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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 2019 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 2019 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 
województwa łódzkiego od zachodu i południowego - zachodu - Przedbórz, od północy - 
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Żarnów. Powierzchnia gminy wynosi 132,1 km2, a w skład gminy wchodzi 19 sołectw (41 
miejscowości) 
 
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  

W 2019 roku w Urzędzie Gminy w Fałkowie zatrudnionych na stałe było: 20 pracowników na 
stanowiskach urzędniczych oraz 9 pracowników na stanowiskach obsługi. 

 
1.3. Demografia 
Według stanu rejestru mieszkańców na dzień 31.12.2019 r. w Gminie Fałków zameldowanych 
było 4478 osób w tym 2226 kobiet i 2252 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 
2019 4478 2226 2252 712 2713 1053 
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 Migracja ludności 
rok zameldowania wymeldowania 
2016 88 127 
2017 99 170 
2018 107 163 
2019 100 213 

 

 
 

 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 

2019 28 72 
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 Małżeństwa zawarte w 2019 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Fałkowie 
 

 
 
 

 Liczba ludności w poszczególnych sołectwach Gminy Fałków wg stanu na dzień 31.12.2019 r. 
 

Lp. sołectwo Liczba mieszkańców 
1. Budy 120 
2. Czermno 606 
3. Czermno-Kolonia 261 
4. Fałków 1047 
5. Gustawów 121 
6. Olszamowice 266 
7. Papiernia 67 
8. Pląskowice 87 
9. Skórnice 365 
10. Smyków 97 
11. Stanisławów 44 
12. Starzechowice 296 
13. Studzieniec 128 
14. Sulborowice 147 
15. Sułków 24 
16. Turowice 268 
17. Wąsosz 166 
18. Wola Szkucka 246 
19. Zbójno 122 

razem 4478 
 
1.4.  Bezrobocie 
 
Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich na dzień 31 grudnia 2019 roku 
zarejestrowane były 122 osoby bezrobotne z terenu Gminy Fałków w tym: 
 74 kobiety, 
 36 osób bezrobotnych z prawem do zasiłku, 
 56 osób długotrwale bezrobotnych. 
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Bezrobocie w latach 2016 – 2019 przedstawia poniższa tabela i wykres: 

rok 
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych  

stan na 31 grudnia 

2016 165 

2017 128 

2018 149 

2019 122 
 

 
 
Na przestrzeni 2019 roku w Gminie Fałków nastąpił spadek liczby bezrobotnych o 27 osób.  
 
 Aktywizacja bezrobotnych.  
Na aktywizację osób bezrobotnych z terenu Gminy Fałków w 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy 
Wydatkował kwotę 399.464,00 zł i w ramach tych środków zaktywizowano 50 osób 
bezrobotnych w tym: 

 prace interwencyjne – 1 osoba, 
 roboty publiczne – 14 osób, 
 staż – 24 osób 
 doposażenie i wyposażenie stanowisk pracy – 6 osób, 
 dotacje – 9 osób, 
 bony na zasiedlenie – 1 osoba, 
 jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 2 osoby, 
 szkolenia – 2 osoby. 
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2. BUDŻET GMINY 
 
Budżet Gminy Fałków na 2019 rok został uchwalony w dniu 28 grudnia 2018 r. Uchwałą                     
Nr III/34/2018 Rady Gminy w Fałkowie.  
 
2.1. Dochody 
 
Dochody Gminy Fałków zrealizowane w 2019 r. wyniosły 22 640 746,05 zł, co stanowi 87,48% 
planowanych dochodów. 
 
Udziały poszczególnych składników w dochodach gminy 

Źródło dochodów Wykonanie w zł %  realizacji 

Dochody własne z tyt. podatków i opłat 3 208 894,16 97,07 

Dochody majątkowe 125 597,61 73,88 

Udział w podatkach stanowiących dochód 
budżetu państwa 

3 288 128,24 101,15 

Subwencje 8 148 908,00 100 

Środki unijne 564 315,71 15,78 

Dotacje na zadania zlecone, własne oraz 
realizowane na podstawie porozumień 

6 564 595,96 98,16 

Pozostałe dochody własne 740 306,37 99,82 

razem 22 640 746,05 87,48 

 
 
 Dochody ogółem a dochody własne budżetu gminy 

Rok Dochody ogółem zł Dochody własne zł % udział 

2019 22 640 746,05 3 208 894,16 14,17 

 
 
 Podatki i opłaty lokalne 

Udział podatków i opłat lokalnych w dochodach ogólnych gminy 
Rok Dochody ogółem zł Podatki i opłaty lokalne zł % udział 

2019 22 640 746,05 2 967 364,74 13,11 
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Struktura podatków i opłat lokalnych 

Treść Wykonanie zł % udział 

Podatek od nieruchomości 1 069 040,12 4,72 

Podatek rolny 162 018,28 0,72 

Podatek leśny 140 833,02 0,62 

Podatek od środków transportowych 93 796,86 0,41 

Podatek od spadków i darowizn 11 926,00 0,05 

Podatek od czynności cywilnoprawnych 192 345,43 0,85 

Opłata skarbowa 12 551,52 0,06 

Wpływy z koncesji za sprzedaż alkoholu 88 096,14 0,39 

Wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego 40 372,78 0,18 

Pozostałe opłaty  1 156 384,59 5,11 

razem 2 967 364,74 13,11 

 
Dochody z tyt. udziału Gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 

Treść Wykonanie zł % udział 

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób 
fizycznych 

3 252 515,00 14,37 

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób 
prawnych 

35 613,24 0,16 

Razem 3 288 128,24 14,52 

 
 Subwencja ogólna dla Gminy Fałków 

Treść Wykonanie zł % udział 

Część oświatowa 3 836 642,00 16,95 

Część wyrównawcza 4 116 124,00 18,18 

Część równoważąca 196 142,00 0,87 

Razem 8 148 908,00 35,99 

 
2.2. Wydatki z budżetu gminy 
 
Plan wydatków budżetowych Gminy Fałków na 2019 roku w wysokości 25 873 474,64 zł został 
wykonany w 80,79%, tj. na kwotę 20 903 868,36 zł. 
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Treść Wykonanie zł % realizacji 

Wydatki ogółem 
z tego: 

20 903 868,36 80,79 

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 333 574,89 94,18 

Wydatki inwestycyjne 2 693 661,45 45,56 

Wydatki na remonty 227 007,81 98,70 

Dotacje 218 191,17 96,71 

Dotacje na wydatki inwestycyjne 259 210,00 100 

Wydatki na obsługę długu 71 211,26 98,90 

Pozostałe wydatki 10 101 011,78 80,95 

 
Wydatki budżetowe w poszczególnych działach  

Treść Wykonanie w zł % udział 

Oświata i wychowanie 5 835 667,97 27,92 

Rodzina  5 630 432,14 26,93 

Administracja publiczna 2 835 819,20 13,57 

Transport i łączność 1 746 796,35 8,36 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 586 906,28 7,59 

Pomoc społeczna 916 586,85 4,38 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 152 641,17 0,73 

Ochrona zdrowia  68 747,64 0,33 

Kultura fizyczna 61 306,53 0,29 

Pozostałe wydatki 2 068 964,23 9,90 

Razem  20 903 868,36 100 
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Struktura wydatków gminy według kategorii 

Treść Wykonanie w zł 

Inwestycje 2 693 661,45 

Zakup usług remontowych 227 007,81 

Zakupy pozostałych usług 1 591 711,41 

Zakup energii 505 293,24 

Zakupy materiałów i wyposażenia 890 309,08 

Wynagrodzenia z pochodnymi 7 333 574,89 

Dotacje 477 401,17 

Wydatki na obsługę długu 71 211,26 

Zasiłki i pomoc w naturze 121 770,45 

Pozostałe wydatki 6 991 927,60 

Razem 20 903 868,36 

 
 
 Wydatki inwestycyjne 

Wydatki budżetowe ogółem a wydatki inwestycyjne w gminie  2019 r. 

