
Zarządzenia Burmistrza - 2010 
Nr 1 z 11.01.2010 r. w sprawie preliminarza kosztów realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 
narkomanii oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie obow. na ter gm.Drawsko Pom w 2010 r. 

Nr 2 z 11.01.2010 r. w sprawie podjęcia działań w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi  

Nr 3 z 19.01.2010 r. w sprawie ustalenia planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pom na 2010 r.- : NR 1, NR 2, NR 3, NR 4, NR 5, NR 6, NR 7, NR 8, NR 9, NR 10, 
NR 11, NR 12, NR 13, NR 14, NR 15, NR 16, NR 17, NR 18, NR 19, NR 20 

Nr 4 z 21.01. 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 

Nr 5 z 25.01.2010 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadania Gminy Drawsko Pomorskie w 
zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego 

Nr 6 z 25.01.2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z 
budżetu gminy Drawsko Pomorskie, a także zasad rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu używanych w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pom  

Nr 7 z 29.01.2010 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 r 

Nr 8 z 12.02.2010 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i zamiany 

Nr 9 z 18.02.2010 r. w sprawie dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Drawsko Pomorskie  

Nr 10 z 18.02.2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 

Nr 11 z 23.02.2010 r. w sprawie nabycia nieruchomości 

Nr 12 z 23.02.2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim     

Nr 13 z 26.02.2010 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 r.   

Nr 14 z 05.03.2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 

Nr 15 z 08.03.2010 r. w sprawie wykazu nieruchomości  przeznaczonych do dzierżawy 

Nr 16 z 08.03.2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 

Nr 17 z 15.03.2010 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2010 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania 
opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli 

Nr 18 z 17.03.2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Drawsko Pomorskie 

Nr 19 z 23.03.2010 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i zamiany   

Nr 20 z 26.03.2010 r. w sprawie powołania rzeczoznawców wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do przeprowadzenia szacowania na terenie 
Powiatu Drawskiego zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego, pasz i sprzętu przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi 
zwalczania. Nr 21 z 30.03.2010 r. w sprawie powołanie komisji przetargowej 

Nr 22 z 31.03.2010 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2010 rok 

Nr 23 z 9.04.2010 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku znajdującego się w pomieszczeniach Świetlicy Samorządu Mieszkańców Osiedla Nr 2, 
położonej w Drawsku Pomorskim przy ulicy Gierymskiego. 

Nr 24 z 9.04.2010 r. w sprawie regulaminu kontroli finansowej w zakresie sposobu wykorzystania udzielonych z budżetu gminy Drawsko Pom dotacji celowych na 
cele publiczne, związane z realizację zadań gminy Drawsko Pom, a także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją jej zadań zleconych zgodnie z 
przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Nr 25z 9.04.2010 r. w sprawie regulaminu wewnętrznej kontroli finansowej w UM w Drawsku Pom oraz w jednostkach organizacyjnych gm Drawsko Pom. 

Nr 26z 12.04.2010 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 

Nr 27z 20.04.2010 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim. 

Nr 28z 21.04.2010 r. w sprawie przyjęcia i realizacji planu wewnętrznej kontroli finansowej w II kwartale 2010 roku. 

Nr 29 z 22.04.2010 r. w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia IV Edycji Konkursu Fotograficznego "Świadkowie odchodzą, świadkowie trwają - odkrywanie 
przeszłości" 

Nr 30 z 22.04.2010 r. w sprawie określenia i wprowadzenia "Karty audytu wewnętrznego" 

Nr 31 z 22.04.2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim  

Nr 32 z 22.04.2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 

Nr 33 z 22.04.2010 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Drawsko Pom. do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta RP  

Nr 34 z 22.04.2010 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpł. umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów 
komitetów wyborczych w związku z kampanią wyborczą w wyborach Prezydenta RP 

Nr 35 z 22.04.2010 r. w sprawie regulaminu postępowania na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pom   

Nr 36 z 30.04.2010 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2010 rok 

Nr 37 z 10.05.2010 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego odpowiedzialnego za obsługę informatyczną wyborów Prezydenta RP zarz.na dzień 20.06.2010 r. 

Nr 38 z 10.05.2010 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi OKW w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 

Nr 39 z 10.05.2010 r. w sprawie wyznaczenia siedzib stałych obwodów głosowania  

Nr 40 z 12.05.2010 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia zasad rachunkowości dla projektów współfinansowanych przez UE w ramach RPO 
Woj. Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 o nazwie "Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego-Fałata." Etap III i Etap IV. 

