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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 2021 r., poz. 1372 ze zm.)  z w o ł u j ę  XXXI  sesję Rady 
Gminy w Fałkowie w dniu 28 lutego 2022  roku  (poniedziałek)  o godz. 11.00  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 XXX sesji Rady Gminy.  

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

5. Informacja o stanie bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego na terenie Gminy Fałków 
za 2021 rok. 

6. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia oraz aktywizacji bezrobotnych w Gminie 
Fałków  w 2021 r. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Fałków na lata 2022-2025. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Fałków                    
na 2022 rok.  

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie niewyrażania zgody na wyodrębnienie               
w Budżecie Gminy Fałków na 2023 rok środków stanowiących fundusz sołecki. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/74/2019 Rady Gminy 
Fałków z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków  na terenie Gminy Fałków. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  dopłat  do grup taryfowych odbiorców usług 
wodociągowych oraz usług kanalizacyjnych na terenie Gminy Fałków.      

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Fałków 
do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz 
wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty 
przez rolników i ich domowników. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego o zmianę 
rodzaju miejscowości Reczków. 

14. Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/168/2013  Rady  
Gminy w Fałkowie z dnia 11 marca 2013 r w sprawie regulaminu określającego zasady 
udzielania nagród dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez 
Gminę Fałków oraz zamieszkałych na terenie Gminy Fałków. 



15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego 
dla członków Ochotniczych  Straży  Pożarnych z terenu Gminy Fałków uczestniczących w 
działaniach ratowniczych, ćwiczeniach lub szkoleniach pożarniczych organizowanych  
przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w  sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych 
mienia komunalnego Gminy Fałków położonych w miejscowości Fałków, obręb 
geodezyjny Fałków, gmina Fałków. 

17.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/228/2021 Rady 
Gminy w Fałkowie z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad 
wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy w 
Fałkowie. 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Fałków. 

19.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na 
uwzględnienie. 

20. Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fałkowie w 2021r. 

21. Podsumowanie działalności Rady Gminy za 2021 rok. Realizacja uchwał Rady Gminy 
podjętych w 2021 r. 

22. Sprawozdanie z prac  stałych komisji Rady Gminy w 2021 roku. Sprawozdanie z pracy 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

23.  Informacja Gminnej Komisji Inwentaryzacyjnej w sprawie komunalizacji dróg i obiektów  
gminnych. 

24. Zapoznanie się z procesem przygotowania inwestycji  zaplanowanych na 2022 rok.                         

25. Wolne wnioski i informacje. 

26.  Zakończenie obrad XXXI 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). 
 


