
RADA GMINY SANTOK 

Członkowie Komisji Budżetu i Gospodarki 

Członkowie Komisji ds. Społecznych i Oświaty 

 

Nasz znak:ROA.0012.53.2020.JK         Data: 8.12.2020r. 

Zawiadamiam, że w dniu 14.12.2020 r., o godz.12
00

 w Gminnym Ośrodku Kultury, 

odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki oraz Komisji ds. Społecznych  

i Oświatowych. Z uwagi na to, iż komisja odbywać się będzie  

w reżimie sanitarnym  związanym z obowiązującym stanem epidemiologicznym, będzie 

miała formę zdalną, ponieważ na wniosek Radnego będzie możliwe uczestniczenie  

w komisji w miejscu zamieszkania.   

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Stanowisko w sprawie sprawozdania z realizacji zadania „Usuwanie, transport  

i utylizacja azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości 

położonych na terenie Gminy Santok”, przeprowadzonego w ramach programu 

usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Santok za okres 

2018-2019. 

4. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Wspierania Rodziny na lata 2021-2023. (projekt 1) 

5. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla 

Gminy Santok na lata 2021-2025. (projekt 2) 

6. Stanowisko do projektu uchwały zmieniająca uchwałę Rady Gminy Santok nr 

II/4/2018 z dnia 29.11.2018r.  w sprawie wysokości i zasad ustalenia oraz rozliczania 

dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie 

gminy Santok. (projekt 3) 

7. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń 

przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, zatrudnionych  

w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Santok oraz warunków 

i sposobu ich przyznawania. (projekt 4) 

8. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania 

nagród dla nauczycieli w ramach specjalnego funduszu nagród nauczycieli za ich 

osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. (projekt 5) 

9. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej 

położonej w miejscowości Wawrów. (projekt 6) 

10. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze 

przetargu ograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Santok. (projekt 7) 

11. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej 

położonej w obrębie Lipki Małe. (projekt 8) 

12. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej 

położonej w obrębie Janczewo. (projekt 9) 

13. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów 

o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. (projekt 10) 



14. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Santok nr 

IV/34/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia położenia przystanków 

komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których 

właścicielem lub zarządcą jest Gmina Santok. (projekt 11) 

15. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie 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 12) 

16. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 

Santok na rok 2020. (projekt 13) 

17. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Santok na lata 2020-2038. (projekt 14) 

18. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli  

jednostki organizacyjnej Gminy Santok – Szkoły Podstawowej w Janczewie (projekt 

15) 

19. Przyjęcie protokołów nr 29/2020, 30/2020, 31/2020, 32/2020 Komisji Budżetu i 

gospodarki oraz protokołów nr 27/2020, 28/2020, 29/2020, 30/2020, 31/2020, 

32/2020, 33/2020, 34/2020 Komisji ds. Społecznych i Oświatowych. 

20. Wolne wnioski i zapytania. 

21. 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 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują radni:  

Tadeusz Boczula, Irena Furmańska, Justyna Haliczyn,  Irena Kucharska, Ireneusz Kucner, 

Zbigniew Łukasiewicz, Krystyna Podsiadło, Mirosława Porańczyk, Krystyna Rajczyk, 

Magdalena Rzeczycka-Więckowska, Katarzyna Szafrańska, Renata Szostak, Marian 

Tomkiewicz, Tomasz Żarski. 

 