Nr 41 z 17.05.2010 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2010 rok 

Nr 42 z 17.05.2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 



Nr 43 z 18.05.2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 

Nr 44 z 21.05.2010 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 

Nr 45 z 21.05.2010 r. w sprawie przekazania dla ZUK w Drawsku Pom pojemników do selektywnej zbiórki odpadów z przezn. ich lokalizacji na ter. gm. Drawsko Pom 

Nr 46 z 24.05.2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 

Nr 47 z 26.05.2010 r. w sprawie powołania komisji do ustalenia normy zużycia gazu oraz etyliny w samochodzie służbowym marki Citroen Berlingo o numerze 
rejestracyjnym ZDR 90AX będącym w użytkowaniu Straży Miejskiej w Drawsku Pom 

Nr 48 z 31.05.2010 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2010 

Nr 49 z 31.05.2010 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 

Nr 50 z 1.06.2010 r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych 

Nr 51 z 1.06.2010 r. w sprawie wyznaczenia zastępcy gminnego komisarza spisowego oraz wyznaczenia lidera gminnego i utworzenia gminnego biura spisowego dla 
przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2010 roku  

Nr 52 z 1.06.2010 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim za 2009 roku 

Nr 53 z 1.06.2010 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydawania w tych sprawach decyzji. 

Nr 54 z 1.06.2010 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego 

Nr 55 z 1.06.2010 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych oraz do wydawania decyzji w tych sprawach 

Nr 56 z 1.06.2010 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej   

Nr 57 z 8.06.2010 r. w sprawie zmian w składach osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych 

Nr 58 z 14.06.2010 r. w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Nr 59 z 14.06.2010 r. w sprawie zwiększenia majątku Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim 

Nr 60 z 14.06.2010 r. w sprawie zwiększenia majątku Przedszkola w Drawsku Pomorskim   

Nr 61 z 14.06.2010 r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych 

Nr 62 z 14.06.2010 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego odpowiedzialnego za obsługę informat. wyborów Prezydenta RP  zarz. na dzień 20.06.2010 r. 

Nr 63 z 14.06.2010 r. w sprawie upoważnienia Kierownika M-GOPS w Drawsku Pom do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia 
postępowań admin. i wydawania w tych sprawach decyzji oraz do przekazywania do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika 
alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust.1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

Nr 64 z 18.06.2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 

Nr 65 z 21.06.2010 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 

Nr 66 z 22.06.2010 r. w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu pn. "Rozbudowa remizy OSP w miejscowości Rydzewo" realizowanego z 
udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" 

Nr 67 z 22.06.2010 r. zmieniające zarządzenie Nr 38/2010 z 12 maja 2010 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji 
wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 

Nr 68 z 28.06.2010 r. w sprawie powołania komisji do spraw przeprowadzenia kontroli w gminie Drawsko Pomorskie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej  

Nr 69 z 28.06.2010 r. w sprawie zmian w składach osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych 

Nr 70 z 30.06.2010 r. w sprawie zmian planu budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2010 

Nr 71 z 30.06.2010 r. w sprawie przyjęcia i realizacji planu wewnętrznej kontroli finansowej w III kwartale 2010 roku 

Nr 72 z 30.06.2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia i realizacji planu wewnętrznej kontroli finansowej w II kwartale 2010 roku   

Nr 73 z 30.06.2010 r. w sprawie zmian w składach osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych 

Nr 74 z 7.07.2010 r. w sprawie ustalenia normy zużycia gazu oraz etyliny dla samochodu służbowego Gminy Drawsko Pom będącego w użytkowaniu Straży Miejskiej 
w Drawsku Pom. 

Nr 75 z 8.07.2010 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 

Nr 76 z 13.07.2010 r. w sprawie powołania komisji oceniającej warunki mieszkaniowe. 

Nr 78 z 20.07.2010 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 

Nr 79 z 20.07.2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy PZP na "Udzielenie 
długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów" 

Nr 80 z 26.07.2010 r. w sprawie regulaminu kontroli finansowej w zakresie sposobu wykorzystania udzielonych z budżetu gminy Drawsko Pom dotacji celowych na 
cele publiczne, związane z realizacją zadań gminy Drawsko Pom, a także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją jej zadań, zleconych zgodnie z 
przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

Nr 81 z 29.07.2010 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Nr 82 z 30.07.2010 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia zasad rachunkowości dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w 
ramach Programu Operacyjnego Celu 3 "Europejska Współpraca Terytorialna" -"Współpraca Transgraniczna" Mecklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia i 
Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 o nazwie " Rewitalizacja i zmiana funkcji dworca kolejowego w Drawsku Pomorskim" 

Nr 83 z 30.07.2010 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2010. 

Nr 84 z 30.07.2010 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości. 



Nr 85 z 03.08.2010 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 

Nr 86 z 03.08.2010 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 

Nr 87 z 04.08.2010 r. w sprawie zbycia składnika majątkowego gminy Drawsko Pomorskie 

Nr 88 z 04.08.2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 

Nr 89 z 18.08.2010 r. w sprawie powołania komisji do spraw przeprowadzenia w gminie Drawsko Pomorskie kontroli prawidłowości działania ujęć wody pitnej. 

