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

Drawsko Pomorskie, 17 stycznia 2011 r.

Og-V-0052/V/ll

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 27 stycznia 2011 roku
(czwartek) o godz. 10.00 V 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. 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. Zatwierdzenie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim na

2011 rok.
7. Zatwierdzenie kalendarza imprez na 2011 rok.
8. Informacja Burmistrza Drawska Pomorskiego na temat utworzenia stref płatnego

parkowania.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko Pomorskie
na lata 2011 - 2020 - druk nr 37,

2) dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2011 - druk nr 38,
3) zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie spłaty wcześniej

zaciągniętych pożyczek i kredytów - druk nr 39,
4) zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego

deficytu budżetu gminy Drawsko Pomorskie - druk nr 40,
5) ustalenia opłat za korzystanie z Składowiska Odpadów Komunalnych w Mielenku

Drawskim - druk nr 30,
6) ustalenia stawek za miejsca grzebalne na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy

Drawsko Pomorskie oraz opłat za wjazd na teren cmentarza komunalnego w Drawsku
Pomorskim pojazdów wykonujących usługi niezwiązane z funkcjonowaniem
cmentarza - druk nr 33,

7) upoważnienia Burmistrza Drawska Pomorskiego do przejęcia nieruchomości - druk
nr 22,

8) upoważnienia Burmistrza Drawska Pomorskiego do przejęcia nieruchomości - druk
nr 23,

9) zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy -
druk nr 20,



10) zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy -
druk nr 21,

11) wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Drawsko
Pomorskie na lata 2011 - 2015 - druk nr 31,

12) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Drawsko Pomorskie - druk nr 32,

13) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii obowiązującego na terenie gminy Drawsko Pomorskie
w roku 2011 - druk nr 34,

14) gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar
przemocy w rodzinie obowiązującego na terenie gminy Drawsko Pomorskie w roku
2011 - druk nr 35,

15) gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Drawsko Pomorskie
na lata 2011 - 2014 - druk nr 36,

16) wyznaczenia delegatów gminy Drawsko Pomorskie do Związku Miast i Gmin
Pojezierza Drawskiego - druk nr 28,

17) wystąpienia gminy Drawsko Pomorskie ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów
Pojezierza Drawskiego - druk nr 13.

10. Sprawy bieżące.
11. Zamknięcie posiedzenia.

w.

m^Czesław Faliński


