
Przewodniczący Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim 
ul. Sikorskiego 41   78 – 500 Drawsko Pomorskie  tel. (0 – 94) 36 – 320 - 21 

 

Drawsko Pomorskie, 18 czerwca 2012 r. 

 

 

Og.0002.6.2012.V 

 

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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję na dzień 28 czerwca 2012 r. (czwartek) 

o godz. 10.00 XXIII 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 o działalności Burmistrza w okresie między sesjami. 

6. Zagadnienia społeczno – gospodarcze realizowane przez instytucje podległe samorządowi 

miejskiemu. 

7. Określenie celów i zadań Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim w zakresie współpracy 

ze środowiskiem wiejskim na lata 2012 – 2014. 

8. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Drawska Pomorskiego: 

1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Drawsko Pomorskie za 2011 r. – 

dyskusja. 

2) Odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Szczecinie z dnia 11 kwietnia 2012 r. o sprawozdaniu Burmistrza Drawska 

Pomorskiego z wykonania budżetu za 2011 rok. 

3) Sprawozdanie finansowe gminy Drawsko Pomorskie za rok 2011 oraz informacja  

o stanie mienia komunalnego – dyskusja. 

4) Opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy Drawsko Pomorskie  

za 2011 rok. 

5) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

gminy Drawsko Pomorskie za rok 2011 wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu gminy Drawsko Pomorskie za rok 2011 – druk nr 58. 

6) Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 

Drawska Pomorskiego. 

7) Odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Szczecinie z dnia 08 czerwca 2012 r. o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej w Drawsku Pomorskim w sprawie udzielenia Burmistrzowi Drawska 

Pomorskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok. 

8) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Drawska Pomorskiego 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Drawsko Pomorskie za rok 2011 – 

druk nr 59. 

 



9.  Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) przyjęcia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Drawsko 

Pomorskie za rok 2011 – druk nr 60, 

2) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Drawsku 

Pomorskim za 2011 rok – druk nr 61, 

3) zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Drawsko 

Pomorskie za pierwsze półrocze roku budżetowego, informacji o kształtowaniu się 

wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów 

finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku 

budżetowego – druk nr 62, 

4) dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2012 – druk nr 63, 

5) przyjęcia przez gminę Drawsko Pomorskie od Powiatu Drawskiego zadań w zakresie 

prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej – druk nr 53, 

6) przyjęcia Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe dla gminy Drawsko Pomorskie – druk nr 54, 

7) zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Suliszewo w Gminie Drawsko Pomorskie 

na lata 2012 – 2022 – druk nr 55, 

8) ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Drawsko Pomorskie publicznych 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz jej 

uzupełnienia o inne formy wychowania przedszkolnego – druk nr 56, 

9) ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Drawsko Pomorskie publicznych szkół 

podstawowych i gimnazjów oraz określenia granic ich obwodów – druk nr 57. 

10. Sprawy bieżące. 

11. Zamknięcie posiedzenia. 
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