Nr 90 z 20.08.2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 

Nr 91 z 20.08.2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 

Nr 92 z 23.08.2010 r. w sprawie wyboru banku prowadzącego obsługę bankową budżetu gminy Drawsko Pomorskie 

Nr 93 z 27.08.2010 r. w sprawie dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Drawsko Pomorskie 

Nr 94 z 27.08.2010 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gm Drawsko Pom za pierwsze półrocze 2010 roku - DOCHODY - WYDATKI  

Nr 95 z 27.08.2010 r. w sprawie określenia zakresu i terminu opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2011 rok.  

Nr 96 z 31.08.2010 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2010 r.  

Nr 97 z 31.08.2010 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia zasad rachunkowości dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w 
ramach Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 o nazwie "Rozbudowa kina "Drawa" na Centrum Kultury w Drawsku Pom" 

Nr 98 z 10.09.2010 r. w sprawie powołania komisji oceniającej warunki mieszkaniowe 

Nr 99 z 10.09.2010 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży   

Nr 100 z 10.09.2010 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2010 

Nr 101 z 15.09.2010 r. w sprawie przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Drawsku Pomorskim zestawu komputerowego  

Nr 102 z 15.09.2010 r. w sprawie zwiększenia majątku Szkoły Podstawowej w Nętnie. 

Nr 103 z 21.09.2010 r. w sprawie upoważnienia Pani Alicji Panasiuk – insp. ds. ewidencji ludności w UM w Drawsku Pom do sporządzania aktów pełnomocnictwa do 
głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprow. w 2010 r 

Nr 104 z 21.09.2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim 

Nr 105 z 22.09.2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP na "Udzielenia 
długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Drawsko Pomorskie'  

Nr 106 z 22.09.2010 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim do kierowania akcją kurierską   

Nr 107 z 30.09.2010 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2010  

Nr 108 z 01.10.2010 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości 

Nr 109 z 05.10.2010 r. w sprawie przekazania dla Zespołu Szkół Zawodowych CKP w Drawsku Pomorskim zestawu komputerowego 

Nr 110 z 05.10.2010 r. w sprawie przekazania dla Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Drawsku Pomorskim zestawu komputerowego  

Nr 111 z 05.10.2010 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 

Nr 112 z 07.10.2010 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej majątku Gminy Drawsko Pomorskie oraz jej jednostek pomocniczych 

Nr 113 z 08.10.2010 r. w sprawie powołania komisji oceniającej warunki mieszkaniowe w zasobie mieszkaniowym gminy Drawsko Pomorskie  

Nr 114 z 12.10.2010 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 

Nr 115 z 12.10.2010 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 

Nr 116 z 12.10.2010 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2010 

Nr 117 z 14.10.2010 r. w sprawie przeglądu sprzętu będącego na stanie jednostek OSP 

Nr 118 z 14.10.2010 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji składników mienia ruchomego stanowiącego własność Gminy 
Drawsko Pom  

Nr 119 z 15.10.2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej majątku Gminy Drawsko Pom oraz jej jednostek pomocniczych 

Nr 120 z 15.10.2010 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i 
prezydentów miast zarządzonych na dzień 21.11. 2010 r. 

Nr 121 z 15.10.2010 r. w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, 
sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 

Nr 122 z 25.10.2010 r. w sprawie zwiększenia majątku Przedszkola w Drawsku Pomorskim 

Nr 123 z 25.10.2010 r. w sprawie zwiększenia majątku Szkoły Podstawowej im mjra Henryka Sucharskiego w Drawsku Pomorskim  

Nr 124 z 25 października 2010 r. w sprawie zwiększenia majątku dla Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Drawsku Pomorskim  

Nr 125 z 25 października 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania petycji, skarg i wniosków obywateli.  

Nr 126 z 29 października 2010 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2010  



Nr 127 z 29 października 2010 r. w sprawie zwiększenia majątku Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Drawsku Pomorskim  

Nr 128 z 29 października 2010 r. w sprawie zwiększenia majątku Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Drawsku Pomorskim   

Nr 129 z 29 października 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości 

Nr 130 z 29 października 2010 r. w sprawie zbycia udziału we współwłasność 

Nr 131 z 15 listopada 2010 r. w sprawie zwiększenia majątku Przedszkola w Drawsku Pomorskim 

Nr 132 z 15 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok budżetowy 2011- projekt uchwały, Uzas. do projektu budżetu na 2011 rok, Zał. nr 1, Zał. 
nr 2, Zał. od nr 3 do nr 9 

Nr 133 z 15 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia procedury windykacji należności gm Drawsko Pom, do których stosuje się przepisy ustawy – Ordyn.podatk. 

