

 Zadania przekazane Gminie w ramach zadań rządowych – dział świadczeń rodzinnych 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Fałkowie realizuje ustawę z 28 listopada 2003 r.                           
o świadczeniach rodzinnych, ustawę z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 
opiekunów, ustawę z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 
oraz ustawę z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 
W  roku 2018 wypłacono świadczenia  rodzinne w kwocie 56.8514,79 zł, dodatki do zasiłków 
rodzinnych w kwocie 282.868,61 zł,  zasiłki pielęgnacyjne w kwocie 397.273,00 zł, świadczenia 
pielęgnacyjne w kwocie 410.606,00 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 48.668,00 zł, 
jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka w kwocie 27.000,00 zł, świadczenie 
rodzicielskie w kwocie 138.396,00 zł, jednorazowe świadczenie „Za życiem” w kwocie                
4.000,00 zł., zasiłek dla opiekuna w kwocie 17 369,00 zł oraz fundusz alimentacyjny w kwocie 
89.420,00 zł. 
 
 Program „Rodzina 500+” 
Zarządzeniem nr 10/2016 Wójta Gminy Fałków z dnia 01.03.2016 r. oraz  Zarządzeniem                      
nr 37/2018 Wójta Gminy Fałków z dnia 3.09.2018 r. (zmiana kierownika jednostki) Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Fałkowie został wyznaczony jako jednostka właściwa do 
realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa                                 
w wychowywaniu dzieci tj. w zakresie świadczenia wychowawczego (Program Rodzina 500+). 
Świadczenie wychowawcze i koszty jego obsługi są finansowane w formie dotacji celowej                         
z budżetu państwa. 
W 2018 r. do Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Fałkowie wpłynęły 334 wnioski                      
o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (w tym 34 wnioski wpłynęły w formie 
elektronicznej). 263 wnioski dotyczyły ustalenia prawa na pierwsze dziecko a 71 wniosków na 
drugie i kolejne dzieci w rodzinie bez kryterium dochodowego. 
15 wniosków na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 
zostało  przekazanych wg właściwości do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach 
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ze względu na fakt, że członek rodziny Wnioskodawcy w dniu składania wniosku przebywał 
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy                      
o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.   
W styczniu 2018 r. wypłacono łącznie 247.113,00 zł (w tym na podstawie decyzji Marszałka 
Województwa Świętokrzyskiego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 
kwotę 3.500,00 zł). 
Łącznie w styczniu 2018 r. świadczenie wychowawcze pobierały 293 rodziny z terenu Gminy 
Fałków. Wypłacono świadczenie wychowawcze dla  496 dzieci. 
 
 Liczba rodzin bez dziecka niepełnosprawnego, pobierających świadczenie wychowawcze na 
pierwsze dziecko z tego o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę 

 
Liczba rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym pobierających świadczenie wychowawcze na 
pierwsze dziecko, z tego o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę 

 
 
Na początek 2018 r. 293 rodziny pobierały świadczenie wychowawcze (tzw. 500+), a na koniec 
2018 r. –  270 rodzin. 
W okresie od stycznia do grudnia 2018 r. wypłacono 3.001.866,00 zł w tym w ramach 
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego na podstawie decyzji Marszałka 
Województwa Świętokrzyskiego/Wojewody Świętokrzyskiego – 92.500,00 zł. 
W 2018 roku wypłacono łącznie 6011 świadczeń w tym 185 na podstawie decyzji Marszałka 
Województwa Świętokrzyskiego/Wojewody Świętokrzyskiego. 
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 Program rządowy „Dobry start” 
Zarządzeniem nr 29/2018 Wójta Gminy Fałków z dnia 30 lipca 2018 roku oraz Zarządzeniem                  
nr 37/2018 Wójta Gminy Fałków z dnia 3 września  2018 roku – zmiana kierownika jednostki, 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Fałkowie został wyznaczony jako jednostka właściwa do 
realizacji zadań wynikających z art. 187a ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 998 ze zm.) i rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego 
programu „Dobry Start" (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061). 
Realizacja programu jest zadaniem własnym Gminy z zakresu administracji rządowej. 
Świadczenie „Dobry start”, w tym koszty jego obsługi, są finansowane w formie dotacji celowej                         
z budżetu państwa. 
Świadczenie „Dobry start” przysługuje w wysokości 300 zł. 
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start są przyjmowane od dnia                             
1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych 
drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku. 
W okresie od 1 lipca 2018 r. do 30 listopada 2018 r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej            
w Fałkowie wpłynęło 338 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” (w tym 270 
wniosków w formie papierowej i 68 w formie elektronicznej). W pełni pozytywnie rozpatrzonych 
zostało 338 wniosków. 
Wypłacono 504 świadczeń „Dobry start” na łączną kwotę 151.200,00 zł  z tego 473 świadczenia 
wypłacono do 30.08.2018 r. 
 
 

 
 
 

   Stypendium szkolne 
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty stypendium szkolne jest świadczeniem pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym, udzielanym uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do 
edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji 
materialnej ucznia. 
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, 
wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: 
bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak 
umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a 
także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe 
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Stypendium szkolne może być udzielone uczniom w formie: 
- całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym 
wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, 
a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, 
- pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, 
- całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza 
miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów). 
Zgodnie z regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie gminy stypendium może być przeznaczone na całkowite lub częściowe 
pokrycie kosztów: 
- zakupu podręczników do nauki, przyborów szkolnych, słowników, encyklopedii, pomocy 
naukowych, programów komputerowych związanych z pobieraną nauką, 
- stroju do gimnastyki, wymaganego na lekcjach wychowania fizycznego, 
- opłat za naukę języków obcych, 
- opłat za zajęcia wyrównawcze, wykraczające poza zajęcia realizowane w szkole w ramach 
planu nauczania, 
- opłat za dodatkowe zajęcia edukacyjne, realizowane poza szkołą, przejazdów do i ze szkoły 
środkami komunikacji zbiorowej poza miejsce zamieszkania, dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych, 
- opłat za zakwaterowanie w bursie, internacie – dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych                              
i słuchaczy kolegiów. 
Pomocą materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 
Fałków objętych zostało 67 uczniów, na łączną kwotę 54.468,90 zł, z tego dotacja 49.022,00 zł, 
zadania własne 5.446,90 zł 
 

Finansowanie  Kwota  

Zadania własne 5.446,90 zł 

Dotacja  49.022,00 zł 

Łącznie: 54.468,90 zł 

 
W I półroczu 2018 r. na stypendium socjalne wydatkowano kwotę 28 416,00 zł i przyznano 66 
stypendiów a w II półroczu 2018 r. wydatkowane na stypendium było 26 052,90 zł i przyznano 
66 stypendiów. 
Stypendia przyznawane były na okres trzech miesięcy.  
 
Liczba uczniów w poszczególnych typach szkół, którym przyznano  stypendium socjalne                
w 2018 r. 

 
 
 

Rodzaj szkoły  Liczba uczniów 

Szkoła podstawowa 51 

Gimnazjum  2 

Szkoła ponadgimnazjalna 14 

Łącznie:  67  
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 7. BEZPIECZEŃSTWO  PUBLICZNE 
 
7.1. Przestępczość 
 
Teren Gminy Fałków obsługiwany jest przez Komisariat Policji w Radoszycach. W 2018 roku 
Komisariat Policji wykonywał czynności w sprawie 50 zdarzeń przestępczych zaistniałych na 
terenie Gminy Fałków osiągając ogólną wykrywalność na poziomie 71%. 
W okresie 2018 roku na terenie Gminy Fałków odnotowano łącznie 37 wykroczeń, w sprawie 
których przeprowadzono czynności wyjaśniające. Wykroczenia dotyczyły: bezpieczeństwa osób i 
mienia, wykroczeń drogowych, obyczajowości publicznej, naruszenia ustawy i wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przeciwko mieniu. 
 
Syntetyczną informację na temat liczby wykroczeń na terenie Gminy Fałków w 2018 roku 
przedstawiono  w poniższej tabeli. 
 

Informacja o wykroczeniach w gminie Fałków (dane Komisariatu Policji w Radoszycach) 

Rodzaj wykroczenia Liczba  

Drogowe 23 

Porządkowe 1 

Naruszenie ustawy o wychowaniu w trzeźwości 1 

Przeciwko mieniu 12 

 
 
 
7.2. Ochotnicza Straż Pożarna  
 
Na terenie gm. Fałków działają cztery jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. OSP Czermno,  
i OSP Fałków są jednostkami typu S (posiadają środek transportu) a  OSP Starzechowice, OSP 
Turowice są jednostkami typu M (posiadają jedynie motopompę i armaturę wodną). Jednostka 
OSP Czermno  wchodzi w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 
Ponadto działają dwie drużyny młodzieżowe przy OSP Czermno MDP chłopców oraz przy OSP 
Fałków MDP dziewcząt. 
Liczba członków zwyczajnych OSP w gminie -125 
Liczba członków honorowych - 7 
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Liczba członków wspierających -1 
 
Ważniejszy sprzęt  ratowniczo – gaśniczy będący w posiadaniu jednostek Ochotniczych straży 
Pożarnych. 
     OSP Czermno: 

 samochód pożarniczy średni Mercedes Atego 1329 
 samochód pożarniczy średni Star 266 
 radiostacja samochodowa motorola 
 radiostacja nasobna motorola 
 motopompa Tohatsu 
 motopompa szlamowa 
 motopompa pływająca NIAGARA 
 motopompa GZUT P05 
 sprzęt hydrauliczny do ratownictwa technicznego 
 piła motorowa STIHL 
 piła motorowa do cięcia betonu STIHL 
 agregat prądotwórczy 
 przenośny maszt oświetleniowy 
 drabina pożarnicza 
 aparaty oddechowe typu FENZY 
 węże tłoczne 
 węże ssawne 
 ubrania bojowe 
 ubrania koszarowe 
 kombinezony na szerszenie 
 hełmy ochronne 
 defibrylator 
 torby ratownicze OSP R1 i PSP R1 

 
OSP Fałków 
 samochód pożarniczy średni Star 266 
 radiostacja samochodowa motorola 
 radiostacja nasobna motorola 
 motopompa TOHATSU 
 motopompa GZUT P05 
 motopompa pływająca NIAGARA 
 motopompa szlamowa 
 piła motorowa STIHL 
 piła motorowa do cięcia betonu STIHL 
 agregat prądotwórczy 
 drabina 
 sprzęt do ratownictwa technicznego 
 agregat prądotwórczy 
 węże tłoczne 
 węże ssawne 
 ubrania bojowe 
 ubrania koszarowe 
 hełmy ochronne 
 defibrylator 
 torby ratownicze OSP R1 i PSP R1 
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OSP Starzechowice 
 motopompa GZUT P05 
 węże ssawne 
 węże tłoczne 
 hełmy ochronne 

 
OSP Turowice 
 motopompa GZUT P05 
 węże ssawne 
 węże tłoczne 
 hełmy ochronne 

 
 Działania podejmowane przez jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. 
W 2018 roku odnotowano 28 zdarzeń, wymagających interwencji Ochotniczej Straży Pożarnej            
w tym: 

Rodzaj zdarzenia Liczba  

Pożar nieużytków 5 

Pożar lasu 8 

Pożar sadzy 2 

Pożar balotów 1 

Pożar budynków 4 

Wypadek samochodowy 6 

Neutralizacja plam oleju na drodze 2 

Zagrożenie ze strony osoby będącej pod wpływem środków odurzających 1 

 
Ogółem w działaniach brało udział 173 strażaków. Łączny czas udziału w akcjach ratowniczo-
gaśniczych to 363 godziny. 
W 2018 roku Państwowa Straż Pożarna w Końskich zorganizowała ćwiczenia ratowniczo-
gaśnicze, w których brały udział jednostki OSP Ruda Maleniecka. Czermno, Fałków i PSP 
Końskie. Poza działaniami ratowniczo-gaśniczymi jednostki OSP uczestniczą w zawodach 
sportowo-pożarniczych (Kobieca Drużyna Pożarnicza z Fałkowie brała udział w zawodach 
wojewódzkich) oraz biorą czynny udział w uroczystościach kościelnych, państwowych oraz przy 
organizacji imprez kulturalno-oświatowych i  okolicznościowych. 
 