Treść Wykonanie w zł 

Wydatki ogółem 20 903 868,36 

Wydatki inwestycyjne 2 693 661,45 

 
W budżecie Gminy Fałków na 2019 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 31.12.2019 r. w ha 

I. Grunty komunalne ogółem  70,87 
tereny mieszkaniowe 0,10 

Drogi 40,53 
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Opis mienia według grup rodzajowych  Stan na dzień 31.12.2019 r. w ha 
Lasy 24,11 

tereny przemysłowe 0,82 

Tereny rekreacyjne 2,33 

inne tereny zabudowane 2,45 

nieużytki 0,53 

II. Obiekty komunalne ogółem: liczba 23 

Budynki niemieszkalne, budowle  13 

Obiekty szkolne 2 

Gminne biblioteki 1 

 Ośrodki sportu i rekreacji (boiska) 4 

 Obiekty służby zdrowia 2 

 
Gmina nie posiada zasobu mieszkaniowego. 
 
 

4. INWESTYCJE  
 
4.1. Najważniejsze inwestycje realizowane przez Gminę Fałków w 2019 roku 
 Dobudowa dodatkowych latarni i opraw oświetlenia ulicznego w Gminie Fałków”- zadanie 

rozpoczęte rok wcześniej i zostało zakończone w 2019 roku. Zadanie polegało na dobudowie 
dodatkowych latarni i opraw oświetlenia ulicznego w miejscowościach: a)  Gustawów: - 
Budowa linii budowę linii kablowych nN oświetlenia ulicznego dł całkowitej 347m, 
ustawienie 6 słupów stalowych stożkowych latarni z oprawami sodowymi o mocy 70W, b) 
Czermno – Kolonia - Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego dł. ok. 510 m oraz 
montażu 11 szt. latarni oświetlenia ulicznego  sodowe oraz LED, c) Poręba - Podwieszenie 
przewodu oświetlenia ulicznego dł około 641m wraz z zabudową opraw oświetleniowych 
sodowych 70W – 6 szt, d) Sulborowice - Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego dł. ok. 
340m. oraz montaż 4 szt. latarni oświetlenia ulicznego, e) Czermno -   Budowa  4 szt latarni 
hybrydowych LED, f) Olszamowice - Budowa 1 szt latarni solarnej LED, g) Rudzisko  - 
Budowa 1 szt latarni solarnej LED. Wartość zadania wyniosła 301.765,74zł. 

 Przebudowa dróg wewnętrznych w gminie Fałków wartości 273.621,27 zł, obejmujące 
przebudowę:  
 Drogi wewnętrznej na działce ewidencyjnej nr 617 w m. Poręba, o dł.244 mb i szer. 3mb;   
 Drogi wewnętrznej na działce ewidencyjnej nr 362 w m. Stanisławów, o dł.684mb i szer. 

3mb;  
 Drogi wewnętrznej na działce ewidencyjnej nr 1065 między miejscowościami Czermno - 

Stomorgi, o dł.880mb i szer. 3mb;  

 Przebudowa drogi wewnętrznej Sępskie Niwy - Sęp od km 0+000 do km 0+883,50  w 
Gminie Fałków. Wartość zadania: 180.928,71 zł. Zadanie współfinansowanie ze środków 
Lasów Państwowych w wysokości 144.742,96 zł. 

 Przebudowa infrastruktury drogowej na ul. Plac Kościelny, ul. Ogrodowej, ul. Zamkowej i 
ul. Spacerowej oraz na terenie osiedla mieszkaniowego w Fałkowie- Zadanie realizowane w 
ramach Projektu nr RPSW.06.05.00-26-0004/17 pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców 
Fałkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości”, 
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współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 
Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”.  Wartość zadania 566.521,84 
zł w 80% dofinansowana w ramach realizowanego projektu 

 Wymiana pokryw studni odwadniających pod parkingiem na terenie osiedla mieszkaniowego 
o wartości  8477,85 zł. Zadanie w 80% dofinansowane w ramach w ramach Projektu nr 
RPSW.06.05.00-26-0004/17 pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców Fałkowa poprzez 
rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości” 

 Modernizacja dróg lokalnych i rolniczych w gminie Fałków, obejmująca wykonanie warstwy 
z kruszywa kamiennego na drogach lokalnych i rolniczych, w tym: Droga na działce nr 1265 
i 249 Czermno-Smyków, dł 1040mb, szer.3mb, Droga na działce nr 1145 Starzechowice, dł 
545mb, szer.3mb, Droga na działce nr 115 Sulborowice, dł 520mb, szer.3mb, Droga na 
działce nr 617 Poręba, dł 250mb, szer.3mb, Droga na działce nr 674 Czermno-Zuzowy, dł 
300mb, szer.3mb, Droga na działce nr 500 Dobry Widok, dł 120mb, szer.3mb, Droga na 
działce nr 856 Budy, dł 40mb, szer.3mb, z przepustami fi 40, 2 szt x 6mb. Wartość zadania 
130.945,80 zł 

 Przebudowa drogi gminnej nr 322003T Zbójno-Kołoniec od km 0+904,5 do km 1+545,27 
oraz drogi gminnej nr 322005T Skórnice-Pląskowice od km 0+000 do km 0+993,77 w 
Gminie Fałków – Roboty budowlane o łącznej wartości 487.622,40 współfinansowanie są w 
50% w ramach Funduszu Dróg samorządowych. W roku 2019 wykonano 1 część (odcinek 
Zbójno-Kołoniec) o wartości 231.077,17 zł. Pozostały zakres robót, tj. Przebudowa drogi 
Skórnice-Pląskowice zostanie wykonana w roku 2020 

 Wykonanie dokumentacji projektowej uzbrojenia działek budowlanych na osiedlu o nazwie 
określonej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego obszar B - 
„WOLSKA”. W ramach zadania wykonano pełną dokumentację budowlaną obejmującą 
budowę dróg osiedlowych z chodnikami z odwodnieniem i oświetleniem drogowym a także 
projekt sieci wodociągowej i kanalizacji. Wartość zadania  154.000,00zł brutto 

 Wykonanie parkingu z kostki brukowej przy drodze gminnej - ul. Cmentarnej w Czermnie. 
Wartość zadania 12.260,87 zł 

 Zadanie pn.: „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” (e-
Pracownie WŚ) realizowane w partnerstwie z Województwem Świętokrzyskim, polegające 
na stworzeniu nowoczesnych pracowni informatycznych w szkołach, poprzez zakup łącznie 
44 sztuk komputerów dla szkół podstawowych w Fałkowie i w Czermnie. Zadanie o wartości 
138.872,80 zł został współfinansowane w 80%  ze środków Unii Europejskiej  w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

 Zakup i doposażenie gminnej oczyszczalni ścieków w przekładnię cykloidalną 
umożliwiającą przetwarzanie poprzez odwirowanie osadu. Wartość zakupu 26.500,00 zł 
 

4.2. Realizowane projekty i środki finansowe pozyskane w 2019 roku na zadania 
inwestycyjne 
 
 Projekt nr RPSW.06.05.00-26-0004/17 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 3 838 964,77 zł w tym 3.071.171,82 
dotacji. 
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 Projekt nr RPSW.03.03.00-26-0028/17 pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej na terenie Gminy Fałków”, współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,  Działanie 3.3 RPOWŚ.  Całkowita wartość zadania 
4.757.643,69 zł w tym 95% dofinansowania w kwocie 4.517.861,51 zł. 

 Projekt nr RPSW.07.04.00-26-0065/18 pn. „Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i 
pracowni matematyczno-przyrodniczych w placówkach oświatowych Gminy Fałków”, 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,  Działanie 7.4 RPOWŚ.  
Całkowita wartość zadania 713.229,09 zł w tym 75% dofinansowania w kwocie 499.260,36 
zł. 

 Projekt nr RPSW.03.04.00-26-0022/18 pn. „Kompleksowa modernizacja oświetlenia 
ulicznego w Gminie Fałków”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,  
Działanie 3.4 RPOWŚ.  Całkowita wartość zadania 1.851.842,47 zł w tym 85% 
dofinansowania w kwocie 1.574.066,10 zł. 

 Realizowany w partnerstwie z zarządem Województwa projekt nr  RPSW.07.04.00-26-
0001/18 pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” 
polegający na doposażeniu szkół w 44 nowoczesne stanowiska komputerowe dla 
prowadzenia zajęć z informatyki. Wartość zadania 138.872,80zł w tym 80% pochodziło z 
funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

 Projekt pn. „Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców Staropolskiego Związku Gmin i 
Miast”, w ramach którego mieszkańcy otrzymali 60% dofinansowanie do zakupu i montażu 
instalacji fotowoltaicznych lub solarnych. Do końca 2019r w Gminie Fałków wyraziło chęć 
udziału w projekcie 78 gospodarstw domowych.  

