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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  XXXII  sesję Rady 
Gminy w Fałkowie w dniu 30 marca 2022  roku  (środa)  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 XXXI sesji Rady Gminy.  

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

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

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

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki          
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 
Fałków na lata 2022  - 2023. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Wspierania 
Rodziny na lata 2022 – 2024 dla Gminy Fałków. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie 
bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem są te same 
nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy. 

10.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Fałków na 2022 
rok”. 

11. Informacja o działalności Gminnego Ludowego Klubu Sportowego  w 2021 r.  
12. Wolne wnioski i informacje. 

13. Zakończenie obrad XXXII 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). 
 


