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

Drawsko Pomorskie, 20 czerwca 2011 r.
Og.0002.7.2011.V

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 30 czerwca 2011 roku
(czwartek) o godz. 10.00 X sesję Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim, która odbędzie
się w sali narad (p. 304) Urzędu Miejskiego przy ul. Sikorskiego 41 w Drawsku Pomorskim.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji
Interpelacje i zapytania radnych.
Wnioski i zapytania mieszkańców.
Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
Informacja o działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
Informacja o stanie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony
przeciwpożarowej.
7. Zagadnienia społeczno - gospodarcze realizowane przez instytucje podległe samorządowi
miejskiemu.
8. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Drawska Pomorskiego:
1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Drawsko Pomorskie za 2010 r. dyskusja.
2) Odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie z dnia 07 kwietnia 2011 r. o sprawozdaniu Burmistrza Drawska
Pomorskiego z wykonania budżetu za 2010 rok.
3) Sprawozdanie finansowe gminy Drawsko Pomorskie za rok 2010 oraz informacja
o stanie mienia komunalnego - dyskusja.
4) Opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy Drawsko Pomorskie
za 2010 rok.
5) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
gminy Drawsko
Pomorskie za rok 2010
wraz ze
sprawozdaniem
z wykonania budżetu gminy Drawsko Pomorskie za 2010 rok - druk nr 97.
6) Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Drawska Pomorskiego.
7) Odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie z dnia 01 czerwca 2011 r. o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Drawsku Pomorskim w sprawie udzielenia Burmistrzowi Drawska
Pomorskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.
8) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Drawska Pomorskiego
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok - druk nr 98.

9.

Podjęcie uchwał w sprawie:
1) przyjęcia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Drawsko
Pomorskie za rok 2010 - druk nr 99,
2) dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko Pomorskie
na lata 2011 - 2020 - druk nr 100,
3) dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2011 - druk nr 101,
4) udzielenia zgody na wniesienie przez Burmistrza Drawska Pomorskiego środków
trwałych, tj. sieci wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy
Drawsko Pomorskie, jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki - druk nr 96,
5) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania bonifikaty od ceny ustalonej
zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami - druk nr 88,
6) zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
- druk nr 89,
7) zgody na sprzedaż nieruchomości jej użytkownikom wieczystym - druk nr 90,
8) podjęcia prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Drawsko Pomorskie druk nr 92,
9) ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Drawsko Pomorskie publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - druk nr 93,
10) zmieniająca uchwałę w sprawie 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 94,
11) po wołania zespołu do przedstawienia na sesji Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
swojej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników, a w szczególności w zakresie
spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie - druk nr 95.
10. Sprawy bieżące.
11. Zamknięcie posiedzenia.

