
   
Fałków, 10.06..2021 r. 

                               
     

Pani – Pan       
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Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie                    
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.)  z w o ł u j ę  XXV  sesję Rady Gminy                   
w Fałkowie w dniu 24 czerwca  2021  roku  (czwartek)  o godz. 900 w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy w Fałkowie.                

         
Projekt porządku obrad przewiduje: 

 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokółu z obrad XXIV sesji Rady Gminy.  

4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami Rady Gminy. 

5. Raport o stanie Gminy. 

-  debata nad raportem,  

-  rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  finansowego wraz 

 ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Gminy Falków  za 2020  rok: 

               -  przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Fałków za 2020 rok, 

              -  zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach dotyczącą sprawozdań                      

   z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok, 

-  dyskusja nad sprawozdaniami. 

       7.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Fałków z tytułu    

              wykonania Budżetu Gminy Fałków za 2020 rok 

-  zapoznanie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla  

   Wójta Gminy z wykonania Budżetu Gminy w Fałków za 2020 rok.  

               -  zapoznanie z Uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach dotyczącą   opinii              

                  o wniosku Komisji Rewizyjnej. 

       8.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy   

  Falków na lata 2021-2026. 

       9.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  zmiany w budżecie Gminy Fałków na 2021 rok. 

     10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi     

      Koneckiemu na realizację zadań publicznych.   

     11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej      

  Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Fałkowie. 

 

 



 

        12.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany   Uchwały Nr XXI/158/2020    Rady Gminy 

       w Fałkowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego programu Profilaktyki 

       i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii   w Gminie 

   Fałków na 2021 rok. 

       13.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie      

  Fałków na rok szkolny 2021/2022. 

14. Wolne wnioski i informacje. 

15. Zakończenie obrad XXV  sesji Rady Gminy. 

 
W związku z istniejącą sytuacją zagrożenia epidemicznego sesja odbędzie się  z zachowaniem 

środków ostrożności zalecanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.  
 

 Prosimy aby radni, sołtysi na posiedzenie wchodzili pojedynczo i zajmowali wyznaczone 
miejsca. 

 
Z materiałami będącymi tematem obrad sesji oraz z protokółem z poprzedniej sesji można zapoznać                     
się w Urzędzie Gminy w Fałkowie (pokój nr 112) codziennie w godzinach pracy Urzędu. 
 
Podstawa prawna do zwolnienia od pracy zawodowej: 
art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 
713  ze zm.). 
 
 
 
 

 
                               Piotr Gonerka 

                                Przewodniczący Rady Gminy w Fałkowie 


