
RADA GMINY SANTOK 

 

 

INFORMACJA!!! 

W dniu 12.12.2022r., 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. Przedstawienie planu budżetu oraz planu działalności CKiR i gminnych bibliotek na rok 

2023. 

4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022. 

5. Informacja o lokalach komunalnych dla najbardziej potrzebujących (okres zimowy)  

6. Sprawy bieżące OPS i ŚDS. 

7. 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 1) 

8. Stanowisko do uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Santoku (projekt 2) 

9. Stanowisko do uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Santok nr II/4/2018 z dnia 

29.11.2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla 

podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Santok. (projekt 3) 

10. Stanowisko do uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami 

Gminy Santok na lata 2023-2026.  (projekt 4) 

11. Stanowisko do uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na zawarcie umów o świadczenie usług 

w zakresie publicznego transportu zbiorowego. (projekt 5) 

12. Stanowisko do uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr XLIII/329/14 Rady Gminy Santok z 

dnia 29 września 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Janczewo. (projekt 6) 

13. Stanowisko do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Santok na rok 2022. 

(projekt 7) 

14. Stanowisko do uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2023. (projekt 

8) 

15. Informacja o planowanych inwestycjach w tym z funduszu sołeckiego na rok 2023. 

16. Stanowisko do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 

2023-2038. (projekt 9) 

17. Stanowisko do uchwały w sprawie uznania petycji za bezzasadną. (projekt 10) 

18. Wolne wnioski i zapytania. 

19. Zakończenie posiedzenia. 

 

 

 

 


