
Zarządzenia Burmistrza  2011 

Nr 1 z 9.01.2011 r. w sprawie zwiększenia majątku Zakładu Usług Komunalnych w Drawsku Pomorskim 

Nr 2 z 19.01.2011 r. w sprawie ustalenia planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2011 rok 

Nr 3 z 21.01.2011 r. w sprawie wskazania, który z systemów wykonywania czynności kancelaryjnych jest podstawowym sposobem dokumentowania przebiegu 
załatwiania i rozstrzygania spraw dla Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim  

Nr 4 z 24.01.2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert realizacji zadania publicznego w formie wspierania ich wykonania w zakresie upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu w 2011 roku na terenie gminy Drawsko Pomorskie  

Nr 5 z 24.01.2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert realizacji zadania publicznego w formie wspierania ich wykonania w zakresie upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu w 2011 roku na terenie gminy Drawsko Pomorskie  

Nr 6 z 24.01.2011 r. w sprawie otwartego konkursu ofert realizacji zadania publicznego w formie wspierania ich wykonania w zakresie upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu w 2011 roku na terenie gminy Drawsko Pomorskie  

Nr 7 z 24.01.2011 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim  

Nr 8 z 25.01.2011 r. w sprawie określenia terminów wyborów Sołtysów, Rad Sołeckich, Przewodniczących Osiedli i członków Zarządu Osiedli- harm. zebrań 

Nr 9 z 26.01.2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim 

Nr 10 z 27.01.2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie wsparcia w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i tradycji w 2011 roku na terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie  

Nr 11 z 27.01.2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie wsparcia pomocy społecznej w 2011 roku na 
terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie  

Nr 12 z 27.01.2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki 
alkoholowej w 2011 roku na terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie  

Nr 13 z 27.01.2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie wspierania w zakresie krajoznawstwa oraz 
wypoczynku dzieci i młodzieży w 2011 roku na terenie gminy Drawsko Pomorskie 

Nr 14 z 28.01.2011 r. w sprawie opinii nt. zmiany regulaminu organizacyjnego Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim  

Nr 15 z 04 lutego 2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 

Nr 16 z 04 lutego 2011 r. w sprawie preliminarza kosztów realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 
narkomanii obowiązującego na terenie gminy Drawsko Pomorskie w 2011 r. 

Nr 17 z 08 lutego 2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 

Nr 18 z 09 lutego 2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 

Nr 19 z 15 lutego 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania do rozstrzygnięcia konkursu ofert zadania publicznego w formie wspierania 
ich wykonania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku na terenie gminy Drawsko Pomorskie 

Nr 20 z 18 lutego 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 

Nr 21 z 21 lutego 2011 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim 

Nr 22 z 25 lutego 2011 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2011 roku 

Nr 23 z 25 lutego 2011 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2011 roku 

Nr 24 z 25 lutego 2011 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2011 roku 

Nr 25 z 25 lutego 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie wspierania w zakresie krajoznawstwa oraz 
wypoczynku dzieci i młodzieży w 2011 roku na terenie gminy Drawsko Pomorskie 

Nr 26 z 25 lutego 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert realizacji zadania publicznego w formie wspierania ich wykonania w zakresie 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku na terenie gminy Drawsko Pomorskie 

Nr 27 z 25 lutego 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert realizacji zadania publicznego w formie wspierania ich wykonania w zakresie 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku na terenie gminy Drawsko Pomorskie 

Nr 28 z 28 lutego 2011 r. w sprawie dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Drawsko Pomorskie 

Nr 29 z 28 lutego 2011 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

Nr 30 z 28 lutego 2011 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2011 

Nr 31 z 01 marca 2011 r. w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania  koncepcji funkcjonowania szkół 

Nr 32 z 01 marca 2011 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia zasad rachunkowości dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o nazwie "Uwierz w siebie" 

Nr 33 z 04 marca 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert  

Nr 34 z 07 marca 2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 

Nr 35 z 08 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie finansowe realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu w 2011 r. w gminie 
Drawsko Pom 

Nr 36 z 08 marca 2011 r. w sprawie powołania komisji oceniającej warunki mieszkaniowe w zasobie mieszkaniowym gminy Drawsko Pomorskie  

