
RADA GMINY SANTOK 

 

 

INFORMACJA!!! 

Dnia 27.03.2023r., o godz.1200 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. Informacja o działaniach związanych z oszczędnością energii. 

4. Podsumowanie ferii zimowych organizowanych przez CKiR w 2023r. 

5. Sprawozdanie z realizacji: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Gminy Santok za rok 2022 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii za rok 2022r. 

6. Sprawy bieżące OPS. 

7. Sprawy bieżące ŚDS. 

8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 

9. Informacja o działalności Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w 2022r. 

10. Stanowisko do uchwały w sprawie  zmiany Uchwały nr XIV/123/2019 Rady Gminy Santok z 

dnia 30 września 2019r. w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy  

w Santoku ze struktur Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku oraz nadania statutu (projekt 1) 

11. Stanowisko do uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. (projekt 2) 

12. Stanowisko do uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z sal wiejskich oraz 

przekazania Wójtowi Gminy Santok uprawnień w zakresie ustalania cen i opłat za korzystanie 

z sal wiejskich na terenie Gminy Santok. (projekt 3) 

13. Stanowisko do uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr L/284/10 Rady Gminy Santok  

z dnia 25 marca 2010r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Wawrów. (projekt 4) 

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

(projekt 5) 

15. Stanowisko do pisma z dnia 5 stycznia 2023r. Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej  

w Wawrowie dot. Budowy szkoły w Wawrowie.  

16. Wolne wnioski i zapytania. 

17. Zakończenie posiedzenia. 

 

Jednocześnie informuję Państwa, że w wypadku gdy do dnia posiedzenia Komisji wpłyną 

projekty uchwał rady gminy, które wymagają opinii niniejszej Komisji, zostaną one 

zaproponowane do wprowadzenia w porządku obrad w drodze głosowania. 

 

 


