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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 2022 r., poz. 559 ze zm.)  z w o ł u j ę  XXXIII  sesję Rady 
Gminy w Fałkowie w dniu 28 kwietnia 2022  roku  (czwartek)  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 XXXII sesji Rady Gminy.  

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

5. Przekazanie pojazdu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych,  
współfinansowanego ze środków PFRON. 

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

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Budżecie Gminy Fałków na 2022 rok. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego  Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Fałkowie za 2021 rok. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej 
Gminy Fałków za 2021 rok. 

10. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR XXXII/259/2022 Rady Gminy       
w Fałkowie z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny na lata 2022 – 2024 dla Gminy Fałków. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/261/2022 Rady 
Gminy w Fałkowie z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad 
zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Fałków w 2022 r. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia Dyrektora Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Fałkowie z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych  w roku szkolnym 
2022/2023. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia Dyrektora Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Czermnie z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych  w roku szkolnym 
2022/2023. 

14. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Fałków w 2021 
roku. 



15. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Fałków z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
na 2021 rok. 

16. Wolne wnioski i informacje. 

17.  Zakończenie obrad XXXIII sesji Rady Gminy. 

  
 

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 2022 r., 
poz. 559 ze zm.). 
 