 Przebudowa drogi gminnej nr 322003T Zbójno-Kołoniec od km 0+904,5 do km 1+545,27 
oraz drogi gminnej nr 322005T Skórnice-Pląskowice od km 0+000 do km 0+993,77 w 
Gminie Fałków. Wartość zadania 493.498,62 zł w tym 50% dofinansowania w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych. 

 

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 
„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. 
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Wskaźniki zwodociągowania w Gminie 

lp. wyszczególnienie 
jednostka 

miary 
stan na dzień 
31.12.2019 r. 

1. wskaźnik zwodociągowania gminy % 99,99 

2. długość sieci wodociągowej km 109,4 

3. 
podłączenia wodociągowe prowadzące do budynków 
mieszkalnych 

szt. 1548 

4. podłączenia wodociągowe prowadzące do przedsiębiorstw szt. 38 

5. 
zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach 
domowych 

m3/mieszk./rok 51 

 
W 2019 roku wykonano 13 nowych przyłączy i podpisano 74 umowy na dostarczanie wody. 
 
5.2. Kanalizacja 
 
Na terenie gminy Fałków sieć kanalizacyjna ma długość 55,86  km, obecna liczba przyłączy 
wynosi 869. 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 2019 r. wykonano 51 przyłączy i podpisano 65 umów na odprowadzanie ścieków. 
 
Wskaźniki skanalizowania gminy. 

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

Lp. Wyszczególnienie 
Jednostka 

miary 
Stan na dzień 
31.12.2019 r. 

1. Wskaźnik skanalizowania gminy % 53 

2. Długość sieci kanalizacyjnej km 55,86 

3. Podłączenia kanalizacyjne do gospodarstw domowych szt. 869 

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  18 
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Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
z terenu Gminy Fałków w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. realizowany był przez firmę 
EKOM Maciejczyk Spółka Jawna, ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny. 
 W 2019 r. wszyscy właściciele nieruchomości nie objętych systemem gospodarowania odpadami 
komunalnymi przez Gminę Fałków podpisali indywidualne umowy na odbiór odpadów.  
 
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 2019 roku. 

Lp. Nazwa przedsięwzięcia Koszt (zł) 

1. Odbiór odpadów komunalnych - firma zewnętrzna 395.143,00 

2. Program komputerowy do opłat za odpady 2.749,05 

3. Koszty administracyjne  27.401,19 

 
Według stanu na 31.12.2019 r. systemem zbiórki odpadów komunalnych objęto 3491 osób. 
Łącznie wpłynęło 1271 deklaracji (w tym 1219 właścicieli nieruchomości zadeklarowało 
segregację odpadów, natomiast 52 właścicieli nieruchomości nie prowadzi segregacji odpadów). 
Wpływy do budżetu Gminy Fałków związane z poborem opłat śmieciowych w 2019 roku 
wyniosły 358.227,54 zł. Zaległości w opłatach uiszczanych przez mieszkańców na dzień 
31.12.2019 r. wyniosły 39.819,37 zł.  
W ramach funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy 
Fałków planuje się z uruchomienie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Fałkowie. 
 
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 
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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 2568 m 
 Nr 322011T Gustawów – Stanisławów – długość 1919 m 
 Nr 322012T Fałków ul. Akacjowa – długość 121 m 
 Nr 322013T Fałków ul. Modrzewiowa – długość 121 m 
 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   980 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   362 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   280 m 
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Łącznie długość dróg gminnych wynosi 39 km i 957 m. 
W grudniu 2019 roku zostały zakończone prace nad nowymi projektami stałej organizacji ruchu 
dla dróg gminnych. W wyniku tych prac uległa zmiana kilometrażowa. 
Długość drogi krajowej Nr 42 na terenie gminy wynosi 14 km. 
W roku 2019 Gmina Fałków realizowała inwestycje związane z 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  4,5 km,  
 przebudowano drogi powiatowe o łącznej długości 2 km w ramach współpracy z Powiatem 

Koneckim, 
 wybudowano 2308 m²chodników, zatok i parkingów przy drogach gminnych i 

wewnętrznych, 
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. 
 
 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 przezwyciężenie 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 działa w oparciu o Statut przyjęty Uchwałą Nr 
XXV/167/2009 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 czerwca 2009 r.  
 
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 31.12.2019 r. było 
zatrudnionych łącznie 9 pracowników na etacie. Ponadto zostały zawarte umowy zlecenia                      
z informatykiem, asystentem rodziny, logopedą i pedagogiem. 
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Nazwa działu i stanowiska pracy stan na dzień 31.12.2018 r. stan na dzień 31.12.2019 r. 

Kierownik 1 1 

Administrator 1 1 

Pomoc administracyjno- biurowa 1 1 

Opiekunka domowa 4 3 

Pracownik socjalny 1 2 

Starszy pracownik socjalny 1 1 

 
6.3. Formy wsparcia realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
 
 Pomoc dla osób niepełnosprawnych oraz przewlekle chorych 
Usługi opiekuńcze świadczone są 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 2019 r. z usług skorzystało 29 osób z terenu gminy Fałków. Usługobiorcy ponoszą procentową 
odpłatność za wykonanie usługi. Koszt usług opiekuńczych w 2019 r. wyniósł 130.890,00 zł. 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Fałkowie realizuje specjalistyczne usługi opiekuńcze         
w zakresie logopedy i pedagoga. W 2019 r. objęto pomocą 1 dziecko z terenu gminy Fałków - 
koszt 9.252,54 zł. 
 
 Realizacja zadań ustawy o pomocy społecznej 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Fałkowie w okresie od stycznia do grudnia 2019 r. objął 
pomocą społeczną 176 rodzin o łącznej liczbie 428 osób. Decyzją przyznano świadczenia dla 253 
osób. 
Zasiłki stałe otrzymały 43 osoby na łączną kwotę 255.666,89 zł. w tym przyznawany dla osoby 
samotnie gospodarującej otrzymało 38 osób na kwotę 242.613,89 zł a przyznawany dla osób 
pozostających  w rodzinie otrzymało  5 osób na kwotę 13.053,00 zł. 
Opłacono składkę zdrowotną od osób pobierających zasiłek stały w kwocie 22.720,86 zł. 

 

Rodzaj zasiłku stałego 
Liczba świadczeniobiorców 

stan na dn. 31.12.2019 r. 
Kwota 

Zasiłek stały dla osoby w rodzinie 5 8.407,00 zł 

Zasiłek stały dla osoby samotnie gospodarującej 38 218.988,00 zł 
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Zasiłki okresowe przyznano i wypłacono dla 13 rodzin, przy łącznej liczbie 46 osób na kwotę 
24.840,70 zł  w całości pokrytą z dotacji.  
Zasiłki były przyznane z powodu: 
 bezrobocia  dla 10 rodzin  na kwotę 16.487,00 zł, 
 długotrwałej choroby dla 2 rodzin  na kwotę 3.963,00 zł; 
 niepełnosprawności  dla 1 rodziny na kwotę 198,00 zł; 
 z innych powodów(wielodzietność) dla 2 rodzin na kwotę 4.192,70 zł 

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

Powód przyznania Liczba rodzin Kwota 

Bezrobocie 10 16.487,00 zł 

Długotrwała choroba 2 3.963,00 zł 

Niepełnosprawność 1 198,00 zł 

Inny powód 2 4.192,70 zł 

 

Zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe przyznawane były na zakup: leków, odzieży i obuwia, 
opału, środków czystości, środków opatrunkowych, opłacenie energii elektrycznej, 
dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego oraz na remont. Łącznie udzielono pomocy na 
kwotę 20.000 zł.     
 
  

5

38

Zasiłek stały dla osoby w rodzinie

Zasiłek stały dla osoby samotnie
gospodarującej

10

2

1

2
Bezrobocie

Długotrwała choroba

Niepełnosprawność

Inny powód
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Rodzaje zasiłków celowych – ich liczba i kwota 

Rodzaj zasiłku 
Liczba zasiłków 
(stan na 31.12.2019 r.) 

