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

Drawsko Pomorskie, 17 października 2011 r.

Og.0002.10.2011.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 27 października 2011 roku
(czwartek) o ęodz. 10.00 XIV sesję Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim, która odbędzie
się w Szkole Podstawowej przy ul. Obr. Westerplatte 13 w Drawsku Pomorskim.

1. Otwarcie sesji
2. Informacja o stanie oświaty na terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie.
3. Informacja o stanie i warunkach dalszego rozwoju sportu szkolnego oraz klubów

i stowarzyszeń sportowych działających na terenie miasta i gminy.
4. Ocena działań w zakresie ochrony środowiska.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko Pomorskie
na lata 2011 - 2041 - druk nr 136,

2) dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2011 - druk nr 137,
3) określenia stawek podatku od nieruchomości - druk nr 138,
4) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji

podatkowych - druk nr 139,
5) obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego

rok podatkowy przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze
gminy Drawsko Pomorskie - druk nr 140,

6) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - druk nr 141,
7) trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania
oraz kontroli wykonywania zleconego zadania - druk nr 129,

8) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodka Kultury w Drawsku
Pomorskim - druk nr 130,

9) nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Drawsko Pomorskie" - druk nr 131,
10) regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej - sali sportowej

w Szkole Podstawowej Mielenko Drawskie 47 - druk nr 132,
11) wysokości opłat za korzystanie z obiektu użyteczności publicznej w gminie Drawsko

Pomorskie - druk nr 133.



6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wnioski i zapytania mieszkańców.
8. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
9. Sprawy bieżące.
10. Zamknięcie posiedzenia.