 

8. ROLNICTWO  
 
8.1. Informacje ogólne 
 
Użytki rolne stanowią 47,6 % powierzchni gminy a lasy i grunty leśne 46,4 % jej powierzchni.               
W gminie średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi 4,75 ha. 
Na przeważającej części terenu gminy uprawiane są zboża: żyto, pszenżyto, mieszanki zbożowe 
oraz rośliny okopowe (ziemniaki). 
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Obszar gminy Fałków charakteryzuje się wysokim stopniem lesistości, a także mało korzystnymi 
dla rozwoju rolnictwa warunkami przyrodniczymi. Ogólnie gmina Fałków ma bardzo słabe 
gleby. Dominujące grunty to grunty klasy V — 42,40 % oraz klasy VI -34,10 %, co stanowi 
łącznie 76,50% gruntów. Również bonitacja użytków zielonych to dominacja klas IV,V i VI 
zajmujących prawie 98% ich ogółu. Grunty klasy- I-III nie występują. Najlepsze gleby na terenie 
gminy ma sołectwo Czermno-Kolonia gdzie 37% jego powierzchni zajmują gleby klasy IV, 
sołectwa Sulborowice i Papiernia – 33,5%, sołectwa: Czermno, Budy, Turowice i Pląskowice 
powyżej 25% ich powierzchni. Klasa bonitacyjna IIIb zajmuje 0,6% powierzchni sołectwa 
Sulborowice i Papiernia. 
Cała Gmina Fałków charakteryzuje się wysokim udziałem kompleksów żytnich oraz 
kompleksów pastewnych przeważnie o niskiej przydatności rolniczej. 
 

8.2. Szkody w uprawach rolnych 
 
 Niekorzystne zjawiska atmosferyczne 

W dniach od 21.04.2018 r. do 20.06.2018 r. na terenie Gminy Fałków wystąpiło niekorzystne 
zjawisko atmosferyczne w postaci suszy, która spowodowała straty w gospodarstwach rolnych               
i działach specjalnych produkcji rolnej. 
Gminna Komisja ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych 
produkcji rolnej powołana Zarządzeniem nr 27/2018 Wójta Gminy Fałków z dnia 2 lipca                        
2018 r. dokonywała oszacowania strat w gospodarstwach rolnych, na wniosek 
poszkodowanych rolników. Przeprowadzono wizję lokalną w uprawach dotkniętych suszą o 
łącznej powierzchni 8.64 ha i oszacowano wartość strat na kwotę 8.195,00 zł. 
 

 Szkody spowodowane przez zwierzęta leśne 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 
2018 r. poz. 2033) wnioski o oszacowanie szkód, w tym również o ustalenie wysokości 
odszkodowania od dnia 1 kwietnia 2018 roku właściciele lub posiadacze gruntów rolnych 
składali do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia 
szkody. 
W 2018 roku do tut. Urzędu Gminy w Fałkowie wpłynęło 50 wniosków z powyższego 
zakresu. Zgłoszone szkody zostały wyrządzone przez dziki w większości przypadków 
dotyczyły łąk i pastwisk. W nielicznych przypadkach  były to szkody w kukurydzy, 
ziemniakach, pszenżycie i pszenicy. 
Powierzchnia uszkodzonych upraw na terenie Gminy wyniosła łącznie 25,867 ha, zostały 
wypłacone odszkodowania w kwocie 13 408,86 zł. 

 
 

9. OCHRONA  ZDROWIA 
 
9.1. Infrastruktura zdrowotna na terenie gminy  

 
Mieszkańcy gminy Fałków mają zapewnioną podstawową opiekę medyczną, natomiast dostęp do 
specjalistycznej opieki zdrowotnej wciąż pozostaje niewystarczający. 
Do podstawowej infrastruktury zdrowotnej na terenie gminy Fałków należą następujący 
świadczeniodawcy:  

 Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Fałkowie, 
 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MARLLA-MED Centrum Zdrowia i Rehabilitacji 

Mariola Konieczna, 
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 Zakład P.H.U. TERAPIA RUCHOWA – Ryszard Muskała, 
 Niepubliczny Gabinet Stomatologiczny Anna Bajer 

Na terenie gminy funkcjonuje apteka w Fałkowie i punkt apteczny w Czermnie. 
 
9.2. Funkcjonowanie Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Fałkowie 
 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Fałkowie swoją działalność opiera o umowy zawarte                     
z Narodowym Funduszem Zdrowia, które określają zakresy działań i ich finansowanie. 
Wiodącym rodzajem działalności jest podstawowa opieka zdrowotna w zakresie: 

 opieka lekarska dla dzieci i dorosłych, 
 opieka pielęgniarska środowisko-rodzinna dla dzieci i dorosłych, 
 opieka położnej środowiskowo-rodzinnej dla kobiet i noworodków, 
 opieka pielęgniarska w środowisku nauczania i wychowania. 

Zakład posiada również umowę z NFZ na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w zakresie 
położnictwa i ginekologii. 
W skład PZOZ wchodzi Ośrodek Zdrowia w Fałkowie i Ośrodek Zdrowia w Czermnie. 
Zatrudnienie personelu medycznego według stanu dzień 31.12.2018 r. przedstawia się 
następująco: 

Wyszczególnienie liczba 

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej 3 

Lekarz ginekolog 1 

Pielęgniarka środowiskowa 2 

Pielęgniarka zabiegowa 1 

Pielęgniarka szkolna 1 

Położna środowiskowa 1 
 
 
Liczba osób deklarujących korzystanie z opieki medycznej w PZOZ w Fałkowie 

Wyszczególnienie stan na 01.01.2018 r. stan 31.12.2018 r. 

Osoby zadeklarowane do lekarza 3479 3298 

Osoby zadeklarowane do pielęgniarek 
środowiskowo-rodzinnych 

3503 3263 

Osoby zadeklarowane do położnej 1859 1824 

Uczniowie objęci opieką pielęgniarki szkolnej 437 418 

 
Z powyższego zestawienia wynika, że w ciągu 2018 roku liczba osób deklarujących korzystanie       
z usług PZOZ w Fałkowie uległa zmniejszeniu: 

 do lekarza  - o 181 osób, 
 do pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych – o 240 osób, 
 do pielęgniarki położnej – o 35 osób 

W 2018 roku lekarze udzielili 21.358 porad. Wykonano 1.590 zabiegów pielęgniarskich między 
innymi pomiar ciśnienia, mierzenie poziomu cukru, iniekcje, badanie EKG. 97 osób 
zaszczepiono przeciwko grypie. 
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Pielęgniarki środowiskowe wykonały 137 wizyt patronażowych u dzieci do 12 miesiąca życia. 
Wykonały 648 świadczeń leczniczych, pielęgnacyjnych i diagnostycznych w domu chorego. 
Położna środowiskowa wykonała 122 wizyty patronażowe i niemowląt do 6 tygodnia życia 
udzielając porad dotyczących właściwej pielęgnacji dzieci. Pielęgniarka szkolna realizując 
zadania z zakresu profilaktyki wykonała 125 badań wśród młodzieży szkolnej i objęła 250 
uczniów profilaktyką fluorkową w klasach od I do VI. 
Przy współudziale Zakładu i Urzędu Gminy prowadzone są systematyczne akcje profilaktyczne 
w zakresie badań wzroku, słuchu, oraz badania mammograficzne i cytologiczne. 
 
 

10. OŚWIATA I WYCHOWANIE 
 
 
10.1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Fałkowie 
 
W 2018 roku do Szkoły Podstawowej w Fałkowie uczęszczało 268 uczniów w klasach I-VIII                 
w tym 40 uczniów w oddziałach gimnazjalnych. Prowadzone były 3 oddziały przedszkolne,                  
w tym „zerówka”, oddział 5-latków i oddział 3-4-latków. Liczba przedszkolaków ogółem 
wynosiła 65. 
W szkole  zatrudnione było 42 osoby, w tym: 

Wyszczególnienie liczba 

Nauczyciele dyplomowani 23 

Nauczyciele mianowani 8 

Nauczyciele kontraktowi 2 

Pracownicy obsługi 9 
 
 
 Baza lokalowa 
Szkoła posiada 19 sal lekcyjnych, w tym między innymi: pracownię komputerową i pracownia 
językową. W budynku znajdują się również: biblioteka, świetlica, 2 sale nauczania 
indywidualnego/specjalistycznego, sala gimnastyczna i hala sportowa, kuchnia i stołówka. 
 
 Wyposażenie dydaktyczne 
Szkoła dobrze wyposażona w pomoce dydaktyczne. Posiada 7 tablic multimedialnych. W 2018 
roku pozyskano wyposażenie Pracowni edukacyjnej w ramach projektu „Czyste powietrze, woda, 
gleby oraz odnawialne źródła energii” z WIUOŚ w liczne pomoce dydaktyczne do badań 
ekologicznych. 
 
 Działania szkoły w 2018 roku 

 Realizacja zajęć projektu „Czyste powietrze, woda, gleby  oraz odnawialne źródła 
energii” z WIUOŚ. 

 Udział w wojewódzkich konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium 
Oświaty . 

 Udział w konkursach zewnętrznych plastycznych, muzycznych, językowych, literackich, 
matematycznych na wszystkich szczeblach. 

 Organizacja licznych konkursów wewnętrznych na szczeblu szkolnym. 
 Udział w licznych zawodach i turniejach sportowych. 
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 Działania wolontariatu pod patronatem Samorządu Uczniowskiego – WOŚP, zbiórki 
pieniężne na Hospicjum w Rudzie Białaczowskiej, zbiórki nakrętek, zużytych baterii, 
zbiórki makulatury, akcja Góra Grosza, akcja „Szkoło, pomóż i Ty”. 

 Realizacja programu współpracy z innymi krajami „ E- Tweening”- przesyłanie kartek 
świątecznych. 

 Organizacja wycieczek szkolnych. 
 Udział w spotkaniach profilaktycznych -  spektakle teatralne, spotkania z policją. 
 Organizacja apeli i uroczystości szkolnych, zgodnie z przyjętym przez szkołę 

harmonogramem. 
 Opieka nad Grobem Partyzantów na miejscowym cmentarzu. 
 Realizacja programu własnego szkoły związanego ze stuleciem odzyskania 

niepodległości przez Polskę, pn. „Niepodległa w naszej szkole”. 
 
10.2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Czermnie 
 
W roku 2018 w Publicznej Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Czermnie zatrudniony 
był 1 dyrektor i 12 nauczycieli na pełnym etacie, w tym 3-ech mianowanych i 9-ciu 
dyplomowanych. Szkoła zapewnia wszystkim nauczycielom możliwość korzystania                                  
z potrzebnych podczas zajęć pomocy dydaktycznych oraz stwarza właściwe warunki do pracy 
własnej. Posiada dobrze wyposażoną salę komputerową , 2 tablice interaktywne, nowe przyrządy 
gimnastyczne na placu zabaw oraz salę gimnastyczną i boisko wielofunkcyjne. Corocznie jedna           
z sal lekcyjnych jest modernizowana  i doposażona w nowe pomoce dydaktyczne. 
 Placówka współpracuje z wieloma instytucjami działającymi na terenie gminy i powiatu.                  
W uroczystościach organizowanych przez szkołę m.in.100- lecie szkoły i 500-lecia parafii 
Czermno oraz 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości uczestniczyli przedstawiciele 
wszystkich władz różnych szczebli.  
W roku 2018 w szkole działało przedszkole realizowane w ramach projektu unijnego.  
Uczniowie chętnie biorą udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych np. sportowych, 
recytatorskich, plastycznych, muzycznych  lub obcojęzycznych, w akcjach charytatywnych „góra 
grosza”, „zbieranie nakrętek na sprzęt rehabilitacyjny” oraz „Rak and Roll” czyli oddawanie 
swoich włosów na peruki dla chorych kobiet. Prężnie działają również organizacje uczniowskie –
PCK i SKO. 
Szkoła działa w oparciu o własna koncepcję pracy, która ukierunkowana jest na rozwój i wspólne 
działanie trzech podmiotów: uczniów, rodziców i nauczycieli. Panuje w niej przyjazna atmosfera. 
Nikt nie jest tu anonimowy. Sprzyja to realizacji programu wychowawczego, w którym kluczowe 
znaczenie ma pielęgnowanie patriotyzmu, szacunku do religii, człowieka, jego godności, 
własności oraz bezpieczeństwa dzieci.  
 
10.3. Punkty przedszkolne 
 
Na terenie Gminy Fałków działają trzy punkty przedszkolne: 

 Punkt przedszkolny Nr 1 w Czermnie 
 Punkt przedszkolny Nr 2 w Fałkowie 
 Punkt przedszkolny nr 3 w Fałkowie 

Od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r.  odbywały się w nich zajęcia dla 60 dzieci w wieku 
od 3-ech do 5-ciu lat (po 20 dzieci w punkcie) w ramach projektu „Akademia Przedszkolaka                
w Gminie Fałków” wspólfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.                    
W ramach projektu realizowano: 
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 40 godzin tygodniowo zajęć edukacyjnych dla dzieci (od poniedziałku do piątku po                       
8 godzin dziennie), 

 zajęcia z rytmiki – muzyczno-ruchowe (po 4 godziny w miesiącu), 
 opiekę logopedy i psychologa (po 6 godzin w miesiącu), 
 wycieczki i imprezy okolicznościowe, 
 całodzienne wyżywienie. 