Nr 37 z 11 marca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Sołectwa Mielenko Drawskie 

Nr 38 z 16 marca 2011 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2011 oraz ustalenia maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli 

Nr 39 z 16 marca 2011 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2011 roku 

Nr 40 z 16 marca 2011 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2011 roku  

Nr 41 z 16 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie wsparcia w zakresie kultury, sztuki, ochrony 
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2011 roku na terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie 

Nr 42 z 16 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie wsparcia pomocy społecznej w 2011 roku na 
terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie  

Nr 43 z 18 marca 2011 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2011 



Nr 44 z 21 marca 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 
zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa 

Nr 45 z 29 marca 2011 r. zm. zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej majątku Gminy Drawsko Pom. oraz jej jednostek pomocniczych 

Nr 46 z 30 marca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Sołectwa Nętno 

Nr 47 z 31 marca 2011 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie obejmującego 
obszar "Gajewo-Gajewko" pod lokalizację farm wiatrowych 

Nr 48 z 31 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Drawsko Pomorskie za rok 2010 i sprawozdania rocznego z 
wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim  

Nr 49 z 31 marca 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 
zakresie rozwoju sportu w 2011 roku w gminie Drawsko Pomorskie 

Nr 50 z 31 marca 2011 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2011 

Nr 51 z 01 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania komisji oceniającej warunki mieszkaniowe w zasobie mieszkaniowym gminy Drawsko Pomorskie 

Nr 52 z 01 kwietnia 2011 r. w sprawie wyjazdu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży    

Nr 53 z 04 kwietnia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Sołectwa Zagozd 

Nr 54 z 05 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu najmu za lokale mieszkalne 

Nr 55 z 06 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert 

Nr 56 z 07 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert realizacji zadania publicznego w formie wspierania ich wykonania w zakresie 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku na terenie gminy Drawsko Pomorskie 

Nr 57 z 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 

Nr 58 z 11 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2011 

Nr 59 z 12 kwietnia 2011 r. w sprawie zwiększenia majątku Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim   

Nr 60 z 13 kwietnia 2011 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości 

Nr 61 z 13 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 

Nr 62 z 14 kwietnia 2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy  

Nr 63 z 18 kwietnia 2011 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości 

Nr 64 z 28 kwietnia 2011 r. w sprawie przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Drawsku Pomorskim flag drawskich i flag unijnych 

Nr 65 z 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2011 

Nr 66 z 29 kwietnia 2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 

Nr 67 z 04 maja 2011 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2011 roku 

Nr 68 z 05 maja 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadania publicznego w 
zakresie upowszechniania kultury fizycznej 

Nr 69 z 05 maja 2011 r. w sprawie ogł.otwartego konkursu ofert na wsparcie finansowe realizacji zadania z zakresu rozwoju sportu w 2011 r. w gm. Drawsko Pom. 

Nr 70 z 06 maja 2011 r. w sprawie przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Drawsku Pomorskim elementów dekoracji świątecznych  

Nr 71 z 10 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia do użytku instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli 
"zastrzeżone" oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim 

Nr 72 z 10 maja 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim  

Nr 73 z 10 maja 2011 r. w sprawie zwiększenia majątku Gimnazjum w Drawsku Pomorskim 

Nr 74 z 20 maja 2011 r. w sprawie organizacji szkolenia w zakresie ochr. przeciwpoż. w formie Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP z terenu gm.Drawsko Pom. 

Nr 75 z 23 maja 2011 r. w sprawie przekazania dla Przedszkola w Drawsku Pomorskim ul. Obr. Westerplatte 47-49 odkurzacza piorącego 

Nr 76 z 24 maja 2011 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2011 rok 

Nr 77 z 25 maja 2011 r. w sprawie powołania komisji do spraw przeprowadzenia kontroli w gminie Drawsko Pomorskie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 

Nr 78 z 25 maja 2011 r. w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji oraz wprowadzenia polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych 
osobowych i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w UM w Drawsku Pom  - załącznik nr 1 do instrukcji 
zarządzania, załącznik nr 2 do instrukcji zarządzania, załacznik nr 2, załacznik nr 3 
Nr 79 z 25 maja 2011 r. w sprawie powołania administratora systemów informatycznych w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim    

