
INFORMACJA!!! 

 Dnia 23.05.2022r., 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 z uwzględnieniem szkół, 

działalności jednostek Ochot. Straży Pożarnych, Policji i Obrony Cywilnej za 2021 rok.  

4. Sprawozdanie z działalności OPS za rok 2021 oraz ocena zasobów pomocy społecznej. 

5. Informacja z realizacji zadań: w zakresie wspierania rodziny, rozwój pieczy zastępczej oraz 

przedstawienie potrzeb w tym zakresie. Program 500 +. 

6. Sprawozdanie z działalności zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie za rok 2021. 

7. Sprawozdanie z działalności ŚDS za rok 2021. 

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

budżetu za 2021 rok.  

9. 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 2021.  

10. Informacja w sprawie oceny funkcjonowania cmentarzy komunalnych i ściągalności zaległych 

opłat.  

11. Informacja o stanie mienia komunalnego.  

12. Informacja o ściągalności opłat za lokale mieszkalne za rok 2021.  

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

Gminy Santok. 

14. Stanowisko w sprawie raportu o stanie gminy Santok za rok 2021.  

15. Stanowisko w sprawie wykonania budżetu gminy za 2021 rok, w tym informacja na temat 

opłat lokalnych, umorzeń podatków ich ściągalności oraz wykonanie budżetu oświaty przez 

poszczególne jednostki.  

16. Stanowisko do uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Santok na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029”. (projekt 4) 

17. Stanowisko do uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej objęcia udziałów  

w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. (projekt 5) 

18. Stanowisko do uchwały w sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych 

ścieków. (projekt 6) 

19. Uchwała w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze. (projekt 7) 

20. Wolne wnioski i zapytania. 

21. Zakończenie posiedzenia. 

 

 