Kwota 

Specjalny zasiłek celowy 26 9.572,07 zł 

Celowy „zwykły” 19 10.427,93 zł 

 
 
Program ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania” -  wydatkowano kwotę 107.797,00 zł                    
z tego środki własne – 43.119,00 zł, dotacja – 64,678,000 zł. 
W ramach Programu sfinansowano dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach. Wydatkowano 
kwotę: 28.407,00 zł z tego środki własne – 11.872,00 zł, dotacja – 16.535,00 zł. Wydano 13140 
posiłków dla 93 osób w tym: w formie pełnego obiadu dla 6-ciorga dzieci oraz jednego dania 
gorącego dla 87 dzieci. Obiady opłacone były w szkołach podstawowych w Czermnie i Fałkowie, 
w szkołach ponadgimnazjalnych w Baryczy i w Końskich. 
Z pomocy w formie zasiłku celowego na żywność skorzystały 94 rodziny o łącznej liczbie 223 
osób w rodzinie. Kwota wydatkowana – 79.390,00 zł, tego środki własne to 31.247,00 zł a 
48.143,00 zł  to dotacja. 
 
Formy pomocy w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - stan                   
na 31.12.2019 r. 

Forma pomocy w ramach 
programu „Pomoc państwa                          

w zakresie dożywiania” 

Liczba 
osób/rodzin 

Środki własne Dotacja 
Łączna 
kwota 

Posiłek - pełny obiad 6 dzieci 11.872,00 zł 16.535,00 zł 28.407,00 zł 
Posiłek - jedno danie gorące 87 dzieci 

Zasiłek celowy na żywność 94 rodziny 31.247,00 zł 48.143,00 zł 79.390,00 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  2019 r. została podpisana umowa na dystrybucję art. spożywczych. Pomocą objętych zostało 
355 osób. GOPS wydał również skierowania dla 200 osób do Parafii Rzymsko - Katolickiej w 
Czermnie celem uzyskania pomocy w ramach programu POPŻ. 
 

26

19 Specjalny zasiłek celowy

Celowy „zwykły”
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W ramach pomocy w formie całodobowej opieki zapewniono i opłacono schronienie dla 6 
osób na kwotę 73.085,00 zł w Ośrodku Opiekuńczym „Barbara”.  

Wynagrodzenie należne z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd opiekunowi 
prawnemu wypłacono dla jednej osoby na łączną kwotę 1.800,00 zł całość dotowana. 

W grudniu 2019 r. została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim na utworzenie dwóch 
świetlic środowiskowych na terenie gminy Fałków w ramach projektu konkursowego.             

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 
 
Pomoc w formie pracy socjalnej udzielona w 2019 r. 

      Praca socjalna Liczba rodzin  Liczba osób  

Ogółem (praca socjalna + pomoc finansowa) 384 949 

Wyłącznie praca socjalna 209 521 

 
 Realizacja zadań ustawy o dodatkach mieszkaniowych. 
Wypłacono dodatek mieszkaniowy dla jednej rodziny o łącznej kwocie 783,88 zł. 
 
 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 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r. 

Rok 
Liczba rodzin objęta działaniami 

asystenta rodziny 
Liczba dzieci w rodzinie 

2019 4 16 
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Dzieci przebywające w rodzinach zastępczych oraz wydatki z tym związane - stan na 
31.12.2019 r. 

Forma opieki Liczba dzieci Wydatki za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej 

Instytucjonalna 1  
33.276,89 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 

2019 47 108 

 
 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 2019 r. 
zostało 9 rodzin, w tym 39 osób. Łącznie odbyło się 19 posiedzeń. 
 
Niebieskie karty w latach 2018-2019. 

Rok Liczba założonych NK Liczba zakończonych NK 

2018 2 3 

2019 9 6 

 
 Zadania przekazane Gminie w ramach zadań rządowych – dział świadczeń rodzinnych 
W  roku 2019 wypłacono świadczenia  rodzinne w kwocie 1.829.017,86 zł, dodatki do zasiłków 
rodzinnych w kwocie 257.463,52 zł,  zasiłki pielęgnacyjne w kwocie 467.007,00 zł, świadczenia 
pielęgnacyjne w kwocie 455.274,00 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 46.087,00 zł, 
jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka w kwocie 25.000,00 zł, świadczenie 
rodzicielskie w kwocie 76.152,00 zł, zasiłek dla opiekuna w kwocie 14.800,00 zł oraz fundusz 
alimentacyjny w kwocie 77.620,00 zł. 
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 Program „Rodzina 500+” 
W 2019 r. do Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Fałkowie wpłynęło 430 wniosków                     
o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (w tym 171 wniosków wpłynęło w formie 
elektronicznej). Wypłacono łącznie 6615 świadczeń w tym 222 na podstawie decyzji Wojewody 
Świętokrzyskiego. 
Świadczenie wychowawcze i częściowo  koszty jego obsługi są finansowane w formie dotacji 
celowej z budżetu państwa. 
 
 Program rządowy „Dobry start” 
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. 
Koszt programu w 2019 r. wraz z obsługą wyniósł 149.420,00 zł.  
Do GOPS w Fałkowie złożono 325 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” (w 
tym 196 wniosków w formie papierowej i 129 w formie elektronicznej).  
Wypłacono świadczenie  „Dobry start” dla 482 uczniów – na kwotę 144.600,00 zł. 
 
   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. 
 

Finansowanie stypendium szkolnego 2019 r. Kwota  

środki własne 9.108,00 zł 

dotacja 81.966,00 zł 

łącznie: 91.074,00 zł 

 
W I półroczu 2019 r. przyznano 67 stypendiów na kwotę 47.180,00 zł a w II półroczu 2019 r. 
przyznano 77 stypendiów na kwotę 43.894,00 zł. 
 Łącznie tą formą pomocy objęto 88 uczniów. 
 
 

 7. BEZPIECZEŃSTWO  PUBLICZNE 
 
7.1. Przestępczość 
 
Teren Gminy Fałków obsługiwany jest przez Komisariat Policji w Radoszycach. W 2019 roku 
Komisariat Policji wykonywał czynności w sprawie 27 zdarzeń przestępczych zaistniałych na 
terenie Gminy Fałków. 
W okresie 2019 roku na terenie Gminy Fałków odnotowano łącznie 36 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 2019 roku 
przedstawiono  w poniższej tabeli. 
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Informacja o wykroczeniach w gminie Fałków (dane Komisariatu Policji w Radoszycach) 

Rodzaj wykroczenia Liczba  

Drogowe 23 

Porządkowe 2 

Naruszenie ustawy o wychowaniu w trzeźwości 2 

Przeciwko mieniu 8 

Inne 1 

 
 
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 
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 selektywna 
 radiostacja samochodowa motorola 
 radiostacja nasobna motorola 
 motopompa TOHATSU 
 motopompa szlamowa 
 motopompa pływająca NIAGARA  
 motopompa pływająca NIAGARA 2 
 motopompa GZUT P05 
 sprzęt hydrauliczny do ratownictwa technicznego 
 piła motorowa STIHL 
 piła motorowa do cięcia betonu STIHL 

232

2

8

1
wykroczenia na terenie Gminy Fałków w 2019 roku

Drogowe

Porządkowe

Naruszenie ustawy o wychowaniu w trzeźwości

Przeciwko mieniu

inne
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 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 

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 2019 roku odnotowano 66 zdarzeń, wymagających interwencji Ochotniczej Straży Pożarnej            
w tym: 
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Rodzaj zdarzenia Liczba  

Pożar nieużytków 20 

Pożar lasu 8 

Pożar sadzy 1 

Pożar składowiska odpadów 19 

Pożar budynków 1 

Miejscowe zagrożenia 16 

Zagrożenie ze strony osoby będącej pod wpływem środków odurzających 1 
 
Ogółem w działaniach brało udział 396 strażaków. Łączny czas udziału w akcjach ratowniczo-
gaśniczych to 3163,5 godziny. 
W 2019 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. Drużyna OSP Czermno i OSP Fałków oraz Kobieca Drużyna Pożarnicza 
z OSP Fałków brali udział w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych  oraz  OSP Fałków i 
Kobieca Drużyna Pożarnicza w powiatowych zawodach sportowo – pożarniczych, jak również  
biorą czynny udział w uroczystościach kościelnych, państwowych oraz przy organizacji imprez 
kulturalno-oświatowych , okolicznościowych i charytatywnych. 
 