Nr 80 z 30 maja 2011 r. w sprawie wyodrębnionej ewidencji księgowej oraz ustalenia zasad rachunkowości dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską 
w ramach Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 "Europejska Współpraca Terytorialna" - "Współpraca Transgraniczna " 
Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Woj. Zachodniopomorskie) 2007-2013 o nazwie "Zielone spotkania młodzieży" Nr 81 z 30 maja 2011 r. w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia V Edycji Konkursu Fotograficznego "Świadkowie odchodzą, świadkowie trwają - odkrywanie 
przeszłości 

Nr 82 z 30 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za rozpowszechnianie książki "Drawsko Pomorskie i okolice poprzez wieki" w Punkcie Informacji Turystycznej 
gminy Drawsko Pomorskie w Parku Chopina 2 

Nr 83 z 31 maja 2011 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2011 

Nr 84 z 31 maja 2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości 

Nr 85 z 31 maja 2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste 



Nr 86 z 02 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych 

Nr 87 z 02 czerwca 2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy  

Nr 88 z 03 czerwca 2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 

Nr 89 z 03 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postęp. o udzielenie zamów. publ. w trybie przetargu nieograniczonego o 
wartości większej 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 90 z 08 czerwca 2011 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2011 

Nr 91 z 09 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej 

Nr 92 z 15 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji składników majątkowych, stanowiących własność sołectwa 
Mielenko Drawskie  

Nr 93 z 15 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podst. art.11 ust.8 ustawy PZP na "Bankowa obsługa 
budżetu gminy Drawsko Pom. i jej jednostek organizacyjnych"  

Nr 94 z 28 czerwca 2011 r. w sprawie wyboru banku prowadzącego obsługę bankową budżetu gminy Drawsko Pomorskie w latach 2011-2016 

Nr 95 z 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2011 

Nr 96 z 29 czerwca 2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 

Nr 97 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim za 2010 rok 

Nr 98 z 01 lipca 2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 

Nr 99 z 06 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu "Gmina Drawsko Pomorskie - gmina kwiatów i zieleni 2011" 

Nr 100 z 07 lipca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego 

Nr 101 z 07 lipca 2011 r. w sprawie upoważnienia pracowników UM w Drawsku Pom. do wykonywania czynności, o których mowa w art. 26 ust. 4 ustawy o 
swobodzie działalności gospodarczej 

Nr 102 z 11 lipca 2011 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim 

Nr 103 z 11 lipca 2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 

Nr 104 z 15 lipca 2011 r. w sprawie zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Drawsko Pomorskie 

Nr 105 z 18 lipca 2011 r. w sprawie regulaminu kontroli w zakresie sposobu wykorzystania udzielonych z budżetu gminy Drawsko Pom. dotacji celowych na cele 
publiczne, związane z realizacją zadań gminy Drawsko Pom., a także dofinansowania inwestycji związanych z realizacją jej zadań, zleconych zgodnie z przepisami 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Rady Miejskiej w Drawsku Pom. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania 
zadania gminy Drawsko Pom. w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 

Nr 106 z 20 lipca 2011 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia zasad rachunkowości dla projektu współfinansowanego przez U E w ramach 
Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 "Europejska Współpraca Terytorialna" - "Współpraca Transgraniczna" Krajów Meklemburgia-
Pomorze Przednie/Brandenburgia i RP (Woj. Zachodniopomorskie) 2007-2013 o nazwie "Bioróżnorodność - Polsko-Niemiecki Przyrodniczy konkurs fotograficzny". 

Nr 107 z 20 lipca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim 

Nr 108 z 20 lipca 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia w zakresie działalności na rzecz 
osób niepełnosprawnych w 2011 roku na terenie gminy Drawsko Pom. 

Nr 109 z 20 lipca 2011 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2011 

Nr 110 z 27 lipca 2011 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Drawsko Pom., wyznaczenia jego koordynatora oraz ustalenia 
Regulaminu prac zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Drawsko Pom. 

Nr 111 z 29 lipca 2011 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2011. 

Nr 112 z 01.08.2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 
 
Nr 113/2011 z 01.08.2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 
 
Nr 114/2011 z 01.08.2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

 Nr 115/2011 z 01.08.2011 w sprawie wyznaczenia inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego i administratora systemu w UM w Drawsku Pom.   