Kwota całego projektu wynosi 780.796,89 zł., w tym dofinansowanie aż 661.431,08 zł.                         
W ramach trwałości projektu nadal są realizowane zajęcia dla przedszkolaków w oddziałach przy 
szkołach podstawowych. 
 

11. KULTURA, SPORT I REKREACJA 
 
11.1. Gminna Biblioteka Publiczna w Fałkowie z filią w Czermnie 
 
Gminna Biblioteka Publiczna w Fałkowie funkcjonuje jako samodzielna instytucja kultury.                   
W skład Gminnej Biblioteki Publicznej w Fałkowie, która pełni funkcję biblioteki głównej, 
wchodzi filia biblioteczna w Czermnie. 
Podstawowym zadaniem biblioteki jest gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów 
bibliotecznych, zakup nowości wydawniczych z uwzględnieniem poszczególnych grup 
czytelniczych i udostępnianie zbiorów bibliotecznych. Ponadto realizowane są następujące 
zadania: 
 ocena posiadanych zbiorów pod kątem ich przydatności w środowisku i dokonywanie 

niezbędnych selekcji, 
 popularyzacja książki i czytelnictwa, 
 przygotowanie i rozliczenie wniosku o udzielenie dofinansowania na zakup nowości 

wydawniczych ze środków finansowych Biblioteki Narodowej, 
 gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z działalnością biblioteki, 
 dbałość o stan lokalu i estetyczny wygląd pomieszczeń biblioteki. 
 opieka nad Izbą Tradycji (Muzeum) w Fałkowie. 

 
 Zakupy i księgozbiór     
Księgozbiór jest podstawowym czynnikiem warunkującym pracę w bibliotece. Są to zbiory                  
o charakterze uniwersalnym obejmującym beletrystykę polską i obcą ,literaturę 
popularnonaukową przeznaczoną dla czytelników z różnych grup wiekowych, literaturę dla 
dzieci i młodzieży oraz lektury szkolne. Księgozbiór biblioteki jest dostępny dla wszystkich, 
również dla czytelnika sezonowego. Gromadzenie zbiorów odbywa się poprzez zakup nowości 
książkowych, a także jako dar od innych czytelników. W ofercie czytelniczej są najlepsze i 
najwartościowsze pozycje książkowe, które są dostępne na rynku wydawniczym. Przy wyborze 
określonych tytułów brane są także pod uwagę sugestie czytelników jak również zakup nowych 
lektur szkolnych w porozumieniu  ze szkołami. 
Podstawowym  źródłem finansowania jest dotacja z budżetu Gminy, a od wysokości tej dotacji 
uzależniona jest dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Stan księgozbioru na 31grudnia 2018 r. wynosił 19.652 woluminów. W 2018 r. zakupiono 448 
woluminów na kwotę 11.012,00 zł w tym: 

  ze środków własnych zakupiono 238 woluminów za kwotę 5567 zł, 
 ze środków MKiDN  zakupiono 210 woluminów za kwotę 5445 zł. 

Biblioteka przenumeruje 5 tytułów czasopism w tym czasopismo fachowe „Poradnik 
Bibliotekarza”  oraz czasopismo dla dzieci „Świerszczyk”. Z prasy bieżącej można skorzystać na 
miejscu jak również wypożyczyć do domu. W ciągu całego roku było 448  wypożyczeń.  
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 Czytelnicy i użytkownicy 
W 2018 roku w bibliotekach  zarejestrowano 495 czytelników w tym 215 do  lat 15. 
Aby pozyskać jak najwięcej czytelników bibliotekarki współpracują z rodzicami, nauczycielami 
ze szkół i nauczycielami z przedszkoli. W ciągu całego roku cyklicznie odwiedzają bibliotekę 
dzieci z przedszkoli. Podczas odwiedzin dzieci poznają autorów oraz  bohaterów książek. 
Poprzez  zabawę i formę czytania staramy się zaszczepić w dzieciach zainteresowanie książką. 
W bibliotece organizowane są wystawki książek,  jak również kącik dla najmłodszych                           
do malowania i rysowania. Liczba odwiedzin w bibliotece w  2018 r. to 3.414 czytelników, 
wypożyczenia na zewnątrz to: 5.731 wol. w tym 2.055 wol. dla dzieci i młodzieży. 
 
 Komputeryzacja 
Biblioteka jest w posiadaniu 5 komputerów, które przekazane są w ramach projektu 
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Fałków” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Komputery z dostępem do internetu są do 
dyspozycji mieszkańców i czytelników nieodpłatnie. W 2018 r. było 157 odwiedzin. 
 
 Różne formy pracy i upowszechnianie czytelnictwa 
W ramach promocji książek i czytelnictwa wykonywane są gazetki i hasła, spotkanie z dziećmi i 
młodzieżą. 
 Rok 2018 ogłoszono: 

 rokiem jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, 
 rokiem Ireny Sendlerowej (10 rocznica śmierci), 
 rokiem Praw Kobiet (w 100 rocznicę przyznania Polkom praw wyborczych). 

Najważniejsze działania realizowane w Bibliotece w ciągu 2018 roku: 
 Styczeń, Luty, Marzec - „Twórcza Zima w Bibliotece” – spotkania szydełkowe (raz w 

tygodniu) pod okiem profesjonalistki  p. Janiny Kurpińskiej. W spotkaniach brało udział 10 
pań z terenu Gminy Fałków. 

 Marzec – „Tradycyjne zawody i rękodzieło. Stare i nowe techniki rękodzielnicze  
wytwarzania kompozycji i stroików świątecznych.” 9 marca zajęcia rękodzielnicze 
prowadziła p. H. Szymańska – starszy specjalista z działu Rozwoju Obszarów Wiejskich ze 
ŚODR w Modliszewicach. W warsztatach udział wzięło 15 osób. 

 Kwiecień - Z okazji „Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci” cykliczne odwiedzanie 
biblioteki przez dzieci z przedszkola i głośne czytanie bajek. 

 Maj - Wycieczka Gazety wyborczej z Kielc „Odkrywamy Świętokrzyskie” – zwiedzanie 
tutejszego muzeum (50 osób), zwiedzanie tutejszego muzeum przez uczniów Szkoły 
Podstawowej w Fałkowie klas 1-4 

 Listopad – „Twórcza jesień w bibliotece” pt. „Szydełkowe ozdoby świąteczne” – cykl 
warsztatów prowadzonych przez p. J. Kurpińską miejscową pasjonatkę szydełkowania. 

 Grudzień – „Twórcza jesień w Bibliotece” – ciąg dalszy,  spotkania opłatkowe dla osób 
samotnych z terenu Gminy Fałków które odbyło się w Szkole Podstawowej w Fałkowie                  
w spotkaniu wzięło udział 50 osób. 

 
11.2. Pozostała działalność kulturalna 
 
 Obchody 75 rocznicy zbrodni hitlerowskiej w Bulianowie 
16 kwietnia 2018 roku , w lesie pod Bulianowem odbyły się uroczystości związane z 75 rocznicą 
mordu dokonanego przez Niemców na rodzinie Olszewskich, która pomagała Żydom w czasie II 
wojny światowej. 
Podczas II wojny światowej rodzina Olszewskich ukrywała w specjalnie zbudowanej pod stodołą 
piwnicy dwie rodziny żydowskie: Rosenthalów i Wajntraubów. Bohaterską postawę przypłaciła 
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życiem. 16 kwietnia 1943 roku pięcioro członków rodziny zostało rozstrzelanych przez 
Niemców. Dwoje zginęło w obozie koncentracyjnym w Auschwitz - Birkenau. Jako jedyny z 
rodziny przeżył Władysław Olszewski. 
W miejscu tragedii  stoi pomnik, przed którym odbyły się uroczystości upamiętniające tragiczne 
wydarzenie.  Przy obelisku  została przywrócona pamięć o ofiarach zbrodni hitlerowskiej.                     
W uroczystości udział wzięli: rodzina Olszewskich, przedstawiciele Gminy Fałków na czele                   
z Wójtem  Henrykiem Koniecznym oraz Przewodniczącą Rady Gminy  Anną Plutą, ksiądz 
Proboszcz Andrzej Gawryś, dyrektorzy miejscowych szkół: p. Agnieszka Lipska, p. Marianna 
Michalska, przedstawiciele szkół Logos, Nadleśniczy Nadleśnictwa Przedbórz -  Waldemar 
Pązik, piłsudczyk -  kapitan Jan Krogulec, nauczyciele i uczniowie SP w Fałkowie i Czermnie, 
delegacja uczniów z nauczycielami z Kleszczowa, poczty sztandarowe: OSP Fałków, OSP 
Czermno i SP w Czermnie, mieszkańcy Fałkowa      i okolic. Uroczystość prowadziła  Dorota 
Anioł – pracownik Urzędu Gminy w Fałkowie. Ksiądz Proboszcz objął wspólną modlitwą ofiary 
tej zbrodni. 
W miejscu przepłaconym krwią Polaków oraz Żydów przypomniano tragiczne lata wojny oraz 
podkreślono uwagę na pielęgnowanie pamięci narodowej i poszanowanie drugiego człowieka. 
Występ artystyczny, będący ewaluacją projektu edukacyjnego – „Bulianów – ocalić od 
zapomnienia” rozpoczął się odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego, w pełni oddawał bolesny 
nastrój lat okupacji.  W patriotycznym programie słowno - muzycznym przygotowanym pod 
kierunkiem p. Katarzyny Chudej oraz p. Katarzyny Krzysztoporskiej wystąpili: Julia Ostrowska, 
Paweł Najmrodzki, Wiktoria Góralska, Adrian Kąkol, Paulina Tosińska, Alicja Cieślik, Jakub 
Młynarczyk, Wojciech Popęda, Patryk Zambrzycki, Wojciech Auguścik oraz uczniowie  klas III 
oddziałów gimnazjalnych. Uczennica z kl. IV SP w Fałkowie Agnieszka Sorbian, prawnuczka 
państwa Olszewskich wymownym wierszem oddała hołd ofiarom Bulianowa. W końcowej części 
uroczystości złożono kwiaty i zapalone znicze. Krople deszczu odzwierciedliły nastrój zadumy. 
Przed pomnikiem wartę honorową pełnili harcerze, strażacy z OSP Fałków i OSP Czermno oraz 
poczty sztandarowe. Kwiaty pod pomnikiem złożyły delegacje Urzędu Gminy w Fałkowie, 
gminnych szkół,  radni powiatowi oraz delegacje szkół LOGOS. kombatantów. Uroczystości 
zakończyło wspólne ognisko. 
 
 Obchody 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji  3 Maja  
30 kwietnia 2018 r. odbyła się w  szkole podstawowej w Fałkowie akademia z okazji 227 
rocznicy uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji oraz święta Dnia Flagi Rzeczypospolitej 
Polskiej. Uroczystość rozpoczęto od wprowadzenia flagi państwowej i odśpiewania hymnu 
narodowego. W akademii wykorzystano wiersze patriotyczne (część z nich recytowano w rytm 
poloneza ,,Pożegnanie Ojczyzny’’) I. Gałczyńskiego, W. Szymborskiej, M. Konopnickiej, I. 
Krasickiego, a także fragment z ,,Pana Tadeusza” A. Mickiewicza. Zaśpiewano pieśni takie jak: 
,,Witaj majowa jutrzenko”. ,,Marsz, marsz Polonia”, ,,Kwiaty polskie”. Diana Mikuła wykonała 
pieśń ,,Ostatni Mazur”. Uczniowie klas IV-ych wykonali taniec polonez do współczesnej muzyki 
W. Kilara. Akademię zakończono ,,Rotą”. 
30 kwietnia 2018 r. w  szkole podstawowej w Czermnie odbyła się uroczystość z okazji 
obchodów dnia 3 maja. Jest to ważny dla każdego Polaka dzień. Jest to data uchwalenia 
pierwszej w Europie, a drugiej na świecie Konstytucji. Święto to zostało wprowadzone na 
pamiątkę uchwalenia przez Sejm Wielki Konstytucji 3 Maja w 1791 r. 
 
