
  Fałków, 08.09.2021 r. 
                               

     
Pani – Pan       

   
              …….…........................................................................... 

 
                                                                             ....................................................................................... 

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie                    
gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372)  z w o ł u j ę  XXVII  sesję Rady Gminy                   
w Fałkowie w dniu 17 września  2021  roku  (piątek)  o godz. 9.00

 
w sali konferencyjnej 

Urzędu Gminy w Fałkowie.    
             
         

Projekt porządku obrad przewiduje: 
 

 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVI sesji Rady Gminy.  

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

       5.  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021. 

            -  Zapoznanie się z Raportem o wynikach nauczania w Publicznej Szkole Podstawowej im.  

               Stefana  Żeromskiego w Fałkowie i w Publicznej Szkole Podstawowej im. Henryka  

               Sienkiewicza  w  Czermnie. 

            -  Zapoznanie się z realizacją programu „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +”. 

       6.  Sytuacja finansowa oświaty po I półroczu 2021 roku. 

       7.  Zapoznanie się z sytuacją służby zdrowia po I półroczu 2021 roku. 

       8.  Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  o formach i zasadach pomocy udzielanej  

            mieszkańcom gminy. 

       9. Informacja o wynikach kontroli przeprowadzanych przez Komisję Rewizyjną Rady  Gminy             

           w Fałkowie w I półroczu 2021 roku. 

     10.  Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Fałków za I półrocze 2021 roku ,                                                          

            o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Fałków za I półrocze 2021 roku,                       

            w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek,   

            dla których organem założycielskim jest jednostka  samorządu terytorialnego za I półrocze 2021  

            roku, uwzględniająca w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.  

     11.  Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu zmian w Regulaminie dostarczania wody           

             i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Fałków do  zaopiniowania.       

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

          Falków na lata 2021-2026. 

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

 



       14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koneckiemu na realizację  

             zadania publicznego. 

       15.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku  

           mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres                      

          3  miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy.  

16. Wolne wnioski i informacje. 

17. Zakończenie obrad XXVII 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 2021 r., poz. 
1372). 
 