Nr 116/2011 z 05.08.2011 r. w sprawie likwidacji kancelarii tajnej w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim . 
 
Nr 117/2011 z 09.08.2011 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji składników majatkowych, stanowiących własność gminy 
Drawsko Pom. 
 Nr 118/2011 z 10.08.2011 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej. 
 
 Nr 119/2011 z 12.08.2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert . 
 
Nr 120/2011 z 19.08.2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 
 
Nr 121/2011 z 23.08.2011 r. w sprawie regulaminu kontroli instytucjonalnej w UM w Drawsku Pom oraz w jednostkach organizacyjnych gminy Drawsko Pom.  
 
Nr 122/2011 z 25.08.2011 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania 
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. 
 



Nr 123/2011 z 25.08.2011 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim do realizacji zadań związanych z umozliwieniem 
głosowania korespondencyjnego wyborcom niepełnosprawnym w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 r 

Nr 124/2011 z 25.08.2011 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego do obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. 
 
Nr 125/2011 z 25.08.2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 

Nr 126/2011 z 26.08.2011 r. w sprawie zasad organizacji i procedur systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim. 

Nr 128/2011 z 26.08.2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za rozpowszechnianie materiału promocyjnego "Mapa Turystyczna Gmin Powiatu Drawskiego oraz 
Informator Turystyczny" w Punkcie Informacji Turystycznej gminy Drawsko Pomorskie w Parku Chopina 2. 
 

Nr 127/2011 z 26.08.2011 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli instytucjonalnej na III kwartał 2011 r. 

 

Nr 129/2011 z 26.08.2011 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Drawsko Pomorskie za pierwsze półrocze 2011 roku, 
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu wykonania przedsięwzięć gminy Drawsko Pomorskie za pierwsze półrocze 2011 
roku oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2011 roku. 
 
Nr 130/2011 z dnia 26.08.2011 r. w sprawie określenia zakresu i terminu opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2012 rok oraz do projektu 
wieloletniej prognozy finansowej na 2012 rok i lata następne. 
 Nr 131/2011 z dnia 26.08.2011 r. w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu pn. "Zakup pojazdu do selektywnej zbiórki odpadów z 
terenów wiejskich w gminie Drawsko Pomorskie" realizowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 
na lata 2007-2013 w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej". 
Nr 132/2011 z dnia 30.08.2011 r. w sprawie dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Drawsko Pomorskie. 

Nr 133/2011 z dnia 31.08.2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej oceniającej nadesłane prace konkursowe w ramach konkursu fotograficznego 
"BIORÓŻNORODNOŚĆ - POLSKO-NIEMIECKI PRZYRODNICZY KONKURS FOTOGRAFICZNY". 
 Nr 134/2011 z dnia 31.08.2011 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2011. 
 

Nr 135/2011 z dnia 31.08.2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie organizacyjnym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pom 

Nr 136 z 06.09.2011 r. w sprawie opinii nt. zmiany regulaminu organizacyjnego Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim 

Nr 137 z 08.09.2011 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2011 

Nr 138 z dnia 08.09.2011 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia w zakresie działalności na 
rzecz osób niepełnosprawnych w 2011 roku na terenie gminy Drawsko Pomorskie 

Nr 139 z 12.09.2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia jego wykonania w zakresie 
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2011 roku na terenie gminy Drawsko Pomorskie 

Nr 140 z 12.09.2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 

Nr 141 z 14.09.2011 r. w sprawie wykonania okresowego przeglądu pojazdów pożarniczych, sprzętu pożarniczego będącego na stanie wyposażenia jednostek OSP 
oraz przeglądu stanu budynków remiz i ich obejść 

Nr 142 z 19.09.2011 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. 

Nr 143 z 19.09.2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. 

Nr 144 z 20.09.2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim 

Nr 145 z 20.09.2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. 

Nr 146 z 26.09.2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim  

Nr 147 z 27.09.2011 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej 

Nr 148 z 29.09.2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia planu kontroli instytucjonalnej na III kwartał 2011 r. 