 Dzień mamy i taty w Gminie Fałków. Festyn rodzinny 
 „Dla taty i mamy nasze serca i uśmiechy im damy” pod takim hasłem 25.05.2018 r. w Publicznej 
Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Fałkowie, odbyła się uroczysta akademia                  
z okazji Dnia Mamy i Taty,  na którą licznie przybyli rodzice jak również goście. Swoje 
umiejętności aktorskie zaprezentowali uczniowie klasy IV B w inscenizacji baśni pt. 
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„Calineczka”, zaś uczniowie klas 0-III dla swoich rodziców przygotowali tańce, wiersze i 
piosenki. Na zakończenie wszyscy odśpiewali „ Sto Lat” i wręczyli swoim rodzicom 
własnoręcznie wykonane upominki. 
25.05.2018 r. świętowano w Publicznej Szkole Podstawowej w Czermnie Dzień Matki. Na tę 
okazję montaż słowno-muzyczny przygotowały panie Mirosława Krzysztoporska, Anna 
Michalczyk, Ewa Buc i Halina Rusek . Nie zabrakło śpiewu, tańca i gorących życzeń dla 
kochanych Mam. 
  
 Dzień Dziecka – rodzinnie i sportowo 
W niedzielę  03. 06.2018 roku w Parku Podworskim w Fałkowie odbył się festyn rodzinny                     
z okazji Dnia Dziecka, Dnia Mamy i Taty, oraz 100 rocznicy uzyskania niepodległości przez 
naszą Ojczyznę. Świąteczne popołudnie zgromadziło w parku całe rodziny.   Festyn krótkim 
przemówieniem rozpoczął Henryk Konieczny – wójt Gminy Fałków. Później władzę przejęli już 
animatorzy. Było więc zabawnie, wesoło, kolorowo, radośnie , ale i patriotycznie oraz sportowo. 
Program artystyczny w pierwszej części zapełniły występy dzieci ze szkół podstawowych w 
Czermnie oraz      w  Fałkowie. 
 Uczniowie przedstawili również akademię patriotyczną, która zakończyła się wspólnym 
odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego oraz wypuszczeniem do nieba biało-czerwonych 
balonów. Bardzo efektownym elementem tej części dnia był polonez odtańczony przez młodzież 
z Fałkowa.  
 Potem  rozpoczęły się  rodzinne zawody sportowe przygotowane przez nauczycieli wychowania 
fizycznego, którym dowodził nauczyciel z PSP Fałków - Piotr Koń. Na początek około  100 sto 
osób wzięło udział w rekreacyjnym marszobiegu, który poświęcony został 100 rocznicy 
uzyskania niepodległości przez nasz kraj. Następnie przeprowadzono rozgrywki w wymyślnych  
konkurencjach typu:  przeciąganie liny, rzut beretem, czy przenoszenie dzieci w kocach. 
Najwięcej emocji dostarczył konkurs przeciągania liny – wzięły w nim udział cztery zespoły, a 
zwyciężyła ekipa OSP z Czermna. Dla najlepszych sportowców wręczono nagrody. Wiele 
upominków wylosowano wśród uczestników biegu. 
Tuż obok strefy sportowej znajdowały się elementy wesołego miasteczka, z których najmłodsi 
mogli korzystać zupełnie za darmo. Organizatorzy przygotowali też specjalną wystawę – 
„Aktywność fizyczna naszych dziadków”. Na niej oglądać można było zdjęcia z zawodów 
sportowych rozegranych w gminie w dawnych latach, a także stary sprzęt sportowy.  Każdy kto 
przybył na festyn mógł częstować się kiełbaską z grilla lub z ogniska. Wieczorem dla wszystkich 
zagrał zespół góralski „Toporki”.  Impreza wszystkim przypadła do gustu i zasługuje na wpisanie 
jej do kalendarza imprez cyklicznych. 
 
 Dni Gminy Fałków 2018 
Święto gminy przebiegało według sprawdzonego scenariusza, który okazał się na tyle dobry, że 
staje się fałkowską tradycją. Przed publicznością zaprezentowali się uczniowie ze szkół                         
w Fałkowie i w Czermnie. W swoich programach nawiązywali do akcentów patriotycznych 
związanych ze 100 – leciem odzyskania przez Polskę niepodległości. Młodzież otrzymała                          
w podziękowaniu specjalnie przygotowane  biało – czerwone parasolki. Lokalnym patriotycznym 
akcentem była również wystawa  dotycząca historii Fałkowa przygotowana przez OSP Fałków                
i Izby Tradycji  w Fałkowie. Serdecznie przywitano delegację z ukraińskiego Pohrebyszcze, 
partnerskiej gminy. Zgodnie z tradycją częstowano regionalnymi potrawami : kuglem, pierogami 
z kapusta i grzybami, kapustą z grochem, chleb ze smalcem i z ogórkami, kiełbaskami                            
i kaszankami z grilla. 
Na dzieci czekało mnóstwo atrakcji, zabaw i animacji. Cygańska biesiada rozgrzała publiczność. 
Gwiazdą wieczoru był występ zespołu Brathanki, który skutecznie zachęcił do wspólnych tańców 
wszystkich uczestników imprezy 
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 16-te Urodziny  Izby Tradycji w  Fałkowie -  15 sierpnia 2018 roku 
Bodźcem do zorganizowania urodzin Izby Tradycji w Fałkowie była planowana od wiosny 
inauguracja wystawy  rzeźby Jacka Mańko, łodzianina związanego od lat z konecczyzną, 
rzeźbiarza z pasji a nauczyciela matematyki  z powołania. Jacek Mańko tworzy głównie w 
drewnie lipowym podczas wakacyjnego urlopu. Swoją przyjaźń z drewnem nawiązał jeszcze w 
czasach, kiedy był uczniem szkoły podstawowej. Ze względu na swoje wykształcenie (posiada 
tytuł doktora) należy do kategorii twórców ludycznych, a w swoich pracach dotyka tematyki 
ludowej, religijności, ginących zawodów… Jacek Mańko –jak sam podkreśla- co pewien czas 
czuje potrzebę pokazania swoich prac światu. Kuźnia muzealna w Fałkowie okazała się dla niego 
wymarzonym miejscem do ekspozycji swoich rzeźb. 
 Powodem do świętowania urodzin Muzeum było również uczczenie pamięci zmarłych 
założycieli Muzeum - Katarzyny i Euzebiusza Barańskich, którzy dokładnie 16 lat wcześniej - 15 
sierpnia 2002 roku dokonali uroczystego otwarcia działalności placówki.  W powstaniu                            
i zorganizowaniu Muzeum wielką rolę odegrało wówczas miejscowe społeczeństwo oraz 
przychylność władz gminnych i kościelnych. Inauguracja Domu Ludowego dla zwiedzających 
odbyła się w obecności  Wójta Gminy Fałków Henryka Koniecznego, Przewodniczącego Rady 
Gminy Mieczysława Szymczyka i proboszcza parafii Mariana Czajkowskiego. 15 sierpnia                 
2018 r. to data rocznicy  powstania Muzeum bez obecności jego twórców. 
Uroczystość rozpoczął przywitaniem i przemówieniem Wójt Gminy Fałków Henryk Konieczny, 
który wyraził zadowolenie z mającej nastąpić wkrótce rewitalizacji Muzeum i otoczenia. Głos 
zabrał również Jacek Mańko, który nie krył satysfakcji z otwarcia autorskiej wystawy, dostępnej 
dla zainteresowanych do końca września. Następnie część oficjalną poprowadzili uczniowie 
szkoły podstawowej w Fałkowie – Otylia Orman i Wiktoria Ścisłowicz z klasy IV oraz Mateusz 
Wiaderny z klasy VI , którzy zapoznali gości z sylwetkami założycieli Muzeum, przedstawili 
historię placówki oraz przybliżyli postać Jacka Mańko. Młodzież przywitała również przybyłych 
wystawców, przyjaciół i sympatyków Muzeum i twórczości ludowej oraz gości,   wśród których 
znaleźli się: sołtys Fałkowa Robert Doniecki, radna powiatu koneckiego Danuta Leśniewicz, ks. 
Marcin Piwowarczyk, były wieloletni Przewodniczący Rady Gminy Fałków Mieczysław 
Szymczyk oraz obecna Przewodnicząca Rady Gminy Anna Pluta,  zastępca dyrektora PSP 
Fałków Agnieszka Lipska, prezes OSP Fałków Grzegorz Zganiacz, naczelnik OSP Wiesław 
Zganiacz, Tadeusz Czarniecki z radoszyckiej „Biłasówki”, regionalista i autor książek 
historycznych Marian Adamczyk a także członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Końskich 
oraz PTTK-u Końskie z prezesem Wojciechem  Paskiem oraz jego zastępcą Krzysztofem 
Wiatrem na czele. Nie zabrakło również byłych i obecnych nauczycieli fałkowskiej szkoły. 
W części nieoficjalnej można było zwiedzić wnętrze Domu Ludowego, przejrzeć kroniki 
instytucji i organizacji społecznych, ale przede wszystkim poznać twórców i rękodzielników z 
terenu gminy oraz  efekty ich pasji. Wśród  prac zdecydowanie królowało szydełko i haft 
krzyżykowy, ale można było podziwiać też  rzadki  dziś haft richelieu (haft wenecki). Wśród 
hobbistów pojawiły się nowe kierunki prac artystycznych jak pirografia (obrazy wypalane w 
drewnie), quilling (obrazy powstałe z cienkich i długich paseczków kolorowgo papieru), czy 
papierowa wiklina (wyplatane rurki z gazet). Nie brakowało kwiatów z kolorowych rajstop 
wstążek czy krepiny. Innym przejawem twórczości lokalnej  były wiersze i tomiki poezji. 
Przekrój wiekowy wystawców również był zróżnicowany: od uczennic fałkowskiej szkoły po 
emerytów. Silną 4-osobową grupę wystawienniczą stanowili członkowie Stowarzyszenia na 
Rzecz Rozwoju Wsi Wola Szkucka.  
Część swojej historii, a przez to historii Fałkowa i jego mieszkańców udostępniły : OSP -
„Kronika OSP Fałków”- Lucjan Sobczyk, Katarzyna Barańska, Aneta Ambroziak , GLKS - 
„Kronika LZS Fałków” Mieczysław Szymczyk , Chór przy Parafii Fałków - „Kronika Chóru 
Parafialnego Cantate Deo” Piotr Gonerka oraz Muzeum - „Kronika Muzeum w Fałkowie” Aneta 
Ambroziak. 
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Pasjonaci, którzy zdecydowali pokazać swoje prace to:  Janina Kurpińska z Fałkowa (prace 
szydełkowe), Helena Elżbieta Ostrowska z Fałkowa (prace szydełkowe, haft krzyżykowy), 
Danuta Głąbała z Fałkowa (haft richelieu), Ewa Danuta Pluta z Fałkowa (prace szydełkowe), 
Jadwiga Anna Doniecka z Fałkowa (prace szydełkowe), Barbara Boruń-Doniecka z Fałkowa 
(bibułkarstwo i kwiaty z krepiny), Anna Pluta z Woli Szkuckiej (prace szydełkowe), Zbigniew  
Mularczyk  z Woli Szkuckiej (tomiki poezji), Elżbieta Musiał z Woli Szkuckiej (prace 
szydełkowe, haft krzyżykowy), Wioletta Pluta z Woli Szkuckiej (storczyki z rajstop), Karolina 
Krawczyk z Czermna (wiklina papierowa, prace ze wstążki), Anna Grochala ze Skórnic 
(papierowa wiklina), Wioleta Jaborowska ze Studzieńca (prace ze wstążka, prace techniką 
quillingu), Olga Karbownik-Jasion ze Zbójna (prace szydełkowe, prace pirograficzne), 
Aleksandra Sarleja ze Starzechowic (wiersze), Marlena Pluta-Czerniejewska (prace szydełkowe, 
haft krzyżykowy), Patrycja Pluta z Woli Szkuckiej (prace ze wstążki) oraz Zofia Zub z Fałkowa 
(wiersze). 
Jak przystało na uroczystość urodzinową – nie zabrakło również słodkiego poczęstunku oraz  
okazjonalnego tortu, którym częstowały Marianna Głąbała oraz Urszula Dec z Gminnej 
Biblioteki Publicznej.  
Na zakończenie każdy z wystawców oraz autorzy kronik otrzymali certyfikaty uczestnictwa                     
w Gminnym Przeglądzie Rękodzieła i Twórczości czy Przeglądzie Kronik. 
 
