
INFORMACJA!!! 

 W dniu 25.11.2019r., o godz. 12
00 

w Urzędzie Gminy Santok (sala konferencyjna), 

odbędzie się wspólne 20 posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki oraz 18 posiedzenie 

Komisji ds. Społecznych i Oświatowych. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu  14/2019 i 15/2019 Komisji Budżetu i Gospodarki oraz protokołu 

nr 13/2019 i 14/2019 Komisji ds. Społecznych i Oświaty. 

4. Informacja o stanie realizacji zadań dotyczących odpadów i utrzymania czystości oraz 

porządku publicznego. 

5. Stanowisko do uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (projekt 1) 

6. Stanowisko do uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Santok nr XXI/159/16 

 z dnia 16.06.2016r. w sprawie zmiany nazwy Gminnego Zespołu Oświaty w Santoku 

na Centrum Usług Wspólnych w Santoku oraz nadania nowego statutu (projekt 2) 

7. Stanowisko do uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Santok nr II/4/2018 z dnia 

29.11.2018r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej 

dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Santok. 

(projekt 3) 

8. Stanowisko do uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Santok do Lubuskiej 

Regionalnej Organizacji Turystycznej „LOTUR” (projekt 4) 

9.  Stanowisko do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  

w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaściciela  (projekt 5) 

10. Stanowisko do uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej 

w formie dotacji celowej dla Województwa Lubuskiego na dofinansowanie zadania 

pn. „Budowa wyspy spowalniającej ruch oraz przejścia dla pieszych w pasie 

drogowym drogi wojewódzkiej nr 158 w miejscowości Wawrów”. (projekt 6) 

11. Stanowisko do uchwały w sprawie Wieloletniego  Programu Współpracy Gminy 

Santok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020-2023 

(projekt 7) 

12. Stanowisko do uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako 

podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Santok na rok podatkowy 

2020  (projekt 8) 

13. Stanowisko do uchwały w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej 

jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Santok na rok 

podatkowy 2020 (projekt 9) 

14. Stanowisko do uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości na terenie gminy Santok (projekt 10) 

15. Stanowisko do uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych. (projekt 11) 

16. Stanowisko w sprawie  informacji dotyczącej spływania środków na dofinansowania 

inwestycji ze środków unijnych oraz innych funduszy pomocowych oraz spłaty 

kredytów.  

17. Stanowisko w sprawie oceny wykonania budżetu za I, II i III kwartał 2019r.  

18. Wolne wnioski i zapytania. 

19. Zakończenie posiedzenia. 

 



Jednocześnie informuję Państwa, że w wypadku gdy do dnia posiedzenia Komisji wpłyną 

projekty uchwał rady gminy, które wymagają opinii niniejszej Komisji, zostaną one 

zaproponowane  

do wprowadzenia w porządku obrad w drodze głosowania. 

 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki 

(-)Ireneusz Kucner 
 Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Oświatowych 

(-) Zbigniew Łukasiewicz 
 
 

 

  

       

 


