
  Fałków, 21.10.2021 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  XXVIII  sesję Rady Gminy                   
w Fałkowie w dniu 29 października  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 XXVII sesji Rady Gminy.  

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

5. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Fałków za 3 kwartały 2021 roku.   

       6.  Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Fałkowie o realizacji programu  

            osłonowego „Posiłek w szkole i w domu”.  

       7.  Sytuacja finansowa oświaty po 3 kwartałach  2021 roku. 

       8.  Zapoznanie się z sytuacją służby zdrowia po 3 kwartałach 2021 roku.  

       9.  Informacja o oświadczeniach majątkowych za 2020 rok Wójta Gminy, pracowników  

            samorządowych i kierowników jednostek podległych Wójtowi Gminy Fałków. 

     10. Informacja  o  oświadczeniach majątkowych za 2020 rok Przewodniczącego Rady Gminy                  

           i radnych Rady Gminy Fałków.             

     11. Zapoznanie się z Uchwałą Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast                    

           w  sprawie ustalenia wysokości składki na pokrycie kosztów kwalifikowanych związanych               

            z realizacją projektu „OZE dla mieszkańców gmin SZGiM”.  

     12. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia tytułu „Przyjaciel Gminy Fałków”. 

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

           Fałków na lata 2021-2026. 

     14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  zmiany w Budżecie Gminy Fałków na 2021 rok.  

     15. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały  Nr XXXIV/183/02 Rady Gminy Fałków            

           z dnia 10 września 2002 roku w sprawie targowiska gminnego w Fałkowie. 

     16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze  

           świetlic wiejskich stanowiących mienie Gminy Fałków. 

     17. Przyjęcie uchwały w sprawie  uznania petycji za zasługującą na uwzględnienie. 

 



      18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy  

           Fałków oznaczonej nr 83/1 o pow. 0,09 ha położonej w miejscowości Rudka, obręb geodezyjny  

           Sułków gmina Fałków. 

19. Wnioski i informacje. 

20. Zakończenie obrad XXVIII 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). 
 