 Festyn w Czermnie „Ocalić od zapomnienia” przy pomocy Urzędu Gminy w Fałkowie. 
 W niedzielę 30 września 2018 roku,  Ochotnicza Straż Pożarna w Czermnie zorganizowała 
festyn  o  wartości 50.000,00  zł. Zadanie to i  zostało  dofinansowane w 100% ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zgodnie z 
projektem  pod nazwą: Ocalić od zapomnienia – Odtworzenie i kultywowanie tradycji, folkloru i 
potraw regionalnych  w Gminie Fałków. Urząd Gminy przyłączył się do zorganizowania tej 
imprezy.  Przy słonecznej pogodzie najmłodsi mogli korzystać z bezpłatnego, wesołego 
miasteczka.  Mieszkańcy i goście mogli poczęstować się tradycyjnymi, znakomitymi  potrawami 
takimi jak : pierogi z kapustą i grzybami, prazoki, pigoły, kapusta z grochem, kiełbaski z grilla. 
Wśród potraw królował Kugiel z Czermna przygotowany przez Panią Bożenę Wrzeszcz, 
mieszkankę Czermna – Kolonii -  jako potrawa  wpisana na Listę Produktów Tradycyjnych 3 
września 2007 roku w kategorii dania gotowe. 
W trakcie festynu przepięknie zaprezentował się zespół folklorystyczny z Sokołowa, a także 
Kapela Stefana Wyczyńskiego z Lubczy i kapela „Jędrzej” z Potoka.  Gwiazdą wieczoru był 
cygański zespół DON VASYL, który poderwał publiczność do  wspólnych tańców. 
 
 Obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę 
W dniu 09.11.2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Fałkowie i Oddziałach Gimnazjalnych 
rozpoczęto obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystości  
zapoczątkowano tańcem narodowym - polonezem w wykonaniu uczniów klas piątych 
przygotowanym przez wychowawców p. Elżbietę Szymczyk  i p. Katarzyną Najmrocką.  
W programie artystycznym „Pociąg do wolności” przygotowanym przez p. Jolantę Grzegorczyk, 
p. Katarzynę Chudą, p. Katarzynę Krzysztoporską uczniowie odbyli podróż do przeszłości. 
Zanim dotarli do wymarzonej Stacji Wolność z  powagą oprowadzali wszystkich  po stacjach 
historycznych: Niewola, Powstania, I wojna światowa. Ten wzruszający montaż słowno –
muzyczny był wyrazem wdzięczności i uznania dla wszystkich, którzy walczyli i oddawali swoje 
życie za ojczyznę. 
Po zakończonej uroczystości cała społeczność szkolna z władzami gminy wzięła udział w marszu 
niepodległościowym ulicami Fałkowa, połączonym ze śpiewem pieśni patriotycznych. 
 Zwieńczeniem obchodów było wspólne odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego” przed siedzibą 
Urzędu Gminy w Fałkowie o godz. 11.11. 
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W dniu 11 Listopada 2018 r. w kościele parafialnym została odprawiona uroczysta Msza Św. w 
intencji Ojczyzny, podczas której uczniowie  przedstawili ofiarną drogę Polaków prowadzącą do 
wolności. Po mszy wszyscy zebrani udali się na cmentarz parafialny, by oddać hołd poległym                 
w czasie wojen, zapalono znicze i złożono kwiaty. 
W Publicznej Szkole Podstawowej w Czermnie dzień 09.11.2018 r. był dniem niezwykle 
uroczystym z okazji obchodów  setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Uroczystą akademię z tej okazji przygotował wraz z uczniami klasy VIII historyk Pan  Marian 
Adamczyk. 
„11 listopada 1918 r. spełnił się sen pokoleń Polaków - Państwo Polskie narodziło się na nowo. 
Po rozbiorach i 123 latach niewoli, rusyfikacji i germanizacji, po wielkich powstaniach, wolna 
Polska powróciła na mapę świata” - czytamy w uchwale Sejmu ustanawiającej 2018 r. Rokiem 
Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. 
W tym dniu o symbolicznej godzinie 11:11 społeczność uczniowska wraz z nauczycielami 
odśpiewała 4 zwrotki Hymnu Polskiego.  
W ten sposób tutejsza szkoła przyłączyła się do akcji: „Pobijmy razem Rekord dla Niepodległej” 
i odpowiedziała tym samym na zaproszenie Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej oraz 
Rady Dzieci i Młodzieży do świętowania „DNIA DLA NIEPODLEGŁEJ”. 
 Natomiast 11 listopada 2018r. o godz. 11:00 dla upamiętnienia 100-tnej rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości społeczność uczniowska  szkoły wraz z nauczycielami, rodzicami 
oraz mieszkańcami Czermna i okolic ruszyła w marszu przez ulice Czermna do kościoła na 
uroczystą mszę świętą w intencji ojczyzny. Uroczysty przemarsz, podczas którego śpiewano 
patriotyczne pieśni prowadził sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Czermnie oraz sztandar  
szkoły. 
 
 Twórcza jesień i zima w Fałkowie 
W sezonie jesienno-zimowym 2017/2018 Muzeum Ludowe z opiekunką Anetą Ambroziak                       
i Gminną Biblioteką Publiczną – kierownik Marianną Głąbałą - podjęło wiele działań                            
o charakterze rękodzielniczym, kultywujących lokalne tradycje oraz integrujące miejscową 
społeczność. Warsztaty były bezpłatne i otwarte dla wszystkich  zainteresowanych. Były też 
wielopokoleniowe, gdyż udział wzięły w nich dzieci, dorośli i emeryci. 
Fałkowskie Spotkania Szydełkowe odbywały się raz w tygodniu  od listopada do marca. Zajęcia 
odbyły się z inicjatywy Janiny Kurpińskiej, lokalnej pasjonatki szydełkowania i brało w nich 
udział 10  osób. Po ukończonym kursie szydełkowania uczestniczki nabyły umiejętności 
wykonywania ozdób  choinkowych i  wielkanocnych, koszyczków i i serwetek. Duży nacisk Pani 
Janina położyła na naukę czytania schematów szydełkowych zawartych w licznych 
czasopismach. Zwieńczeniem spotkań była wystawa prac uczestniczek warsztatów, jaka odbyła 
się w Gminnej Bibliotece. 
 
 Pożegnanie starego roku i powitanie nowego    
Pożegnaliśmy stary rok na placu przy Urzędzie Gminy w Fałkowie przy muzyce DJ-a., 
szampanie o północy, ognisku i smażeniu  kiełbasek. Życzenia złożyli mieszkańcom Wójt Gminy 
Henryk Konieczny    i Przewodniczący Rady Gminy Piotr Gonerka. W imprezie wzięło udział 
około 250 osób. 
 
11.3. Sport i rekreacja 
 
Działalność sportowa i rekreacyjna w gminie Fałków opiera się na współpracy ze szkołami oraz 
na działalności sportowej młodzieży i osób dorosłych. 
Sport w gminie realizują wszystkie placówki oświatowe. Szkolne zajęcia sportowe odgrywają 
kluczową rolę we wczesnej edukacji i kształtowaniu szczególnych umiejętności. 
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Na terenie gminy działa Gminny Ludowy Klub Sportowy w Fałkowie, któremu Wójt Gminy 
Fałków corocznie powierza zadania publiczne w zakresie kultury fizycznej i sportu w trybie 
konkursowym.  
W 2018 roku zawarto z GLKS Fałków umowę na realizację zadania pod nazwą 
„Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Fałków poprzez prowadzenie 
wszelkich form aktywności fizycznej realizowanych w sposób doraźny i cykliczny oraz 
organizację lub uczestniczenie w imprezach, zawodach i zajęciach sportowo-rekreacyjnych – 
sport masowy i rekreacyjny”. W ramach tego zadania w okresie od 01.02.2018 r. do 31.12.2018 r. 
prowadzone były zajęcia szkoleniowe w sekcji piłki nożnej dla dzieci i młodzieży, zajęcia 
treningowe w sekcji piłki siatkowej kobiet oraz zajęcia fitness dla kobiet. Zapewnione były starty 
zawodnika Piotra Konia w biegach górskich, który odnosi liczne sukcesy w kraju i zagranicą w 
tej dyscyplinie sportu. Zorganizowano Mistrzostwa Gminy w różnych dyscyplinach sportowych, 
Gminną Ligę Halową z piłce nożnej i Maratony Fitness. Reprezentanci Gminnego Klubu 
Sportowego brali udział w rozgrywkach III ligi kobiet, Świętokrzyskiej Lidze LZS oraz w innych 
turniejach i zawodach biegowych na terenie powiatu województwa i kraju. Zajęcia prowadzone 
przez GLKS z roku na rok czeszą się coraz większym powodzeniem wśród mieszkańców. 
Dla zapewnienia aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym 
organizowane są corocznie punkty sportowo-rekreacyjne w sołectwach posiadających bazę 
lokalową w postaci remiz OSP czy też świetlic wiejskich. W 2018 roku takie punkty działały                 
w 8 sołectwach i z tej formy wypoczynku skorzystało ok 120 osób. 
 
 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna 
Gmina dysponuje dobrze rozwiniętą infrastrukturę sportową i rekreacyjną, której skład wchodzą: 

 2 sale gimnastyczne w szkołach podstawowych (Fałków, Czermno),  
 hala sportowa przy Publicznej Szkole Podstawowej w Fałkowie,  
 przyszkolne place zabaw, 
 boisko do piłki nożnej w Fałkowie (użytkowany przez GLKS). 

W 2013 r. wybudowano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej z bieżnią                          
i trybunami przy szkole podstawowej w Fałkowie. Obiekt zaprojektowany przez pracowników 
Urzędu Gminy w Fałkowie został wyróżniony nagrodą Złotego Żurawia w województwie 
świętokrzyskim. Podobny obiekt został wybudowany w 2014 roku przy Szkole Podstawowej               
w Czermnie. W 2018 roku zostały wybudowane 2 boiska wielofunkcyjne w miejscowościach 
Skórnice i Turowice. Powstanie tych obiektów było możliwe dzięki pozyskaniu przez Gminę 
dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach Programu w 2015 roku 
wykonano place zabaw w następujących miejscowościach: Gustawów, Olszamowice, Skórnice, 
Starzechowice, Sulborowice, Turowice, Wola Szkucka i Wąsosz. Wartość tego przedsięwzięcia 
wyniosła  396.740,00 zł w tym 241.500,00 zł to kwota dotacji uzyskanej w ramach PROW 2007-
2013. Ponadto w 2018 roku wykonano place zabaw z elementami siłowni zewnętrznej                             
i oświetleniem fotowoltaicznym w miejscowościach Budy i Zbójno. Wartość tych inwestycji  do 
kwota 158.000,00 z ł w tym dotacja w ramach PROW 2014-2020 w wysokości 82.500,00 zł. 
Mając na względzie zachęcanie mieszkańców do aktywności fizycznej planowane są dalsze 
inwestycje w tym zakresie, między innymi budowa siłowni zewnętrznych w kolejnych 
miejscowościach. 
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     12. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW 
I STRATEGII 

 
13.1. Strategia Rozwoju Gminy Fałków na lata 2016-2025 

Uchwała Nr XIV/119/2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 kwietnia 2016 r. 
W 2018 roku Gmina realizowała zadania wynikające z głównych priorytetów, celów 
strategicznych i operacyjnych a także z kierunków działań określonych w Strategii Rozwoju 
Gminy Fałków na lata 2016-2025, tj: 
Priorytet I - infrastruktura, dostępność komunikacyjna i ochrona środowiska 
Cel strategiczny: Nowoczesna infrastruktura, wysoka dostępność komunikacyjna                                      
i bezpieczeństwo ekologiczne. 
 
