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Drawsko Pomorskie, 19 grudnia 2011 r. 
 
0g.0002.13.2011.V 

O G Ł O S Z E N I E  
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 

2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję na dzieo 29 grudnia 2011 roku (czwartek) o godz. 
10.00 XVII sesję Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim, która odbędzie się w sali narad (p. 304) 
Urzędu Miejskiego przy ul. Sikorskiego 41 w Drawsku Pomorskim . 

1. Otwarcie sesji. 

2. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami.  

3. Zatwierdzenie planu pracy Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim na 2012 rok.  

4. Uchwalenie budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2012:  
1) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem;  
2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu;  
3) przedstawienie opinii Komisji Gospodarczo - Finansowej Rady Miejskiej w Drawsku  
      Pomorskim oraz stałych komisji Rady Miejskiej w Drawsku  Pomorskim; 
4) odczytanie stanowiska Burmistrza w sprawie przedstawionych opinii komisji Rady  
      Miejskiej w Drawsku Pomorskim; 
5) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich głosowanie;  
6) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.  

5. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata  
2011 -2041; 
1) odczytanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy  
     Drawsko Pomorskie na lata 2011 - 2041; 

2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie;  
3) przedstawienie opinii Komisji Gospodarczo - Finansowej Rady Miejskiej w Drawsku  
     Pomorskim oraz stałych komisji Rady Miejskiej w Drawsku  Pomorskim; 

4) odczytanie stanowiska Burmistrza w sprawie przedstawionych opinii komisji Rady  
      Miejskiej w Drawsku Pomorskim; 

5) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich głosowanie;  
6) głosowanie nad projektem uchwały. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 
1) dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2011 – druk nr 195, 
2) dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko Pomorskie  na  
    lata 2011 - 2041 - druk nr 196. 
3) ustalenia wykazu wydatków, do których nie stosuje się  art. 263 ust. 1 ustawy o  
    finansach publicznych oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego   
    wydatku ujętego tym wykazie w następnym roku budżetowym oraz ustalenia  planu  

            finansowego tych wydatków - druk nr 197, 
4) zmieniająca uchwalę w sprawie powołania jednostek pomocniczych - druk nr 191, 
5) statutu sołectwa Dalewo - druk nr 178, 
6) statutu sołectwa Gudowo - druk nr 179, 
7) statutu sołectwa Jankowo - druk nr 180, 
8) statutu sołectwa Konotop - druk nr 181, 
9) statutu sołectwa Linowno - druk nr 182, 

10) statutu sołectwa Łabędzie - druk nr 183, 
11) statutu sołectwa Mielenko Drawskie - druk nr 184, 



12) statutu sołectwa Nętno - druk nr 185, 
13) statutu sołectwa Rydzewo - druk nr 186, 
14) statutu sołectwa Suliszewo - druk nr 187, 
15) statutu sołectwa Zagozd - druk nr 188, 
16) statutu sołectwa Zaraosko - druk nr 189, 
17) statutu sołectwa Żółte - druk nr 190, 
18) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim na rok 

2012 - druk nr 193, 
19) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu  interdyscyplinarnego oraz 

szczegółowych warunków jego funkcjonowania - druk nr 194. 

7. Interpelacje i zapytania radnych, 

8. Wnioski i zapytania mieszkaoców. 

9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

10. Sprawy bieżące. 

11. Zamknięcie posiedzenia. 
 

 