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). 
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 spowodowane niekorzystnymi zjawiskami 

atmosferycznymi 
W 2019 roku na terenie Gminy Fałków wystąpiło niekorzystne zjawisko atmosferyczne w postaci 
suszy, która spowodowała znaczne 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 47/2019 Wójta Gminy Fałków z dnia 31 lipca                        
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2019 r. w dniach od 05.08.2019 r. do 05.09.2019 r. dokonywała oszacowania strat w 
gospodarstwach rolnych, na wniosek poszkodowanych rolników. Przeprowadzono wizję lokalną 
w 105 gospodarstwach rolnych dotkniętych suszą w uprawach o łącznej powierzchni 516,48 ha i 
oszacowano wartość strat na kwotę 945.412,85 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, 
 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 31.12.2019 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 01.01.2019 r. stan 31.12.2019 r. 

Osoby zadeklarowane do lekarza 3298 3067 
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Wyszczególnienie stan na 01.01.2019 r. stan 31.12.2019 r. 

Osoby zadeklarowane do pielęgniarek 
środowiskowo-rodzinnych 

3263 3028 

Osoby zadeklarowane do położnej 1824 1768 

Uczniowie objęci opieką pielęgniarki szkolnej 418 339 

 
Z powyższego zestawienia wynika, że w ciągu 2019 roku liczba osób deklarujących korzystanie       
z usług PZOZ w Fałkowie uległa zmniejszeniu: 

 do lekarza  - o 231 osób, 
 do pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych – o 235 osób, 
 do pielęgniarki położnej – o 56 osób 

W 2018 roku lekarze udzielili 21.180 porad. Wykonano 1630 zabiegów pielęgniarskich między 
innymi pomiar ciśnienia, mierzenie poziomu cukru, iniekcje, badanie EKG. 97 osób 
zaszczepiono przeciwko grypie. 
Pielęgniarki środowiskowe wykonały 255 wizyt patronażowych u dzieci do 12 miesiąca życia. 
Wykonały 659 świadczeń leczniczych, pielęgnacyjnych i diagnostycznych w domu chorego. 
Położna środowiskowa wykonała 85 wizyt patronażowych u 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 229 
uczniów profilaktyką fluorkową w klasach od I do VI. 
W poradni ginekologiczno-położniczej udzielono 312 porad dla kobiet. 
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 
 
Wg stanu na dzień 30.09.2019 r. do Szkoły Podstawowej w Fałkowie uczęszczało 249 uczniów w 
14 oddziałach w tym 48 dzieci w oddziałach w przedszkolnych  
W szkole  zatrudnionych było 45 osób, w tym: 

Wyszczególnienie liczba 

Nauczyciele dyplomowani 25 

Nauczyciele mianowani 8 

Nauczyciele kontraktowi 2 

Pracownicy obsługi 9 
 
 Baza lokalowa 
Szkoła posiada 22 sale lekcyjne, 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 oraz 
inne pomieszczenia dostosowane do prowadzenia zajęć dydaktycznych. 
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10.2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Czermnie 
Wg stanu na dzień 30.09.2019 r. do Szkoły podstawowej w Czermnie uczęszczało 132 uczniów  
w tym 31 dzieci w oddziałach przedszkolnych w 11 oddziałach. 
 
W szkole  zatrudnione były 24  osoby, w tym: 

Wyszczególnienie liczba 

Nauczyciele dyplomowani 15 

Nauczyciele mianowani 4 

Nauczyciele kontraktowi 1 

Nauczyciele stażyści 1 

Pracownicy obsługi 3 
 
 Baza lokalowa 
Szkoła posiada 10 sal lekcyjnych, w tym  pracownię komputerową, W budynku znajdują się 
również: biblioteka, świetlica, sala gimnastyczna, kuchnia i stołówka oraz inne pomieszczenia 
dostosowane do prowadzenia zajęć dydaktycznych. 
 
 

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. 
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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 2019 r. wynosił 19.688 woluminów. W 2019 r. zakupiono 496 
woluminów na kwotę 11.252 zł w tym: 
 ze środków własnych zakupiono 247 woluminów za kwotę 6.072 zł, 
 ze środków MKiDN  zakupiono 249 woluminów za kwotę 5.180 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 360  wypożyczeń.  
 
 Czytelnicy i użytkownicy 

Liczbę czytelników w latach 2018-2019 przedstawiono w poniższej tabeli 
rok czytelnicy ogółem czytelnicy do lat 15 

2018 495 215 

2019 507 175 

 
Liczba czytelników i odwiedzin w bibliotekach w 2019 roku  

Wyszczególnienie czytelnicy ogółem czytelnicy do lat 15 odwiedzający 

Biblioteka w Fałkowie 260 102 2135 

Filia w Czermnie 247 73 1970 

 
Łącznie w bibliotekach wypożyczono 5.731 woluminów w tym 2.055 woluminów dla dzieci i 
młodzieży. 
 
 Dostęp do internetu 
W bibliotece do dyspozycji mieszkańców i czytelników udostępnione są nieodpłatnie komputery 
z dostępem do internetu, W 2019 r. skorzystało z nich  87 osób.  
 

rok Liczba osób korzystających ze stanowisk komputerowych 

2018 157 

2019 87 

 
W porównaniu do roku 2018 liczba korzystających z komputerów zmniejszyła się o 70 osób. 
 
 Różne formy pracy i upowszechnianie czytelnictwa 
W ramach promocji książek i czytelnictwa wykonywane są gazetki i hasła, spotkanie z dziećmi i 
młodzieżą. 
Rok 2019 ogłoszono: 
 rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego (1919-2000) w 100 rocznicę urodzin; 
  rokiem Anny Walentynowicz (1929-2010) w 90 rocznicę urodzin; 
  rokiem Stanisława Moniuszki (1819-1872) w 200 rocznicę urodzin. 
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W bibliotekach odbywały się: 
  cykliczne spotkania z uczniami i wspólne czytanie książek, 
  moja biblioteka – uczniowie klas 0 i klas I zapoznają się z księgozbiorem biblioteki, 
  dzieci z przedszkola odwiedziły biblioteki z okazji „Międzynarodowego Dnia Książki                        

dla Dzieci”, 
  głośne czytanie książek dla dzieci z przedszkola i klas I-III w ramach akcji „Cała  Polska 

Czyta dzieciom”,  
  zwiedzanie tutejszej Izby Tradycji przez dzieci i młodzież, 
  z racji Światowego Dnia Środowiska odbyło się sprzątanie placu wokół muzeum, 
  przygotowania do obchodów dni Gminy Fałków, 
  rocznica wybuchu II wojny światowej ( wystawa książek i spotkanie z uczniami ), 
 „ Dzień Pluszowego Misia”- spotkanie z przedszkolakami, 
 spotkania szydełkowe, które odbywają się już cztery sezony. Spotkania prowadzi Pani                        

J. Kurpińska, miejscowa mistrzyni i pasjonatka szydełkowania. Szydełkowa grupa liczy już          
15 osób,  

  spotkanie opłatkowe dla osób samotnych zorganizowane wspólnie z Gminnym ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Fałkowie. 

11.2. Pozostała działalność kulturalna 
 
 76 rocznica zbrodni hitlerowskiej 
W dniu 24.05.2019 r. przy obelisku w Bulianowie, w miejscu przepłaconym krwią rodzin 
Olszewskich i żydowskich spotkali się mieszkańcy Fałkowa i okolic. 
W uroczystości upamiętniającej ofiary zbrodni hitlerowskiej z okresu II wojny światowej 
uczestniczyli: P. Cecylia Olszewska z rodziną, Wójt Gminy Fałków P. Henryk Konieczny, 
Przewodniczący Rady Gminy P. Piotr Gonerka, dyrektorzy szkół: P. Mirosława Palus,                        
P. Marianna Michalska, ks. proboszcz Andrzej Gawryś, delegacja z miasta Pohrebyszcze na 
Ukrainie, pracownicy Urzędu Gminy w Fałkowie, nauczyciele, radni, sołtysi, strażacy, harcerze 
oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Fałkowie i Szkoły Podstawowej w Czermnie. 
Uroczystości przewodniczył P. Piotr Gonerka.    
  