Cel operacyjny: Ochrona zasobów przyrodniczych i krajobrazowych Gminy. 
Kierunek działań: 
 stworzenie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - wykonanie 

dokumentacji budowlanej, 
 kontynuacja działań w zakresie rozbudowy infrastruktury kanalizacyjno-wodociągowej -

budowa kanalizacji sanitarnej w m. Starzechowice i Wąsosz, 
 modernizacja kotłowni w budynkach użyteczności publicznej na proekologiczne, w tym 

wykorzystujące odnawialne źródła energii –złożenie wniosku o dotację na realizację Projektu 
pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy 
Fałków” działanie 3.3 w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 obejmującego przebudowę  
kotłowni w szkołach podstawowych, 

 rozwój programu dotacji do inwestycji solarnych w budynkach użyteczności publicznej                      
i indywidualnych gospodarstwach domowych - realizacja projektu „OZE dla mieszkańców 
SZMIG” oraz „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na 
terenie Gminy Fałków” realizowanych w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, 

 opracowanie i wdrożenie projektów edukacyjnych adresowanych do dzieci i młodzieży oraz 
dorosłych mieszkańców - wyposażenie pracowni  edukacji ekologiczno - przyrodniczej                       
w Szkole Podstawowej w Fałkowie przy dofinansowaniu z WFOŚiGW w Kielcach, 

 kontynuacja działań na rzecz usuwania i utylizacji azbestu – oczyszczenie terenu Gminy 
Fałków w 2018 r. z wyrobów zawierających azbest, demontaż starych pokryć azbestowych                   
i ich usunięcie, 

 rewitalizacja zniszczonych i zdegradowanych terenów i budynków na terenie gminy - 
realizacja projektu  pn. "Poprawa jakości życia mieszkańców Fałkowa poprzez rewitalizację 
zdegradowanych obszarów miejscowości" w ramach działania 6.5 RPOWŚ na lata 2014-2020, 

 
Cel operacyjny: Wysoka wewnętrzna i zewnętrzna dostępność komunikacyjna 
 remont dróg gminnych, lokalnych i wewnętrznych-przebudowa dróg ul. Cmentarnej                           

w miejscowości Czermno oraz w miejscowościach: Sulborowice, Skórnice, Poręba, Stomorgi, 
Sułków, Stanisławów, Wąsosz , Starzechowice Górne, 

 remont dróg powiatowych i krajowych przebiegających przez teren gminy – Realizacja 
zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0477T Fałków – Starzechowice-Turowice-
Sulborowice-gr. woj. świętokrzyskiego – (Skórkowice) w km 1+005 – 1+995 na długości 
990mb (odc.1 Fałków), w km 2+095 – 2+995 na długości 900 mb (odc.2: Fałków)-
Starzechowice) w km 4+165 – 5+065 na długości 900 mb (odc. 3 Starzechowice)” 
współfinansowanego w 50% ze środków Budżetu Państwa w ramach Programu Rozbudowy 
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej finansowanych i po 25% z budżetu Gminy 
Fałków i Starostwa Powiatowego w Końskich a także przebudowa dróg powiatowych przy 
udziale po 50% Gminy Fałków i Starostwa Powiatowego w Końskich, 
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 rozbudowa i modernizacja na energooszczędne oświetlenia przy drogach - dobudowa 
dodatkowych latarni i opraw oświetlenia ulicznego w Gminie Fałków. Zadanie polegało na 
budowie kablowego oświetlenia ulicznego  w miejscowościach: Gustawów,  Czermno - 
Kolonia, Poręba, Sulborowice oraz budowie oświetlenia ulicznego w postaci lamp 
fotowoltaicznych w Czermnie, Olszamowicach i Rudzisku. 
 

Cel operacyjny: Nowoczesna infrastruktura 
 budowa infrastruktury aktywnego wypoczynku (siłownie zewnętrzne, ścieżki, itp) - budowa 

siłowni zewnętrznej w parku podworskim, 
 remont niewykorzystanych budynków (remiz OSP, świetlic wiejskich) i przekształcenie ich                   

w lokalne placówki kultury- wykonanie projektu budowlanego, 
 rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej - budowa placów zabaw i boisk 

wielofunkcyjnych. 
 
Priorytet II - dziedzictwo kulturowe i oferta czasu wolnego 
Cel strategiczny: Rozwój oferty spędzania czasu wolnego na terenie Gminy. 
 
Cel operacyjny: Rozwój infrastruktury oraz spójnej oferty turystycznej i rekreacyjnej 
 tworzenie warunków dla rozwoju infrastruktury turystycznej oraz wypoczynkowej - budowa 

boisk, placów zabaw, siłowni zewnętrznych, 
 rozwój oferty dedykowanej całym rodzinom – organizacja imprezy Dzień Dziecka oraz Dni 

Gminy Fałków, 
 organizacja imprez promujących dorobek kulturalny, lokalnych artystów, zespołów – 

organizacja festynu rodzinnego „Ocalić od zapomnienia..” 
 

Cel operacyjny: Ochrona dziedzictwa kulturowego gminy 
 renowacja zabytków i przeciwdziałanie procesowi ich degradacji – opracowanie dokumentacji 

budowlanej rewitalizacji terenu przy zabytkowych ruinach zamku, 
 utrzymanie i promocja wielokulturowego bogactwa oraz tożsamości lokalnej i regionalnej - 

organizacja festynu rodzinnego „Ocalić od zapomnienia..” 
 
Priorytet III - kapitał ludzki i społeczny 
Cel strategiczny: Oferowanie wysokiej jakości usług publicznych i wzmacnianie kapitału 
społecznego. 
 
Cel operacyjny: Doskonalenie jakości usług przedszkolnych i edukacyjnych 
 doposażenie bazy oświatowej i infrastruktury edukacyjnej – realizacja projektu pn. „Szkolne 

Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” polegający na doposażeniu szkół 
w 44 nowoczesne stanowiska komputerowe dla prowadzenia zajęć z informatyki, 

 rozwój usług przedszkolnych – realizacja projektu „Akademia przedszkolaka w Gminie 
Fałków”. Projekt  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
RPOWŚ 2014-2020. 
 

Cel operacyjny: Rozwój oferty kulturalnej i rekreacyjno-sportowej 
 optymalne wykorzystywanie infrastruktury sportowej oraz upowszechnianie aktywności 

fizycznej mieszkańców – organizacja zawodów sportowych, 
 pielęgnowanie bogactwa kulturowego oraz tożsamości lokalnej i regionalnej - organizacja 

festynu rodzinnego „Ocalić od zapomnienia..”, 
 organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych - organizacja festynu rodzinnego 

„Ocalić od zapomnienia..”, organizacja zawodów i turniejów sportowych. 
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Cel operacyjny: Wzrost poziomu bezpieczeństwa publicznego 
 podejmowanie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców – wykonanie 

dokumentacji budowy monitoringu wizyjnego, 
 zwiększenie doposażenia sprzętowego służb ratowniczych – realizacja projektu  „Zwiększenie 

bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doposażenie w sprzęt medyczny i ratowniczy jednostek 
OSP z terenu gminy Fałków” 
 

Priorytet IV -  gospodarka lokalna 
Cel strategiczny: Doskonalenie oferty gospodarczej i inwestycyjnej Gminy 
Cel operacyjny: Rozwój przedsiębiorczości lokalnej 
 remont zniszczonego terenu targowiska – wykonanie dokumentacji budowlanej 
 
13.2. Program Rewitalizacji Gminy Fałków na lata 2016-2023 

Uchwała Nr XXI/168/2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2016 r. 
 

Program Rewitalizacji Gminy Fałków na lata 2016-2023 w 2018 roku został zaktualizowany 
Uchwałą Rady Gminy w Fałkowie nr  XXXII/254/2018 z 23 marca 2018 r. 
W 2018 roku Gmina realizowała projekty wynikające z Programu rewitalizacji w następujących 
sferach: 
 społecznej:   

- Aktywizacja osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez organizację 
festynów rodzinnych, 

- Organizacja zajęć/wydarzeń kulturalnych w szkołach, bibliotece, w Domu Ludowym i Parku 
Podworskim w Fałkowie, 

 gospodarczej: 
- wykonanie dokumentacji budowlanej Zagospodarowania/uporządkowania terenu targowiska 

w Fałkowie wraz z modernizacją budynku na potrzeby prowadzenia działalności 
gospodarczej, 

- wykonanie dokumentacji budowlanej modernizacji terenu i budynków po Kółku Rolniczym 
w Fałkowie na cele społeczno-gospodarcze, 

- wspierano MŚP poprzez zaangażowanie partnerów do wspólnej realizacji projektu: 
"Poprawa jakości życia mieszkańców Fałkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych 
obszarów miejscowości", 

 środowiskowej: 
- usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy, 
- edukacja ekologiczna - wyposażenie do pracowni edukacji ekologiczno - przyrodniczej                     

w Szkole Podstawowej w Fałkowie, 
 funkcjonalno-przestrzennej 

- wykonanie projektu budowlanego przebudowy budynku OSP/świetlicy wiejskiej, 
- wykonanie dokumentacji budowlanej dla zadań poprawiających estetykę sołectwa                               

i funkcjonalności przestrzeni publicznej, 
- przebudowa infrastruktury drogowej, 
- zakup pomocy dydaktycznych, 
- budowa siłowni zewnętrznej, 
- termomodernizacja budynków i poprawa estetyki przestrzennej osiedla mieszkaniowego                   

w Fałkowie, 
 technicznej: 

- realizacja projektu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, 
- wykonanie dokumentacji budowlanej remontu budynku spawalni przy bibliotece, 
- wykonanie dokumentacji monitoringu wizyjnego, 
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- realizacja projektu wyposażenia sal dydaktycznych w szkole. 
Ponadto w maju 2018 roku, została podpisana preumowa z Marszałkiem Województwa 
Świętokrzyskiego na realizację projektu kompleksowej rewitalizacji Fałkowa pn. "Poprawa 
jakości życia mieszkańców Fałkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów 
miejscowości". Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 
Wartość całkowita projektu to 5.389.339,67 zł w tym łączne dofinansowanie 4.077.872,81 zł. 
Projekt realizowanego przez Gminę Fałków wraz z partnerami, tj. Spółdzielnią Mieszkaniową 
„Nasz Dom” w Opocznie, Gminną Spółdzielnią Samopomoc Chłopska w Kodrębie oraz Spółką 
J&J „Zajazd Podzamcze” w Fałkowie.  Wartość zadań gminy to kwota 3.838.964,77 zł w tym 
3.071.171,82  zł stanowi dotacja. 
 
13.3. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Fałków 

Uchwała Nr XXI/167/2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2016 r. 
W 2018 roku Gmina realizowała zadania  wynikające z Planu gospodarki niskoemisyjnej dla 
gminy Fałków, w następującym zakresie: 
 zmodernizowanie dróg gminnych i powiatowych, 
 wykonanie wniosku o dotację na termomodernizację budynku hali sportowej, budynku Szkoły 

Podstawowej w Fałkowie i w Czermnie oraz remizy OSP w Czermnie, 
 zmniejszenie zużycia energii poprzez udział gospodarstw domowych w projekcie: OZE dla 

mieszkańców SZGiM. 
  

13.4. Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół Gminy Fałków na lata 2018-2025 
Uchwała Nr XXXVI/278/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 5 lipca 2018 r. 
 

W 2018 roku Gmina realizowała poniższe zadania wynikające z Kompleksowego Planu Rozwoju 
Szkół: 

 realizacja, w partnerstwie z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego, projektu pn. „Szkolne 
Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” polegający na doposażeniu szkół 
w 44 nowoczesne stanowiska komputerowe dla prowadzenia zajęć z informatyki, 

 zrealizowanie projektu współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Kielcach na 
wyposażenie do pracowni edukacji ekologiczno - przyrodniczej w Szkole Podstawowej                      
w Fałkowie, 

 realizacja projektu pn. „Akademia przedszkolaka w Gminie Fałków”. Projekt  
współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWŚ 2014-2020. 

13.5. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Fałków 
na lata 2014 - 2032  
Uchwała Nr IX/26/2015 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 23 lutego 2015 r. 

 
Na terenie Gminy realizowane były zadania wynikające z Programu usuwania azbestu                              
i materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Fałków na lata 2014 – 2032 poprzez: 
 oczyszczenie terenu Gminy Fałków z wyrobów zawierających azbest w ilości  4.658 m2/ 

51,238 Mg; 
  demontaż pokryć dachowych zawierających azbest w ilości 72 m2; 
 usunięcie płyt azbestowo-cementowe z 32 nieruchomości; 
 wyeliminowanie negatywnego wpływu materiałów i wyrobów zawierających azbest                               

na środowisko oraz zdrowie mieszkańców. 
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Koszt zadania w 2018 roku wyniósł 16.308,00 zł w tym pozyskane środki zewnętrzne                              
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 
8.154,00 zł 
13.6. Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Fałków na lata 2018-2021 

Uchwała Nr XXXVI/277/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 5 lipca 2018 r. 
 

Gmina Fałków prowadzi Gminną Ewidencję Zabytków oraz opracowuje Gminny Program 
Opieki nad Zabytkami Gminy Fałków. Na tej  podstawie dokonuje corocznie przeglądu stanu 
zachowania i wykorzystania obiektów zabytkowych.  Na bieżąco prowadzona  jest  również  
niezbędna  dokumentacja  i  dokonywane  są    przeglądy obiektów  stanowiących  własność  
gminy. Zabytki ruchome stanowią w całości wyposażenie kościołów –ich  dokumentacja  
pozostaje w posiadaniu proboszczów. 
W 2018 roku w zakresie ochrony zabytków w ramach zabezpieczenia i konserwacji 
systematycznie wykaszano trawę w Parku Podworskim w Fałkowie i na cmentarzu  z okresu I-ej 
Wojny Światowej  w Fałkowie. Natomiast nie wykonywano zadań inwestycyjnych i nie 
udzielano dotacji . 
W zakresie popularyzacji spuścizny historycznej i kulturowej  zadanie realizuje  Izba Tradycji               
im. Euzebiusza i Katarzyny Barańskich w Fałkowie oraz dwumiesięcznik Moja Gazeta Domowa,            
w którym Urząd Gminy na bieżąco informuje mieszkańców  o wydarzeniach z  dziedzictwa 
kulturowego.  
 
