
" Przewodniczący Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
ul. Sikorskiego 41 78 - 500 Drawsko Pomorskie tel. (Q - 94) 36 - 320 - 21

Drawsko Pomorskie, 13 marca 2007 r./DR

Og-V-0052/VII/07

c , 0 5 / E y 11
Na podstawie art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.) zwołuję na dzień 29 marca 2007 roku
(czwartek) o godz. 10.00 VII sesję Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim,
która odbędzie się w Ośrodku Kultury przy ul. Piłsudskiego 12 w Drawsku Pomorskim.

1. Otwarcie sesji.
2. Interpelacje i zapytania radnych.
3. Wnioski i zapytania mieszkańców.
4. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
5. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami.
6. Sytuacja materialna społeczeństwa miasta i gminy w kontekście zadań realizowanych

przez gminę w odniesieniu do mieszkańców w polityce inwestycyjnej, podatkowej i
rolnej - druk nr 1.

7. Analiza działalności sportowej na terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie - druk
nr 2.

8. Informacja o działalności Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim - druk nr 3.
9. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych i realizacji gminnego programu przeciwdziałania
narkomanii za rok 2006 w mieście i gminie Drawsko Pomorskie - druk nr 4.

10. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a. dokonania zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok - druk nr 5,
b. zgody na umorzenie należności gminy Drawsko Pomorskie - druk nr 8,
c. udzielenia dotacji na dofinansowanie zadania realizowanego przez Powiat

Drawski - druk nr 6
d. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany w obowiązującym

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - druk nr 7,
e. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Porządkowego Cmentarza

Komunalnego w Drawsku Pomorskim - druk nr 9,
f. stawek za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym w Drawsku

Pomorskim oraz opłat za wjazd na teren cmentarza innych pojazdów
wykonujących usługi nie związane z funkcjonowaniem cmentarza - druk
nr 10,

g. ustalenia wysokości opłat za korzystanie z komunalnego składowiska odpadów
w Mielenku Drawskim - druk nr 11,

h. zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzenia ścieków - druk nr 12.

11. Sprawy bieżące.
12. Zamknięcie sesji.
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