
RADA GMINY SANTOK 

 

 

INFORM ACJA!!!. 

W dniu 7.06.2021r., o godz.11
00

 w siedzibie Centrum Kultury  

i Rekreacji (były GOK), odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki oraz 

Komisji ds. Społecznych i Oświatowych.  

Porządek posiedzenia: 
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Informacja w sprawie bezpieczeństwa publicznego gminy działalności jednostek Ochot. 

Straży Pożarnych, Policji i Obrony Cywilnej za 2020 rok. 

4. Informacja z działalności Centrum Kultury i Rekreacji, bibliotek i muzeum oraz wykonania 

budżetu za 2020 rok. 

1. Sprawozdanie z Centrum Usług Wspólnych w Santoku za 2020 rok. 
5. Informacja w sprawie oceny funkcjonowania cmentarzy komunalnych i ściągalności zaległych 

opłat. 

6. Informacja o stanie technicznym i użytkowym ogólnodostępnych placów zabaw na terenie 

gminy Santok. 

7. Stanowisko w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2020. 

8. Informacja w sprawie realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

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

 i wolontariacie, w tym wydatkowanie środków budżetowych w roku 2020. 

9. Stanowisko w sprawie raportu o stanie gminy Santok za rok 2020. 

10. Stanowisko w sprawie wykonania budżetu gminy za 2020 rok, w tym informacja o realizacji 

zobowiązań podatkowych i ich ściągalności, spłaty kredytów oraz wykonanie budżetu oświaty 

przez poszczególne jednostki. 

11. Stanowisko do uchwały  w sprawie wyrażenia woli współdziałania z innymi samorządami 

oraz zgody na zawarcie przez Gminę Santok porozumienia celem opracowania dokumentu pn. 

„Strategia rozwoju ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa 

Wielkopolskiego 2030” (projekt 4) 

12. Stanowisko do uchwały  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w gminie Santok w rejonie linii kolejowej w miejscowości 

Płomykowo. (projekt 5) 

13. Stanowisko do uchwały  w sprawie zmiany uchwały XXXI/305/2021 Rady Gminy Santok  

z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Santok. (projekt 6) 

14. Stanowisko do uchwały  w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/300/2021 Rady Gminy Santok  

z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za 

okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku. (projekt 7) 

15. Wolne wnioski i zapytania. 

16. Zakończenie posiedzenia. 

 

 