 Dzień Rodziny w Fałkowie  - festyn rodzinny   
„Dzień Rodziny w Fałkowie” odbył się w dniu 2 czerwca 2019 r. W trakcie imprezy odbyły się: 
występy artystyczne dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy, gry i zabawy, konkursy rodzinne, 
występ zespołu cygańskiego oraz  występ  gwiazdy wieczoru  -  sławnego zespołu ENEJ. Przez 
cały czas trwania festynu dzieciaki mogły korzystać z bezpłatnego wesołego miasteczka. W 
czasie festynu odbyła się zbiórka publiczna pod nazwą  „  Rodziny – Rodzinom”, która miała na 
celu wspomóc dwie rodziny dotknięte chorobą  onkologiczną.  Na pomoc zebrano i przekazano 
około 5.000 zł. Szacuje się, że w imprezie uczestniczyło około 3000 osób. 
   
 Dni Gminy Fałków 2019 
Festyn  pn: „Dni Gminy Fałków”  odbył się  14 lipca  2019  roku.  W trakcie festynu dzieci  
mogły korzystać  z bezpłatnego wesołego miasteczka, wystąpił cygański zespół Cierheń oraz  
popularny zespół  „Classic” grający muzykę disco – polo . 
Na każdym festynie staramy się kultywować  elementy naszej lokalnej tradycji chociażby 
poprzez pokazy strażackie, wystawy rękodzieła ze Stowarzyszenia  z Woli Szkuckiej czy Izby 
Tradycji w Fałkowie. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się poczęstunki  potrawami 
regionalnymi. 
W trakcie święta gminy został również zainaugurowany I Festiwal Muzyki Organowej w 
Fałkowie, zorganizowany wspólnie z Parafią pod. Wezwaniem Świętej Trójcy w  Fałkowie.  
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Festiwal objął trzy koncerty organowe  w  fałkowskim kościele w dniach 14 lipca, 4 sierpnia i              
11 sierpnia 2019 roku. 
W czasie koncertów wybitni wirtuozi muzyki organowej  wykonywali utwory  między innymi  
Jana Sebastiana Bacha, Fryderyka Chopina,  czy Feliksa Mendelssohna.  
  
 Festyn w Czermnie „Ocalić od zapomnienia”   
 Festyn  odbył  się w dniu 8 września 2019 r. na placu przy Szkole Podstawowej w Czermnie. Na 
scenie zaprezentowali się: dwa zespoły ludowe z okolic Opoczna,  gwiazda kabaretu Stan Tutaj 
oraz  gwiazda disco – polo MAXX Dance. 
Gmina  Fałków  stara się utrzymywać dobre kontakty z miastami partnerskimi poprzez regularne 
kontakty i spotkania z zaprzyjaźnionym  miastem Pohrebyszcze na Ukrainie. W  trakcie  festynu  
„Dni Gminy Fałków” i  „Ocalić od zapomnienia” zorganizowano zbiórkę na remont  tamtejszego 
polskiego kościoła katolickiego.   
 
 Pożegnanie starego roku i powitanie Nowego Roku    

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 300  osób.  
 
W ramach działalności promocyjnej  gmina współpracowała  na bieżąco z Redakcją Tygodnika 
Koneckiego. W tym celu  przygotowaliśmy materiały do publikacji Mojej Gazety Domowej, 
kwartalnika opisującego wydarzenia z życia naszej  gminy. Na bieżąco  prowadzona jest również 
strona internetowa gminy. 
 
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. 
Szkolne zajęcia sportowe odgrywają kluczową rolę we wczesnej edukacji i kształtowaniu 
szczególnych umiejętności. 
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 2019 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 01.02.2019 r. do 31.12.2019 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. 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 na terenie powiatu województwa 
i kraju. 
W okresie od 04.11.2019 r. do 31.12.2019 r. Powierzono Gminnemu Ludowemu Klubowi 
sportowemu realizację zadania pod nazwą „ Upowszechnianie sportu wśród dzieci z terenu 
Gminy Fałków poprzez prowadzenie zajęć szkoleniowych z piłki nożnej oraz uczestnictwo w 
rozgrywkach wojewódzkich. W ramach tego zadania prowadzone były zajęcia treningowe dla 20 
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zawodników z rocznika 2008 i młodszych. Treningi odbywały się 2 razy w tygodniu po 1,5 
godziny. 
 Zajęcia prowadzone przez GLKS z roku na rok cieszą 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 2019 roku takie punkty działały                 
w 9 sołectwach i z tej formy wypoczynku skorzystało 298 osób. 
 
 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna 
W 2019 r. Gmina dysponowała dobrze rozwiniętą infrastruktura 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 (użytkowane przez GLKS). 
 10 placów zabaw  w miejscowościach:  Gustawów, Olszamowice, Skórnice, 

Starzechowice, Sulborowice, Turowice, Wola Szkucka,  Wąsosz, Budy i Zbójno; 
 Siłownie zewnętrzne w miejscowościach Budy i Zbójno; 
 boiska wielofunkcyjne w miejscowościach Fałków, Czermno, Skórnice i Turowice 

Mając na względzie zachęcanie mieszkańców do aktywności fizycznej planowane są dalsze 
inwestycje w tym zakresie. 
 
 

     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 2019 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 – aktualizacja 

dokumentacji budowlanej i kosztorysowej, 
 kontynuacja działań w zakresie utrzymania sprawnej infrastruktury kanalizacyjno-

wodociągowej - zakup i doposażenie gminnej oczyszczalni ścieków w przekładnię cykloidalną 
 modernizacja kotłowni w budynkach użyteczności publicznej na proekologiczne, w tym 

wykorzystujące odnawialne źródła energii –pozyskanie dotacji 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 i montaż zestawów fotowoltaicznych, 

 rozwój programu dotacji do inwestycji solarnych w budynkach użyteczności publicznej                      
i indywidualnych gospodarstwach domowych - realizacja projektu „OZE dla mieszkańców 



Raport o stanie Gminy Fałków za 2019 rok 
 
 
 

 

36

SZMIG” oraz „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na 
terenie Gminy Fałków” realizowanych w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, 

 kontynuacja działań na rzecz usuwania i utylizacji azbestu – oczyszczenie terenu Gminy 
Fałków w 2019 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 w miejscowościach 

Poręba, Stanisławów, Czermno - Stomorgi, Zbójno - Kołoniec, Sępskie Niwy,  
 wykonanie parkingu z kostki brukowej przy drodze gminnej - ul. Cmentarnej w Czermnie, 
 przebudowa infrastruktury drogowej na ul. Plac Kościelny, ul. Ogrodowej, ul. Zamkowej i ul. 

Spacerowej oraz na terenie osiedla mieszkaniowego w Fałkowie 
 dobudowa dodatkowych latarni i opraw oświetlenia ulicznego w Gminie Fałków w 

miejscowościach: a)  Gustawów: - Budowa linii budowę linii kablowych nN oświetlenia 
ulicznego dł. całkowitej 347m, ustawienie 6 słupów stalowych stożkowych latarni z oprawami 
sodowymi o mocy 70W, b) Czermno – Kolonia - Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego 
dł. ok. 510 m oraz montażu 11 szt. latarni oświetlenia ulicznego  sodowe oraz LED, c) Poręba 
- Podwieszenie przewodu oświetlenia ulicznego dł. około 641m wraz z zabudową opraw 
oświetleniowych sodowych 70W – 6 szt. d) Sulborowice - Budowa linii kablowej oświetlenia 
ulicznego dł. ok. 340m. oraz montaż 4 szt. latarni oświetlenia ulicznego, e) Czermno -   
Budowa  4 szt. latarni hybrydowych LED, f) Olszamowice - Budowa 1 szt. latarni solarnej 
LED, g) Rudzisko  - Budowa 1 szt. latarni solarnej LED. 

Cel operacyjny: Nowoczesna infrastruktura 
 remont niewykorzystanych budynków (remiz OSP, świetlic wiejskich) i przekształcenie ich                   

w lokalne placówki kultury- wykonanie projektu budowlanego, 
 pozyskanie dotacji na projekt pn. „Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni 

matematyczno-przyrodniczych w placówkach oświatowych Gminy Fałków”, 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,  Działanie 7.4 RPOWŚ 
obejmujący remont boisk przyszkolnych, sal gimnastycznych i doposażenie sal edukacyjnych 
w szkołach 

 
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 – 

pozyskanie dokumentacji technicznej na rozbudowę  placów zabaw i budowę  siłowni 
zewnętrznej, 

 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 Izby Tradycji, 
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 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 trwałości projektu „Akademia przedszkolaka w 
Gminie Fałków”.  
 

