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Protokół nr 1/2018 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

10 grudnia 2018r. 

(Posiedzenie Komisji odbyło się w dniu Sesji) 

 

Porządek posiedzenia:  

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Santok  

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

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019. 

4. Informacje, zapytania, wolne wnioski.  

5. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 1 

Przewodnicząca Komisji Renata Szostak o godz. 11
00

 dokonała otwarcia posiedzenia witając 

wszystkich przybyłych i stwierdzając quorum. Komisja uczestniczyła w pełnym 9 osobowym 

składzie. Spoza Komisji udział wzięli: Wójt Gminy Paweł Pisarek oraz Sekretarz Gminy 

Krzysztof Karwatowicz.  

 

Ad. 2 

Porządek obrad komisja przyjęła jednogłośnie 9 głosami za. 

 

Ad. 3  

Uchwałę w sprawie Programu współpracy Gminy Santok  z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na rok 2019 omówił Sekretarz oraz przedstawił zmiany, które wypracowała 

Komisja Budżetu i Gospodarki. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, dlaczego projekt uchwały z naniesionymi 

zmianami nie jest zatwierdzony przez prawnika.  

 

Sekretarz udzielił odpowiedzi, że w wyniku organizacji pracy Radcy Prawnego w Urzędzie, 

nie było możliwości uzyskania potwierdzenia tego dokumentu, jednak poprawki wynikają  

z kwestii technicznej.  

 

Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie 

Opinia Komisji 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały jednogłośnie – 9 głosami za. 

 

Ad. 4 

Podczas omawiania punktu 4 porządku obrad tj. Informacje, zapytania, wolne wnioski głos 

zabrali: 
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Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy przed Świętami odbędzie się jeszcze 

posiedzenie Komisji. 

 

Przewodnicząca Komisji Renata Szostak poinformowała, że posiedzenie Komisji jest 

zaplanowane na dzień 18 grudnia 2018r.  

 

Ad. 5 

Przewodnicząca Komisji Renata Szostak w związku z wyczerpaniem porządku 

posiedzenia, zamknęła o godz. 11
15

 posiedzenie Komisji ds. Społecznych i Oświatowych. 

 

 

Protokolant         Przewodnicząca Komisji  

 

Joanna Krystosik           Renata Szostak 