Nr 149 z 29.09.2011 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli instytucjonalnej na IV kwartał 2011 roku 

Nr 150 z 29.09.2011 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej 

Nr 151 z 30.09.2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

Nr 152 z 30.09.2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert 

Nr 153 z 30.09.2011 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2011 

Nr 154 z 04.10.2011 r. w sprawie zwiększenia majątku Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Drawsku Pomorskim 

Nr 155 z 07.10.2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 

Nr 156 z 07.10.2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 

Nr 157 z 12.10.2011 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2011 

Nr 158 z 20.10.2011 r. w sprawie organizacji ćwiczeń jednostek OSP z terenu gminy Drawsko Pomorskie 

Nr 159 z 26.10.2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 

Nr 160 z 28.10.2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy gminy Drawsko 
Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 



Nr 161 z 31.10.2011 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2011 

Nr 162 z 31.2011 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia zasad rachunkowości dla projektu współfinansowanego przez UE w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o nazwie "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Drawsko Pom.." 

Nr 163 z dnia 04.11.2011 r. w sprawie zwiększenia majątku jednostki budżetowej gminy Drawsko Pomorskie - Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Drawsku Pom 

Nr 164 z dnia 04.11.2011 r. w sprawie zwiększenia majątku jednostki budżetowej gminy Drawsko Pomorskie - Szkoły Podstawowej w Nętnie 

Nr 165 z dnia 04.11.2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim 

Nr 166 z dnia 09.11.2011 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2011 

Nr 167 z dnia 15.11.2011 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Drawsko Pom własności nieruchomości składającej się z dz. Nr 164/7 oraz 164/3 położonych w obrębie 
06 m. Drawsko Pom 

Nr 168 z dnia 15.11.2011 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok budżetowy 2012 

Nr 169 z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zwiększenia majątku Gimnazjum w Drawsku Pomorskim 

Nr 170 z dnia 16.11.2011 r. w sprawie zarz. konsultacji z mieszkańcami sołectwa Gudowo co do organizacji i zakresu działania tego sołectwa 

Nr 171 z dnia 16.11.2011 r. w sprawie zarz. konsultacji z mieszkańcami sołectwa Zarańsko co do organizacji i zakresu działania tego sołectwa 

Nr 172 z dnia 16.11.2011 r. w sprawie zarz. konsultacji z mieszkańcami sołectwa Nętno co do organizacji i zakresu działania tego sołectwa 

Nr 173 z dnia 16.11.2011 r. w sprawie zarz. konsultacji z mieszkańcami sołectwa Mielenko Dr. co do organizacji i zakresu działania tego sołectwa 

Nr 174 z dnia 16.11.2011 r. w sprawie zarz. konsultacji z mieszkańcami sołectwa Suliszewo co do organizacji i zakresu działania tego sołectwa 

Nr 175 z dnia 16.11.2011 r. w sprawie zarz. konsultacji z mieszkańcami sołectwa Dalewo co do organizacji i zakresu działania tego sołectwa 

Nr 176 z dnia 16.11.2011 r. w sprawie zarz. konsultacji z mieszkańcami sołectwa Jankowo co do organizacji i zakresu działania tego sołectwa 

Nr 177 z dnia 16.11.2011 r. w sprawie zarz. konsultacji z mieszkańcami sołectwa Konotop co do organizacji i zakresu działania tego sołectwa  

Nr 178 z dnia 16.11.2011 r. w sprawie zarz.konsultacji z mieszkańcami sołectwa Łabędzie co do organizacji i zakresu działania tego sołectwa   

Nr 179 z dnia 16.11.2011 r. w sprawie zarz. konsultacji z mieszkańcami sołectwa Rydzewo co do organizacji i zakresu działania tego sołectwa 

Nr 180 z dnia 16.11.2011 r. w sprawie zarz. konsultacji z mieszkańcami sołectwa Żółte co do organizacji i zakresu działania tego sołectwa 

Nr 181 z dnia 16.11.2011 r. w sprawie zarz. konsultacji z mieszkańcami sołectwa Linowno co do organizacji i zakresu działania tego sołectwa  

Nr 182 z dnia 16.11.2011 r. w sprawie zarz. konsultacji z mieszkańcami sołectwa Zagozd co do organizacji i zakresu działania tego sołectwa 

Nr 183 z dnia 16.11.2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim  

Nr 184 z 23.11.2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za rozpowszechnianie koszulek polo z napisem drawsko.pl oraz długopisem miasta i napisem Drawsko Pom ... 