Nr 134 z 16 listopada 2010 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości 

Nr 135 z 17 listopada 2010 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 

Nr 136 z 25 listopada 2010 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2010 rok 

Nr 137 z 30 listopada 2010 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2010 rok  

Nr 138 z 01 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 

Nr 139 z 02 grudnia 2010 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości 

Nr 140 z 03 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia kodeksu etyki dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim 

Nr 141 z 06 grudnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia gminnego biura spisowego dla przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r. 

Nr 142 z 07 grudnia 2010 r. w sprawie ustalania czynszu w umowach dzierżawy nieruchomości gminy Drawsko Pomorskie 

Nr 143 z 07 grudnia 2010 r. w sprawie powołania komisji oceniającej warunki mieszkaniowe w zasobie mieszkaniowym gminy Drawsko Pomorskie 

Nr 144 z 09 grudnia 2010 r. w sprawie powołania koordynatora działań dotyczących zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Drawsko Pomorskie 

Nr 145 z 13 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy 
gminy Drawsko Pom z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011 

Nr 146 z 16 grudnia 2010 r. w sprawie przekazania dla ZUK w Drawsku Pom elementów dekoracji świątecznych z przeznaczeniem na teren miasta Drawska Pom 

Nr 147 z 17 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim 

Nr 148 z 17 grudnia 2010 r. w sprawie czasowego powierzenia zadań w zakresie realizacji działań zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Drawsko Pomorskie 

Nr 149/2010 z 17 grudnia 2010 r. w sprawie powoł. komisji ds. rozpatrzenia zgłoszeń kandydatów na rachmistrzów spisowych w NSP Ludności i Mieszkań w 2011. 

Nr 150 z 20 grudnia 2010 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2010 rok 

Nr 151 z 23 grudnia 2010 r. w sprawie zwiększenia majątku Szkoły Podstawowej w Nętnie 

Nr 152 z 23 grudnia 2010 r. w sprawie zwiększenia majątku Przedszkola w Drawsku Pomorskim 

Nr 153 z 29 grudnia 2010 r. w sprawie zwiększenia majątku Zakładu Usług Komunalnych w Drawsku Pomorskim 

Nr 154 z 30 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru banku prowadzącego obsługę bankową budżetu gminy Drawsko Pomorskie  

Nr 155 z 30 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 

Nr 156 z 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej zasady (politykę) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim: zał. nr 1, 
zał. nr 2, zał. nr 3, zał. nr 4, zał. nr 5, zał. nr 6 , zał. nr 7  
 Nr 157 z 30 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim 

Nr 158 z 30 grudnia 2010 r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz 
samorządowych zakładów budżetowych gminy Drawsko Pomorskie  

Nr 159 z 31 grudnia w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2010 rok 

Nr 160 z 31 grudnia 2010 r. w sprawie odpisania kosztów inwestycji niepodjętych i inwestycji zaniechanych z ewidencji kosztów do konta 080 "Inwestycje (środki 
trwałe w budowie)" 

Nr 161 z 31 grudnia 2010 r. w sprawie zwiększenia majątku Szkoły Podstawowej w Suliszewie 

Nr 162 z 31 grudnia 2010 r. w sprawie zwiększenia majątku Szkoły Podstawowej w Zarańsku 

Nr 163 z 31 grudnia 2010 r. w sprawie zwiększenia majątku Szkoły Podstawowej w Mielenku Drawskim 

Nr 164 z 31 grudnia 2010 r. w sprawie zwiększenia majątku Szkoły Podstawowej w Gudowie 

Nr 165 z 31 grudnia 2010 r. w sprawie zwiększenia majątku Szkoły Podstawowej w Nętnie  

Nr 166 z 31.12.2010 r. w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej i celowej z budżetu gm. Drawsko Pom. dla samorządowej 
instytucji kultury 

Nr 167 z 31.12.2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia zasad rachunkowości dla projektu współfinansowanego 
przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Celu 3  "Europejska Współpraca Terytorialna" - " Współpraca Transgraniczna" Mecklemburgia-Pomorze 
Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 o nazwie "Rewitalizacja i zmiana funkcji dworca kolejowego w 
Drawsku Pomorskim"  

 



Nr 168 z 31.12.2010 r. w sprawie ustalenia procedur nadzoru w zakresie gromadzenia, wydatkowania i zwrotu środków publicznych, obowiązujących w Urzędzie 
Miejskim w Drawsku Pomorskim  

Nr 169 z 31.12.2010 r. zmieniające zarządzenie Burmistrza Drawska Pomorskiego w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia zasad rachunkowości 
dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 o nazwie 
"Rozbudowa kina "Drawa" na Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim" 
 
 