13.7. Plan zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Fałków 

Uchwała Nr X/82/2011 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 25 listopada 2011 r. 
 
Plan obejmuje dwa nie leżące bezpośrednio przy sobie fragmenty miejscowości Fałków: 
- Obszar „A”, zachodni, położony po zachodniej stronie ul. Studzienieckiej, około 200 – 450 m 

na południe od drogi krajowej relacji Namysłów – Rudnik i połączony z tą drogą za 
pośrednictwem drogi powiatowej 0480T; 

- Obszar „B’ ,wschodni, położony po wschodniej stronie ul. Wolskiej, około 200 –550 m na 
południe od drogi krajowej relacji Namysłów – Rudnik i połączony z tą drogą za 
pośrednictwem drogi powiatowej 0392T 

W ramach realizacji Planu wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na zadanie pn. 
„Projekt budowlany dla uzbrojenia działek budowlanych na osiedlu o nazwie określonej w mpzp 
obszar B- „WOLSKA” obejmującego tereny pod budownictwo mieszkaniowe MNU-1, MNU-2, 
MNU-3, MNU-4, MNU-5.  

Dane techniczne obiektu- branża drogowa: 
1) Powierzchnia projektowanej jezdni mineralno-bitumicznej (łącznie z placami do 

zawracania): 11051 m2 
2) Łączna długość budowanych ulic: 1921.35 m.b. 
3) Powierzchnia zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej:1448 m2 
4) Powierzchnia zjazdów utwardzonych z kruszywa łamanego: 105 m2 
5) Powierzchnia ciągów pieszo-rowerowych o nawierzchni z kostki betonowej:3197 m2 
6) Powierzchnia chodników z kostki betonowej: 2172 m2 
7) Powierzchnia utwardzonych poboczy z kruszywa łamanego: 918 m2 
8) Powierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej: 56 m2 

Dane techniczne obiektu- branża sanitarna: 
1) Sieć kanalizacji deszczowej, długość całkowita 2 305,24 m 
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2) Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, długość całkowita 1 815,99 m 
3) Sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, długość całkowita 1 472,33 m 
4) Sieć wodociągowa, długość całkowita 1178,96 m 
5) Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej: 94,18 m 
6) Projekt trzech przepompowni ścieków sanitarnych. 
7) Przyłącza wodociągowe - 86 szt. 
8) Przyłącza kanalizacji sanitarnej -86 szt.  

 

Dane techniczne obiektu- branża elektryczna: 
1) Projekt budowy oświetlenia ulicznego, długość całkowita 2133,00 m.b. 
2) Projekt przebudowy sieci średniego napięcia, długość całkowita 127, 00 m.b. 
3) Projekt budowy trzech odcinków wewnętrznych linii zasilania. 

W skład dokumentacji wchodziło wykonanie: 
1) Projektu budowlanego branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej wymaganego przepisami 

Prawa Budowlanego wraz z opisem i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót; 
2) Projektu wykonawczego branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej; 
3) Przedmiaru robót; 
4) Kosztorysu inwestorskiego; 
5) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych; 
6) Stałej organizacji ruchu; 
7) Operatu wodnoprawnego; 
8) Uzyskanie zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, 

uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej. 

Wartość całkowita dokumentacji projektowej brutto: 154.000,00 zł. 

W ponadto 2018 r. zostało wydanych 28 pozytywnych decyzji o warunkach zabudowy i 6 decyzji 
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. Wystawiono również ogółem 194 zaświadczenia                        
o przeznaczeniu działek w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Fałków. 
 
13.8. Program Współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok 
Uchwała Nr  XXIX/231/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 listopada 2017 r. 
 

Program współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego stanowi element polityki społecznej gminy. 
Dotacje na realizację zadań publicznych w 2018 roku udzielane były organizacjom 
pozarządowym w drodze otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Wójta Gminy oraz w 
trybie poza konkursowym. 
Środki finansowe przeznaczone z budżetu Gminy Fałków na realizację zadań publicznych                  
w 2018 roku wynosiły 390.000,00 zł. Realizując zadania objęte Programem w zakresie 
upowszechniania kultury fizycznej w drodze konkursu powierzono zadanie po nazwą 
”Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Fałków poprzez prowadzenie 
wszelkich form aktywności fizycznej realizowanych w sposób doraźny i cykliczny oraz 
organizację lub uczestniczenie w imprezach, zawodach i zajęciach sportowo-rekreacyjnych – 
sport masowy i rekreacyjny” stowarzyszeniu „Gminny Ludowy Klub Sportowy w Fałkowie” 
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W zakresie pomocy społecznej Gmina Fałków udzieliła dotacji w kwocie 3000 zł na wsparcie 
zadania publicznego p.n. „Pozyskiwanie żywności i jej przekazywanie osobom najbardziej 
potrzebującym”, które jest realizowane przez Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności ul. 
Żabia 35; 27 -400 Ostrowiec Św. Dotacja została przekazana z pominięciem otwartego konkursu 
ofert. Zadanie było realizowane w porozumieniu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w 
Fałkowie. W rezultacie wydano art. żywnościowe dla 355 osób  z terenu Gminy Fałków.  
W ramach zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej Gmina Fałków wspierała 
Ochotnicze Straże Pożarne w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii.  
Na ten cel przeznaczono kwotę 320 tyś. zł z czego dla OSP w Fałkowie przekazano dotację                           
w kwocie 161 tyś. zł na realizację zadania pod nazwą „Budowa boiska wielofunkcyjnego                            
w Skórnicach” oraz dla OSP w Turowicach przekazano dotację w kwocie 159 tyś. zł na realizację 
zadania pod nazwą „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Turowicach” 
W 2018 roku Gmina Fałków udzielała organizacjom pozarządowym wsparcia pozafinansowego 
w formie nieodpłatnego udostępnienia nieruchomości oraz informowania o źródłach 
pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych np. z funduszy Unii Europejskiej. 
 
13.9. Gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi na 2018 rok 
          Uchwała Nr XXX/238/2017 Rady Gminy  w Fałkowie z dnia  28 grudnia 2017 r. 
 
Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 
oraz przeciwdziałaniem narkomanii jest zadaniem własnym gminy, o czym stanowi art. 41 ust. 1 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art. 10 ust. 1 ustawy                               
o przeciwdziałaniu narkomanii. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 
Fałkowie realizuje zadania wynikające z przepisów powołanych ustaw i jest organem powołanym 
przez Wójta Gminy Fałków.   
Głównym zadaniem Komisji jest prowadzenie rozmów motywacyjno-interwencyjnych w celu 
podjęcia leczenia przez osobę uzależnioną od alkoholu i współuzależnionych członków  rodziny, 
podejmowanie działań dyscyplinujących osoby nadużywające alkoholu oraz propagowanie 
zdrowego trybu życia bez uzależnień. 
Do komisji trafiają wnioski o wszczęcie postępowania wobec osób nadużywających alkoholu od 
członków rodziny uzależnionego, bardzo często po interwencji policji, z opieki społecznej, od 
prokuratury i Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie. 
W 2018 roku Komisja odbyła 8 posiedzeń, na które wezwała 17 osób i przeprowadziła 4 
rozmowy z osobami nadużywającymi alkoholu i skierowała 2 wnioski do Sądu celem orzeczenia 
o obowiązku podjęcia leczenia odwykowego. Celem spotkań Komisji z osobami uzależnionymi 
jest nakłanianie ich zarówno do leczenia  zamkniętego w Wojewódzkim Ośrodku Terapii 
Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Morawicy, jak też w poradni uzależnień w 
Końskich bądź terapii w grupach wsparcia AA. 
Komisja na swych posiedzeniach między innymi:  
- rozpatrzyła  wnioski o wydanie zezwoleń dla podmiotów zamierzających prowadzić sprzedaż 

napojów alkoholowych i wydała 11 postanowień opiniujących,  
- rozpatrzyła wnioski i pisma skierowane do Komisji, 
- omawiała na bieżąco realizację zadań wynikających z rocznego programu profilaktyki.   
Komisja ściśle współpracowała z Komisariatem Policji w Radoszycach, z Zespołem 
Interdyscyplinarnym ds. Przemocy w Rodzinie oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Fałkowie. 
Realizując Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii, Policja monitoruje sytuację rodzin zagrożonych przemocą ze 
strony osób nadużywających alkoholu.  
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Realizując Gminny Program Profilaktyki w 2018 roku Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Fałkowie: 
 utrzymywała punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin. W ramach działalności 

punktu konsultacyjnego zatrudniano Panią psycholog, która udzieliła bezpłatnych 85 porad               
w tym dla 54 kobiet, 8 mężczyzn i 23 dzieci. Porady udzielane były  3 razy w miesiącu 
podczas trzygodzinnych dyżurów w Ośrodku Zdrowia w Fałkowie. Koszty wynagrodzenia dla 
psychologa wyniosły 10.500,00 zł;   

 zorganizowała zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich  w 8 
sołectwach na terenie gminy Fałków. W tym celu zakupiono między innymi: piłkarzyki, stół  
do tenisa stołowego, piłki, gry planszowe, art. piśmienne i papiernicze, malowanki oraz środki 
czystości. Zatrudniono 8 opiekunek w tym 2 na umowę  o pracę oraz 6 w ramach staży z 
urzędu pracy i prac interwencyjnych. Łączny koszt zajęć wyniósł 13 265,33 zł z czego 
4865,33 zł wydatkowano na zakup wymienionego wyżej wyposażenia a  kwotę 8400 zł 
przeznaczono na wynagrodzenie dla dwóch opiekunek. 

 współorganizowała sportowy „XI Turniej Gwiazdkowy” dla uczniów szkół podstawowych          
z terenu Gminy -  koszt  3000 zł; 

 dofinansowała wycieczki dla uczniów szkół podstawowych oraz scholi i ministrantów                    
z parafii Czermno na kwotę 6600 zł; 

 ufundowała poczęstunki dla uczniów szkół w terenu Gminy Fałków podczas zabaw 
choinkowych oraz z okazji Dnia Dziecka na kwotę łączną 2668,43 zł; 

 wspólnie z Komendą Powiatową Policji zorganizowała Turniej piłki siatkowej dla uczniów 
oddziałów gimnazjalnych z terenu Powiatu Koneckiego – koszt zakupu nagród wyniósł 
3.002,00 zł; 

 współorganizowała Piknik rodzinny pod. Nazwą „Dni Gminy Fałków”. Na ten cel 
przeznaczono kwotę 10.000,00 zł; 

 sfinansowała kolonie letnie z programem profilaktycznym dla 9-ciorga dzieci i młodzieży                                             
z rodzin korzystających z pomocy społecznej na kwotę 9.000,00 zł; 

 opracowała Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Fałków na 2019 rok. 

 Koszt wynagrodzenia i obsługi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w 2018 roku wyniósł 9.241,48 zł. 

Na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów alkoholowych, Komisja dysponowała funduszami pochodzącymi z opłat za 
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 
W 2018 roku sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy prowadziło 27 punktów                     
w tym: 

% alkoholu Liczba zezwoleń 
w tym: 

Sklepy Gastronomia 
do 4,5% w tym piwo 27 24 3 

od 4,5% do 18 % w tym wino 18 16 2 
powyżej 18% (wódki) 16 15 1 

RAZEM 61 55 6 
 
Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018 roku wyniosły                  
81.940,24 zł. W 2018 roku na plan wydatków 80 000 zł wydatkowano kwotę 67.957,24 zł.   
 
