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

Drawsko Pomorskie, 16 maja 2014 r.
Og.0002.7.2014.EK

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zwołuję na dzień 29 maja 2014 roku (czwartek)
o godz. 10.00 LII sesję Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim, która odbędzie się w sali narad
(p. 304) Urzędu Miejskiego przy ul. Sikorskiego 41 w Drawsku Pomorskim.
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Otwarcie sesji.
Interpelacje i zapytania radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami.
Przygotowanie gminy do sezonu turystycznego.
Informacja na temat funkcjonowania dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego
energii elektrycznej.
Działalność podmiotów gospodarczych.
Podjęcie uchwał w sprawie:
1) dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2014 –
druk nr 46,
2) szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej
w przypadkach, w których stanowić będzie pomoc publiczną oraz skazania organu
lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg – druk nr 44,
3) programu zwalczania barszczu Sosnowskiego (Heradeum Sosnowskyi) na terenie gminy
Drawsko Pomorskie – druk nr 39,
4) przekazania w zarządzanie i prawo do korzystania dla Sołectwa Mielenko Drawskie
składnika mienia komunalnego stanowiącego własność gminy Drawsko Pomorskie – druk
nr 40,
5) zmieniająca uchwałę Nr XLIII/396/2013 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie rocznego programu współpracy gminy Drawsko
Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2014 – druk nr 41,
6) przyjęcia zmian w Statucie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego –
druk nr 42,
7) statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim – druk
nr 43,
8) udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze gminy Drawsko
Pomorskie – druk nr 45.
Sprawy bieżące.
Zamknięcie sesji.
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Drawsku Pomorskim
Czesław Faliński