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. 
Cel operacyjny: Wzrost poziomu bezpieczeństwa publicznego 
 podejmowanie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców – wykonanie 

i aktualizacja dokumentacji budowy monitoringu wizyjnego, 
 wykonanie dokumentacji przebudowy budynku remizy OSP w Fałkowie   

 
Priorytet IV -  gospodarka lokalna 
Cel strategiczny: Doskonalenie oferty gospodarczej i inwestycyjnej Gminy 
Cel operacyjny: Rozwój przedsiębiorczości lokalnej 
 remont zniszczonego terenu targowiska – wykonanie i aktualizacja 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 2019 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: 
- wsparcie MŚP poprzez zaangażowanie partnerów do wspólnej realizacji projektu: "Poprawa 

jakości życia mieszkańców Fałkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów 
miejscowości",- zakończenie termomodernizacji budynków mieszkalnictwa 
wielorodzinnego w Fałkowie 

 środowiskowej: 
- usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy, 
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- edukacja ekologiczna – wykorzystywanie pracowni edukacji ekologiczno - przyrodniczej                     
w Szkole Podstawowej w Fałkowie do celów edukacyjnych, 

 funkcjonalno-przestrzennej 
- wykonanie dokumentacji budowlanej dla zadań poprawiających estetykę sołectwa                               

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

w Fałkowie, 
 technicznej: 

- realizacja projektu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, 
- przebudowa infrastruktury drogowej na ul. Plac Kościelny, ul. Ogrodowej, ul. Zamkowej i 

ul. Spacerowej oraz na terenie osiedla mieszkaniowego w Fałkowie. 
 
13.3. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Fałków 

Uchwała Nr XXI/167/2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2016 r. 
W 2019 roku Gmina realizowała zadania  wynikające z Planu gospodarki niskoemisyjnej dla 
gminy Fałków, w następującym zakresie: 
 zmodernizowanie dróg gminnych i wewnętrznych, 
 podpisanie umowy 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 
 podpisanie umowy o dotację dla projektu pn.: „Kompleksowa modernizacja oświetlenia 

ulicznego w Gminie Fałków”, polegającego na wymianie opraw oświetlenia ulicznego na 
energooszczędne LED. 
 

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 2019 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, 

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

 Podpisanie umowy o dotację dla projektu pn. „Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i 
pracowni matematyczno-przyrodniczych w placówkach oświatowych Gminy Fałków”, 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,  Działanie 7.4 RPOWŚ.   

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. 

 
W 2019 r. na terenie Gminy realizowane były zadania wynikające z Programu usuwania azbestu                              
i materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Fałków poprzez: 
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 oczyszczenie terenu Gminy Fałków z wyrobów zawierających azbest w ilości  4999 m2 co 
daje 55 Mg; 

 usunięcie płyt azbestowo-cementowych z 23nieruchomości; 
 wyeliminowanie negatywnego wpływu materiałów i wyrobów zawierających azbest                               

na środowisko oraz zdrowie mieszkańców. 

Koszt zadania w 2019 roku wyniósł 17.276,54 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 2019 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. Udzielono dotacji na cele inwestycyjne  w kwocie 11.000 zł.  
dla Kościoła pw. NMP w Czermnie.   
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. 
          Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Fałków 
           Uchwała Nr XV/96/2008 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 13 marca 2008 r. 

W 2019 roku zostało wydanych 26 pozytywnych decyzji o warunkach zabudowy i 4 decyzje o 
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wystawiono ogółem 169 zaświadczenia o 
przeznaczeniu działek w dokumentach określających kierunki zagospodarowania przestrzennego 
Gminy. 
 
13.8. Program Współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok 
Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 listopada 2018 roku 
 

Program współpracy to dokument określający zasady polityki realizowanej przez Gminę  
wobec sektora pozarządowego. Przyjmowanie rocznych programów współpracy z organizacjami 
pozarządowymi, zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, jest obowiązkiem każdej jednostki samorządu terytorialnego (art. 5a ust. 1). 
Środki finansowe na realizację zadań publicznych w 2019 roku przyznane zostały w drodze 
otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Wójta Gminy oraz w trybie bezkonkursowym na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
Środki finansowe przeznaczone z budżetu Gminy Fałków na realizację zadań publicznych               
w 2019 roku wynosiły 58.500 zł. 
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W wyniku konkursu zawarto umowę z Gminnym Ludowym Klubem Sportowym w Fałkowie i 
udzielono dotacji w wysokości 50.000 zł na zadanie pn.: „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”. 
Zadanie realizowane było przez GLKS Fałków w okresie od 02.02.2019 r. do 31.12.2019 r. W 
trakcie realizacji projektu prowadzone były zajęcia szkoleniowe w sekcji piłki nożnej chłopców,  
gdzie trenowało 15 zawodników i w sekcji piłki siatkowej kobiet gdzie trenowało 15 
zawodniczek. W okresie od 01.02.2019 r. do 30.04. 2019 r.  prowadzone były zajęcia fitness dla 
kobiet. W ramach realizacji zadania na terenie Gminy Fałków zorganizowano: 
 ok. 200 godzin zajęć treningowych, 
 14 meczy, 
 2 turnieje dla kategorii Orlik Starszy w piłce możnej chłopców, 
 1 turniej piłki siatkowej z okazji Dnia Kobiet, 
 1 maraton Fitness dla kobiet, 
 Mistrzostwa Gminy w tenisie stołowym, 
 Świąteczny Turniej Piłki Nożnej dla dzieci, 
 III Świąteczny turniej Halowej Piłki Nożnej   
Łączna wartość zaangażowanych środków na realizację zadania wyniosła 54 000 zł. 
W dniu 4 listopada 2019 r. została zawarta umowa z Gminnym Ludowym Klubem Sportowym w 
Fałkowie na realizację dodatkowego zadania publicznego pn.: „Upowszechnianie sportu wśród 
dzieci z terenu Gminy Fałków poprzez prowadzenie zajęć szkoleniowych z piłki nożnej oraz 
uczestnictwo w rozgrywkach wojewódzkich”. W ramach umowy udzielono dotacji w kwocie 
8.500,00 zł. Zadanie realizowane było w okresie od 04.11.2019 r. do 31.12.2019 r. i obejmowało 
prowadzenie zajęć treningowych dla 20 zawodników z rocznika 2008 i młodszych. Drużyna brała 
udział w rozgrywkach o Puchar Prezesa ŚZPN. 
Realizując zadania Programu współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 w zakresie 
pomocy społecznej Gminy Fałków udzieliła dotacji w kwocie 3000 zł na wsparcie zadania 
publicznego pn. ,,Pozyskiwanie żywności i jej przekazywanie osobom najbardziej 
potrzebującym''' które było realizowane przez Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności 
Żabia 35, 27 -400 Ostrowiec Św. Dotacja została przekazana z pominięciem otwartego konkursu 
ofert, Zadanie było realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Fałkowie. W 
rezultacie wydano art. żywnościowe dla 355 osób z terenu Gminy Fałków. 
W 2019 roku Gmina Fałków udzielała organizacjom pozarządowym wsparcia pozafinansowego 
w formie nieodpłatnego udostępnienia nieruchomości oraz informowania o źródłach 
pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych np. z funduszy UE. 
 
