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

 

Drawsko Pomorskie, 17 października 2013 r. 

 

 

Og.0002.10.2013.EK 

 

O G Ł O S Z E N I E  
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645) zwołuję na dzień 29 października 2013 r. (wtorek)  

o godz. 10.00 XL 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. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

4. Informacja o działalności Burmistrza w okresie między sesjami. 

5. Informacja dotycząca wyników sprawdzianu klas szóstych i egzaminu klas trzecich 

gimnazjum. 

6. Informacja na temat działalności organizacji i stowarzyszeń pozarządowych działających 

na terenie gminy Drawsko Pomorskie. 

7.  Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2013 – druk nr 80, 

2) dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko Pomorskie  

na lata 2013 – 2022 – druk nr 81, 

3) obniżenia średniej ceny skupu żyta za jedenaście kwartałów poprzedzających kwartał 

poprzedzający rok podatkowy przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego 

na obszarze gminy Drawsko Pomorskie – druk nr 78, 

4) określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych – druk nr 79, 

5) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Drawsko Pomorskie – druk nr 73, zał.1, zał.2 

6) podjęcia realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego „Pracownia ceramiczna  

i warsztaty dla mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie” w ramach działania 413 

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 –  

druk nr 74, 

7) podjęcia realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Promocja obszarów działania 

Lokalnych Grup Rybackich poprzez budowę sieci obiektów małej infrastruktury 

turystycznej pn. Przystanek RYBY” w ramach środka 4.2 Program Operacyjny 

„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 

2013” – druk nr 75, 

8) podjęcia realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego „Przebudowa Placu Konstytucji”  

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna – druk nr 76, 

9) podjęcia realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego „Wyposażenie obiektu pełniącego 

funkcje turystyczne i rekreacyjne w Drawsku Pomorskim w dodatkowe urządzenia 



rekreacyjne wraz z montażem ogrodzenia” w ramach działania 413 „Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 – druk nr 77, 
10) zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 

– druk nr 82, 

11) rozpatrzenia skargi złożonej przez Panią Krystynę Wojciechowską na działania 

Burmistrza Drawska Pomorskiego – druk nr 83. 

8. Sprawy bieżące. 

9. Zamknięcie sesji. 

 

 

 

 

 
PRZEWODNICZĄCY 

RADY MIEJSKIEJ 

       w Drawsku Pomorskim 

 

Czesław Faliński 
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