13.10. Program  opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Fałków w 2018 r. 
          Uchwała Nr XXXII/255/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 23 marca 2018 r. 
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W ramach realizacji zadań wynikających z Programu opieki nad zwierzętami  
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Fałków w 2018 r. 
prowadzone były następujące działania: 

 leczenie bezdomnych zwierząt, 
 utylizacja zwierząt poszkodowanych w wypadkach drogowych, 
 sterylizacja i kastracja zwierząt, 

Łączny koszt realizacji: 6 157,41 zł 
 
 

13. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY 
 
 

Lp Uchwała stan realizacji 

1. Uchwała Nr XXXI/246/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 12 
lutego 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Fałków na lata 2018-2025 

w trakcie realizacji 

2. Uchwała Nr XXXI/247/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 12 
lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 
2018 rok 

zrealizowana 

3. Uchwała Nr XXXI/248/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 12 
lutego 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w 
Fałkowie z dnia 30 listopada 2017 roku Nr XXIX/235/2017 w 
sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koneckiemu 
na realizację zadania publicznego 

zrealizowana 

4. Uchwała Nr XXXI/249/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 12 
lutego 2018 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na 
wyodrębnienie w budżecie Gminy Fałków na 2019 rok środków 
stanowiących fundusz sołecki 

akt jednorazowy 

5. Uchwała Nr XXXII/250/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 
23 marca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego i podziału zysku Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Fałkowie za 2017 rok 

akt jednorazowy 

6. Uchwała Nr XXXII/251/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 
23 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy 
Fałków na 2018 rok 

zrealizowana 

7. Uchwała Nr XXXVI/274/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 
5 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków 
na 2018 rok i podziału wolnych środków jako nadwyżki 
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy 

zrealizowana 

8.  Uchwała Nr XXXII/252/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 
23 marca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Fałków na lata 2018 - 2025 

w trakcie realizacji 
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9. Uchwała Nr XXXII/253/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 
23 marca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Fałkowie za 2017 
rok 

akt jednorazowy 

10. Uchwała Nr XXXII/254/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 
23 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia aktualizacji "Programu 
Rewitalizacji Gminy Fałków na lata 2016-2023" 

w trakcie realizacji 

11. Uchwała Nr XXXII/255/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 
23 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Fałków w 2018 r. 

zrealizowana 

12. Uchwała Nr XXXII/256/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 
23 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie 
się odszkodowania na rzecz Skarbu Państwa 

akt jednorazowy 

13. Uchwała Nr XXXII/257/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 
23 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Fałków na 
okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby 
radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 

aktualnie 
obowiązująca 

14. Uchwała Nr XXXII/258/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 
23 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Fałków na stałe 
obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib 
obwodowych komisji wyborczych 

aktualnie 
obowiązująca 

15. Uchwała Nr XXXIII/259/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 
16 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy 
Fałków na 2018 rok 

zrealizowana 

16. Uchwała Nr XXXIII/260/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 
16 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Fałków na lata 2018-2025 

w trakcie realizacji 

17. Uchwała Nr XXXIII/261/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 
16 kwietnia 2018 roku w sprawie zwolnienia z obowiązku 
zbycia nieruchomości z drodze przetargu 

zrealizowana 

18. Uchwała Nr XXXIII/262/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 
16 kwietnia 2018 roku w sprawie zwolnienia z obowiązku 
zbycia nieruchomości w drodze przetargu 

zrealizowana 

19. Uchwała Nr XXXIII/263/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 
16 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia oceny zasobów 
pomocy społecznej Gminy Fałków za 2017 r. 

akt jednorazowy 

20. Uchwała Nr XXXIV/264/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 
21 maja 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego 

zrealizowana 

21. Uchwała Nr XXXIV/265/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 
21 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków 

zrealizowana 



Raport o stanie Gminy Fałków za 2018 rok 
 
 
 

 

57

na 2018 rok 
22. Uchwała Nr XXXIV/266/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 

21 maja 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Fałków na lata 2018-2025 

w trakcie realizacji 

23. Uchwała Nr XXXV/267/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 
20 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego za 2017 rok 

zrealizowana 

24. Uchwała Nr XXXV/268/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 
20 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla 
Wójta Gminy Fałków z tytułu wykonania budżetu za 2017 r. 

zrealizowana 

25. Uchwała Nr XXXV/269/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 
20 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy 
Fałków na 2018 rok 

zrealizowana 

26. Uchwała Nr XXXV/270/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 
20 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Fałków na lata 2018-2025 

w trakcie realizacji 

27. Uchwała Nr XXXV/271/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 
20 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy 
w Fałkowie z dnia 12 lutego 2018 roku Nr XXXI/248/2018 w 
sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koneckiemu 
na realizację zadania publicznego 

zrealizowana 

28. Uchwała Nr XXXV/272/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 
20 czerwca 2018 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania 
konsultacji z mieszkańcami Gminy Fałków 

aktualnie 
obowiązująca 

29. Uchwała Nr XXXV/273/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 
20 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do 
realizacji "Aneksu Nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 
dla Gminy Fałków" 

w trakcie realizacji 

30. Uchwała Nr XXXVI/275/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 
5 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Fałków na lata 2018-2025 

w trakcie realizacji 

31. Uchwała Nr XXXVI/276/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 
5 lipca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/238/2017 
Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie 
zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Fałków na 2018 rok 

zrealizowana 

32. Uchwała Nr XXXVI/277/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 
5 lipca 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Opieki nad Zabytkami Gminy Fałków na lata 2018-2021 

w trakcie realizacji 

33. Uchwała Nr XXXVI/278/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 
5 lipca 2018 roku w sprawie przyjęcia Kompleksowego Planu 

w trakcie realizacji 
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Rozwoju Szkół Gminy Fałków na lata 2018-2025 

34. Uchwała Nr XXXVI/279/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 
5 lipca 2018 roku w sprawie dopłat do grup taryfowych 
odbiorców usług wodociągowych oraz usług kanalizacyjnych na 
terenie Gminy Fałków 

aktualnie 
obowiązująca 

35. Uchwała Nr XXXVI/280/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 
5 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta 
Gminy Fałków 

zrealizowana 

36. Uchwała Nr XXXVII/281/2018 Rady Gminy w Fałkowie z 
dnia 7 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy 
Fałków na 2018 rok 

zrealizowana 

37. Uchwała Nr XXXVII/282/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 
7 września 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Fałków na lata 2018-2025 

w trakcie realizacji 

38. Uchwała Nr XXXVII/283/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 
7 września 2018 roku w sprawie określenia zasad usytuowania 
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie 
Gminy Fałków 

aktualnie 
obowiązująca 

39. Uchwała Nr XXXVII/284/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 
7 września 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy 
Fałków 

aktualnie 
obowiązująca 

40. Uchwała Nr XXXVII/285/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 
7 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na 
rzecz Gminy Fałków nieruchomości oznaczonej jako działka 
ewidencyjna nr 688/2 o powierzchni 0,0228 ha położonej w 
miejscowości Gustawów obrębie geodezyjnym Smyków 

zrealizowana 

41. Uchwała Nr XXXVIII/286/2018 Rady Gminy w Fałkowie z 
dnia 11 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie 
Gminy Fałków na 2018 rok 

zrealizowana 

42. Uchwała Nr XXXVIII/287/2018 Rady Gminy w Fałkowie z 
dnia 11 października 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2018-2025 

w trakcie realizacji 

43. Uchwała Nr XXXVIII/288/2018 Rady Gminy w Fałkowie z 
dnia 11 października 2018 roku w sprawie zasad udzielania 
dotacji celowych z budżetu Gminy Fałków dla Ochotniczych 
Straży Pożarnych, trybu postępowania o udzielenie dotacji i 
sposobu kontroli oraz rozliczania 

uchylona 

44. Uchwała Nr XXXVIII/289/2018 Rady Gminy w Fałkowie z 
dnia 11 października 2018 roku w sprawie współdziałania 
Gminy Fałków z Gminą Przedbórz w realizacji zadania 
publicznego polegającego na wsparciu osób przewlekle 
psychicznie chorych i niepełnosprawnych umysłowo 

aktualnie 
obowiązująca 
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zamieszkałych na terenie Gminy Fałków w zakresie 
zapewnienia im opieki oraz rehabilitacji społecznej poprzez 
uczestnictwo w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gaju 

45. Uchwała Nr XXXVIII/290/2018 Rady Gminy w Fałkowie z 
dnia 11 października 2018 roku w sprawie zmiany uchwały 
Rady Gminy w Fałkowie z dnia 20 czerwca 2018 roku Nr 
XXXV/271/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Koneckiemu na realizację zadania publicznego 

zrealizowana 

46. Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 19 
listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej 
dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem 
Przewodniczącego Rady Gminy w Fałkowie 

akt jednorazowy 

47. Uchwała Nr I/2/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 19 
listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady 
Gminy w Fałkowie 

aktualnie 
obowiązująca 

48. Uchwała Nr I/3/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 19 
listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji skrutacyjnej 
dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem 
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Fałkowie 

akt jednorazowy 

49. Uchwała Nr I/4/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 19 
listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego 
Rady Gminy w Fałkowie 

aktualnie 
obowiązująca 

50. Uchwała Nr I/5/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 19 
listopada 2018 roku w sprawie uchylenia uchwały 
XXXVIII/288/2018 z dnia 11 października 2018 r. Rady Gminy 
w Fałkowie w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z 
budżetu Gminy Fałków dla Ochotniczych Straży Pożarnych, 
trybu postępowania o udzielenie dotacji i sposobu kontroli oraz 
rozliczania 

zrealizowana 

51. Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 
listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składów liczbowych 
stałych Komisji Rady Gminy w Fałkowie 

aktualnie 
obowiązująca 

52. Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 
listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składów osobowych 
stałych Komisji Rady Gminy w Fałkowie 

aktualnie 
obowiązująca 

53. Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 
listopada 2018 roku w sprawie opłaty targowej 

w trakcie realizacji 

54. Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 
listopada 2018 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 
żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok 

w trakcie realizacji 

55. Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 
listopada 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek od 
nieruchomości 

w trakcie realizacji 

56. Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 
listopada 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od środków transportowych na terenie Gminy Fałków 

w trakcie realizacji 

57. Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 
listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy 
Fałków na 2018 rok 

zrealizowana 
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58. Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 
listopada 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Fałków na lata 2018-2025 

w trakcie realizacji 

59. Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 
listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy 
Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
2019 rok 

w trakcie realizacji 

60. Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 
listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości diet i 
kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Fałków 

w trakcie realizacji 

61. Uchwała Nr II/16/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 
listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla 
sołtysów za udział w pracach Rady Gminy Fałków 

w trakcie realizacji 

62. Uchwała Nr II/17/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 
listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej 
zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy 
Fałków 

w trakcie realizacji 

63. Uchwała Nr II/18/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 
listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej 
zryczałtowanej diety dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 
Fałków 

w trakcie realizacji 

64. Uchwała Nr II/19/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 
listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla 
Wójta Gminy Fałków 

w trakcie realizacji 

65. Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 
grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 
2018 rok 

zrealizowana 

66. Uchwała Nr III/21/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 
grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Fałków na lata 2018-2025 r. 

w trakcie realizacji 

67. Uchwała Nr III/22/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 
grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu 
osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 

w trakcie realizacji 

68. Uchwała Nr III/23/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 
grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium 
dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z 
pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku 
i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem 
"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 

w trakcie realizacji 

69. Uchwała Nr III/24/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 
grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w 
zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia 
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób 
objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i 
w domu" na lata 2019-2023 

w trakcie realizacji 

70. Uchwała Nr III/25/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 
grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Fałków na 2019 rok 

w trakcie realizacji 
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71. Uchwała Nr III/26/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 
grudnia 2018 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty 

w trakcie realizacji 

72. Uchwała Nr III/27/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 
grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 
Mienia Komunalnego 

w trakcie realizacji 

73. Uchwała Nr III/28/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 
grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Rady Społecznej działającej 
przy Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Fałkowie 

w trakcie realizacji 

74. Uchwała Nr III/29/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 
grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Fałków 

w trakcie realizacji 

75. Uchwała Nr III/30/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 
grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Gminy 
w Fałkowie na 2019 rok 

w trakcie realizacji 

76. Uchwała Nr III/31/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 
grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Stałych 
Komisji Rady Gminy w Fałkowie na 2019 rok 

w trakcie realizacji 

77. Uchwała Nr III/32/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 
grudnia 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki 
pisarskiej w treści uchwały Nr II/10/2018 Rady Gminy w 
Fałkowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości 

w trakcie realizacji 

78. Uchwała Nr III/33/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 
grudnia 2018 r. w sprawie wyboru członka wchodzącego w 
skład Zgromadzenia Związku Międzygminnego o nazwie: 
Staropolski Związek Gmin i Miast 

w trakcie realizacji 

79. Uchwała Nr III/34/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 
grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Fałków 
na 2019 rok 

w trakcie realizacji 

80. Uchwała Nr III/35/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 
grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Fałków na lata 2019-2025 

w trakcie realizacji 

 

 

Wójt Gminy Fałków 

    /-/ HENRYK    KONIECZNY 