Nr 185 z 23.11.2011 r. w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Zagozd co do zmiany granic tego sołectwa 

Nr 186 z 23.11.2011 r. w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Jankowo co do zmiany granic tego sołectwa 

Nr 187 z 23.11.2011 w sprawie powołania Przewodniczącego Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim 

Nr 188 z 30.11.2011 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2011 

Nr 189 z 30.11.2011 r. w sprawie powołania Dyrektora Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim 

Nr 190 z 01.12.2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za sprzedaż miodów drahimskich w Biurze Informacji Turystycznej gminy Drawsko Pomorskie na ul. Kolejowej 1 

Nr 191 z 05.12.2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 

Nr 192 z 05.12.2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 

Nr 193 z 05.12.2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 

Nr 194 z 05.12.2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  

Nr 195 z 15.12.2011 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim 

Nr 196 z 15.12.2011 r. w sprawie powołania Stałego Zespołu Weryfikacyjnego do potwierdzania sald oraz weryfikacji stanu ewidencyjnego w UM w Drawsku Pom w 
ramach inwentaryzacji. 

Nr 197 z 15.12.2011 r. w sprawie zwiększenia majątku Gimnazjum w Drawsku Pomorskim 

Nr 198 z 16.12.2011 r. w sprawie zwiększenia majątku Szkoły Podstawowej w Mielenku Drawskim  

Nr 199 z 15.12.2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za sprzedaż dwóch wzorów smyczy w Inform. Turyst. gm Drawsko Pom. na ul. Kolejowej 1  

Nr 200 z 16.12.2011 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2011  

Nr 201 z 20 grudnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim 

Nr 202 z 23.12.2011 r. w sprawie ustalenia harmonogramu rocznej inwentaryzacji okresowej majątku gminy Drawsko Pomorskie w 2011 roku 

Nr 203 z 23.12.2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia planu kontroli instytucjonalnej na IV kwartał 2011 roku  

Nr 204 z 28.12.2011 r. w sprawie majątku Szkoły Podstawowej w Mielenku Drawskim  



Nr 205 z 28.12.2011 r. w sprawie przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Drawsku Pomorskim elementów dekoracji świątecznych  

Nr 206 z 28.12.2011 r. w sprawie przekazania majątku dla Powiatu Drawskiego 

Nr 207 z 28.12.2011 r. w sprawie zwiększenia majątku Zakładu Usług Komunalnych w Drawsku Pomorskim 

Nr 208 z 30.12.2011 r. w sprawie zwiększenia majątku Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim 

Nr 209 z 30.12.2011 r. w sprawie zwiększenia majątku Szkoły Podstawowej w Gudowie 

Nr 210 z 30.12.2011 r. w sprawie zwiększenia majątku Szkoły Podstawowej w Suliszewie 

Nr 211 z 30.12.2011 r. w sprawie zwiększenia majątku Szkoły Podstawowej w Nętnie 

Nr 212 z 30.12.2011 r. w sprawie zwiększenia majątku Szkoły Podstawowej w Mielenku Drawskim  

Nr 213 z 30.12.2011 r. w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2011 

Nr 214 z 30.12.2011 r. w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczenia dotacji podmiotowej (rocznej dotacji na działalność instytucji kultury) i dotacji 
celowych z budżetu gminy Drawsko Pomorskie dla samorządowych instytucji kultury  

Nr 215 z 30.12.2011 r. w sprawie odpisania kosztów inwestycji niepodjętych i inwestycji zaniechanych z ewidencji kosztów do konta 080 "Inwestycje (środki trwałe w 
budowie)"  

Nr 216 z 30.12.2011 r. w sprawie upoważnienia  kierownika ośrodka pomocy społecznej do ustanawiania rodziny wspierającej lub zawierania i rozwiązywania umów, 
które określają zasady zwrotu kosztów związanych z udzieleniem pomocy, o której mowa w art.29 ust.2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej oraz do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji  
Nr 217 z 30 grudnia 2011 r. w sprawie zwiększenia majątku Szkoły Podstawowej w Mielenku Drawskim 

 

 