13.9. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Fałków na 2019 rok 
          Uchwała Nr III/25/2018 Rady Gminy  w Fałkowie z dnia  28 grudnia 2018 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. 
Głównym realizatorem Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii jest Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Fałkowie. 
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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 2019 roku Komisja odbyła 8 posiedzeń, na które wezwała 7 osób i przeprowadziła                   
4 rozmowy w tym 3 rozmowy z osobami nadużywającymi alkoholu oraz jednym członkiem 
rodziny. 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:  
 opiniowała wnioski o wydanie zezwoleń dla podmiotów zamierzających prowadzić sprzedaż 

napojów alkoholowych wydając 29 postanowień w tym zakresie,  
 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 i pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Fałkowie na bieżąco monitorowali sytuację rodzin zagrożonych przemocą ze strony 
osób nadużywających alkoholu.  
Na podstawie programu profilaktyki w 2019 roku realizowano następujące zadania: 
 zorganizowano punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin. W ramach 

działalności punktu konsultacyjnego zatrudniano psychologa, który udzielił bezpłatnie 103 
porady w tym dla 49 kobiet, 17 mężczyzn i 37 dzieci. Porady udzielane były  3 razy w 
miesiącu podczas trzygodzinnych dyżurów w Ośrodku Zdrowia w Fałkowie. Koszty 
wynagrodzenia dla psychologa wyniosły 10800,00 zł;   

 zorganizowano zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich                       
w 9 sołectwach na terenie gminy Fałków. W tym celu zakupiono między innymi: piłki, gry 
planszowe, art. piśmienne i papiernicze, malowanki oraz środki czystości. Zatrudniono 9 
opiekunek w tym 6 na umowę o pracę oraz 3 w ramach staży z urzędu pracy. Łączny koszt 
zajęć wyniósł 12831,00 zł  z czego 1988,75 zł wydatkowano na zakup wymienionego wyżej 
wyposażenia a  kwotę 10843,20 zł przeznaczono na wynagrodzenie dla dwóch opiekunek. W 
zajęciach świetlicowych wzięło udział 298 osób. 

 współorganizowano sportowy „XII Turniej Gwiazdkowy” dla uczniów szkół podstawowych          
z terenu Gminy -  koszt  8468,82 zł; 

 dofinansowano wycieczki dla uczniów szkół podstawowych na kwotę 4077,24 zł; 
 ufundowano poczęstunki dla uczniów szkół w terenu Gminy Fałków podczas zabaw 

choinkowych na kwotę łączną 2794,86 zł; 
 wspólnie z Komendą Powiatową Policji zorganizowano Turniej piłki siatkowej dla uczniów 

szkół podstawowych z terenu Powiatu Koneckiego – koszt zakupu nagród wyniósł 2997,20 zł; 
 współfinansowano Piknik rodzinny pod. Nazwą „Dni Gminy Fałków”. Na ten cel 

przeznaczono kwotę 10 000 zł; 
 sfinansowano kolonie letnie z programem profilaktycznym w Zakopanem dla 10-ciorga dzieci 

i młodzieży z rodzin korzystających z pomocy społecznej na kwotę 10 000 zł; 
 sfinansowano zakup spektaklu profilaktycznego dla szkół na kwotę 350 zł. 
 Koszt wynagrodzenia i obsługi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w 2019 roku wyniósł 5713,38 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. 
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W 2019 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 25 23 2 
powyżej 18% (wódki) 10 9 1 

RAZEM 62 56 6 
 
Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 roku wyniosły                  
88 096,14 zł. 
W 2019 roku na plan wydatków 88096,14 zł wydatkowano kwotę 68 747,64 zł.  Budżet został 
wykonany w 78,04 %. 
 
13.10. Program  opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Fałków w 2019 r. 
          Uchwała Nr V/46/2019 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 20 marca 2019 r. 
 
W ramach realizacji zadań wynikających z Programu opieki nad zwierzętami  
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Fałków w 2019 r. 
prowadzone były następujące działania: 

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

Łączny koszt realizacji: 14.000 zł 
 

13. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY 
 
W  okresie 2019 roku Rada Gminy odbyła łącznie 9 sesji (w tym 1 sesję nadzwyczajną)  podczas 
których podjęto  74 uchwały. 
Były to uchwały w sprawie: 
 przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody  i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy 

oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulującemu (3 uchwały),  
 przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Fałków projektów Statutów Sołectw 

Gminy Fałków,  
 powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy,  
 zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Fałków a Parafią Rzymsko Katolicką w Fałkowie (2 

uchwały),  
 nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Fałków roku 2020 środków 

stanowiących fundusz sołecki, 
 nadania Statutów Sołectwom położnym na terenie Gminy, 
 przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Fałków na 2019 rok”,  
 sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Fałków  (6 uchwał),  
 wprowadzenia Regulaminów korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk 

wielofunkcyjnych na terenie Gminy Fałków oraz Zabytkowego Parku Podworskiego w 
Fałkowie,  
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 nadania nazwy ulicy w miejscowości Czermno gmina Fałków,  
 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i podziału zysku Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Fałkowie za 2018 rok, 
 przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Fałków za 2018 rok,  
 ustalenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, łącznego zobowiązania 

pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia 
wysokości wynagrodzenia za inkaso, 

 powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Fałkowie,  

 udzielenia Wójtowi Gminy Fałków wotum zaufania,  
 zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok,  
 udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Fałków z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok,  
 wskazania wstępnych miejsc lokalizacji przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy 

drodze powiatowej Nr 0477T w Turowicach, przy drodze gminnej Nr 000778  w Czermnie, 
przy drodze gminnej Nr 3220095 w Olszamowicach oraz przy drodze wewnętrznej nr 
ewidencyjny 729 w Sułkowie, 

 odwołania Skarbnika Gminy,  
 powołania Skarbnika Gminy,  
 udzielenia dotacji celowej na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót 

budowlanych dla parafii pod wezwaniem Nawiedzenia  N.M.P. w Czermnie,  
 przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 dla Gminy Fałków,  
 ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Fałków 

oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 roku, 
 przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i ścieków na terenie Gminy Fałków,  
 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koneckiemu na realizację zadania publicznego  (3 

uchwały),  
 zmiany Uchwały Nr XXXV/264/2014 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 26 września 2014 roku 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat za 
korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 
Gmina Fałków,  

 ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 
dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz innych składników 
wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Fałków 
(2 uchwały),  

 zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych nauczycielom którym powierzono 
stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
niektórych nauczycieli oraz warunków  i trybu obniżek tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin,  

 zwolnienia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Czermnie z obowiązku realizacji 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru  godzin zajęć dydaktycznych i opiekuńczych w roku 
szkolnym 2019/2020,  

 zwolnienia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Fałkowie  z obowiązku realizacji 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru  godzin zajęć dydaktycznych i opiekuńczych w roku 
szkolnym 2019/2020, 

 dopłat do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowych  oraz usług kanalizacyjnych na 
terenie Gminy Fałków, 
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 obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020 rok,  
 przyjęcia Programu Współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok,  
 zmiany Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w 

sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Fałków na 2019 rok,  

 wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych 
na terenie Gminy Fałków,  

 ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób 
bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,  

 utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Fałkowie oraz nadania jej Statutu,  

 metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek tej opłaty,  
 zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Fałków na 2020 rok,  
 ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla 

radnych Rady Gminy w Fałkowie,   
 rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy, 
 uchwalenia Planu Pracy Rady Gminy w Fałkowie na 2020 rok,                                                                          
 zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy w Fałkowie na 2020 rok, 
 uchwalenia budżetu Gminy Fałków na 2020 rok, 
 przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2020-2025, 
 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2019 – 2025 (8 uchwał), 
 zmian w budżecie Gminy Fałków na 2019  rok  (8 uchwał), 

43 uchwały zostały  zrealizowane i są to  między innymi  uchwały w sprawie: 
 zmiany w budżecie Gminy Fałków na 2019 rok  (8 uchwał),  
 zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2019 rok  (8 uchwał),  
 zamiany  nieruchomości pomiędzy Gminą Fałków a Parafią  Rzymsko-Katolicką w Fałkowie,  
 konsultacji projektów Statutów Sołectw Gminy Fałków,  
 nadania Statutów Sołectwom położonym na terenie Gminy Fałków,  
 nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Fałków na 2020 rok środków 

stanowiących fundusz sołecki,  
 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Fałków,  
 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koneckiemu na realizacje zadania publicznego w 

zakresie dróg powiatowych położonych  na terenie Gminy Fałków,  
 sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Fałków  ( 3 uchwały),  

21 uchwał jest w trakcie realizacji i będą realizowane w 2020 roku i latach następnych. między 
innymi to uchwały w sprawie:  
 obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020 rok,  
 budżetu Gminy na 2020 rok,  
 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020- 2025, 
 Planu Pracy Rady Gminy na 2020 rok,  
 Planów Pracy stałych Komisji Rady Gmin y na 2020 rok, 
 utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej przez Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Fałkowie oraz nadania jej Statutu,  
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 ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób 
bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,  

 metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek tej opłaty,  
 wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych 

na terenie Gminy Fałków,  
 uchwały dotyczące tematyki oświatowej (6 uchwał),  
 Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021,  
 przyjęcia Programu współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok,  
 sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Fałków (3 uchwały),  
 zatwierdzenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania narkomanii w gminie Fałków na 2020 rok,  

10 uchwał  nie wymagało realizacji. 
 

Wójt Gminy Fałków 

    /-/ HENRYK    KONIECZNY 


