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

Drawsko Pomorskie, 19 września 2011 r.
Og.0002.9.2011.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 29 września 2011 roku
(czwartek) o godz. 10.00 XIII 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.
7.
8.

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 wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze 201 1 roku.
Przyjęcie założeń budżetowych na 2012 rok.
Ocena działań w zakresie ochrony środowiska i realizacji
przedsięwzięcia
odpowiedzialności gminy za odbiór nieczystości stałych.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko Pomorskie
na lata 201 1 - 2041 - druk nr 121,
2) dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 201 1 - druk nr 122,
3) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie
z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami - druk nr 11 7,
4) wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim na kadencję
20U-2Q\5-druknrll8,
5) zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków
zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania druk nr 119,
6) ustalenia czasu, w którym przedszkole publiczne zapewnia bezpłatne nauczanie,
wychowanie i opiekę oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane
przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym ten wymiar - druk nr 120.
10. Sprawy bieżące.
1 1 . Zamknięcie posiedzenia.
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