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

Drawsko Pomorskie, 15 czerwca 2010 r.
Og-V-0052/LIV/10

OGŁOSZENIE
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 czerwca 2010 r. (wtorek) o godz. 10.00 LIV sesję Rady Miejskiej w Drawsku
Pomorskim, która odbędzie się w sali narad (pok. 304, II piętro) Urzędu Miejskiego
w Drawsku Pomorskim przy ul. Sikorskiego 41.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji.
Interpelacje i zapytania radnych.
Wnioski i zapytania mieszkańców.
Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami.
Informacja o stanie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony
przeciwpożarowej - druk nr 1.
7. Informacja o stanie obecnym i perspektywach rozwoju sportu masowego na terenie
gminy Drawsko Pomorskie - druk nr 2.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2010 - druk nr J,
2) przyjęcia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Drawsko
Pomorskie za rok 2009 - druk nr 4,
3) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania
ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,
warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga
stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych
do udzielania tych ulg - druk nr 5,
4) określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
Drawsko Pomorskie, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze - druk nr 6
5) wyboru banku prowadzącego obsługę bankową budżetu gminy Drawsko
Pomorskie - druk nr 7,
6) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony
dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów

po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem jest ta sama
nieruchomość - druk nr 8,
7) zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy nieruchomości gminy Drawsko Pomorskie - druk nr 9,
8) zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy nieruchomości gminy Drawsko Pomorskie - druk nr 10,
9) zgody na zbycie nieruchomości - druk nr 11,
10) zgody na zbycie nieruchomości - druk nr 12,
11) zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Gudowo w Gminie Drawsko
Pomorskie na lata 2010 - 2022" - druk nr 13,
12) zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Nętno w Gminie Drawsko Pomorskie
na lata 2010 - 2022" - druk nr 14.
9. Sprawy bieżące.
10. Zakończenie posiedzenia.

