
RADA GMINY SANTOK 

 

INFORMACJA!!! 

Dnia 12.09.2022r., o godz.12
00

 w siedzibie Gminnego Centrum Kultury  

i Rekreacji, 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. Stanowisko do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Santok w rejonie ulicy Wiśniowej w Janczewie  (projekt 1) 

4. Stanowisko do uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszarów położonych w gminie Santok, obręb 0001 Wawrów, dla działek 

położonych przy granicy z m. Gorzowem Wlkp. o numerach: 6, 51/6, 51/7, 452/1, 452/4, 

452/6, 452/7, 452/8, 452/9, 452/10, 452/12, 452/13, 50/4, 50/5, 50/6, 50/7, 50/8, 50/10, 50/11, 

50/12, 50/13, 50/14, 50/21, 50/22, 50/23, 50/24, 50/25, 50/26, 50/27, 50/28, 50/29, 50/30, 

50/31, 50/32, 50/33, 50/34, 50/35 przestrzennego  (projekt 2) 

5. Informacja w sprawie sprawozdania finansowego oraz bilans Fundacji OPiDHZS za 2021r.  

6. Stanowisko do uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klubu Senior+  

w Płomykowie oraz nadania statutu. (projekt 3) 

7. Stanowisko do uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  

w Klubie Senior+ w Płomykowie. (projekt 4) 

8. Stanowisko do uchwały zmieniającej Uchwałę nr XVI/146/2019 Rady Gminy Santok z dnia 

27 listopada 2019 r. 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 5) 

9. Stanowisko do uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego 

współdziałania przy realizacji zadania polegającego na przeglądzie obszaru i granic 

aglomeracji Gorzów Wielkopolski. (projekt 6) 

10. Stanowisko do uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/237/2020 Rady Gminy Santok. 

(projekt 7) 

11. Informacja w sprawie wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku, w tym informacja  

o realizacji zobowiązań podatkowych, opłat lokalnych i ich ściągalności, spłaty kredytów oraz 

wykonanie budżetu oświaty przez poszczególne jednostki.  

12. Informacja o wykonywanych i planowanych inwestycjach w 2022 roku.  

13. Informacja dotycząca działań podjętych w celu pozyskania środków zewnętrznych.  

14. Stanowisko do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2022. 

(projekt 8) 

15. Stanowisko do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-

2038. (projekt 9) 

16. Stanowisko do uchwały w sprawie uznania petycji na niezasługująca na uwzględnienie. 

(projekt 10) 

17. Wolne wnioski i zapytania. 

18. Zakończenie posiedzenia. 

 

 

 


