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

Drawsko Pomorskie, 17 września 2012 r.
Og.0002.9.2012.V

OGŁOSZENIE
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 27 września 2012 r.
(czwartek) o godz. 10.00 XXVI sesję Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim, która odbędzie
się w sali narad (p. 304) Urzędu Miejskiego przy ul. Sikorskiego 41 w Drawsku Pomorskim.
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Otwarcie sesji
Interpelacje i zapytania radnych.
Wnioski i zapytania mieszkańców.
Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
Informacja o działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
Informacja o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze 2012 r.
Przyjęcie założeń budżetowych na 2013 r.
Ocena działań w zakresie ochrony środowiska i realizacji przedsięwzięcia odpowiedzialności
gminy za odbiór nieczystości stałych.
Informacja na temat wizji działania Ośrodka Kultury na bazie nowego obiektu.
Podjęcie uchwał w sprawie:
1) dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2012 – druk nr 77,
2) dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata
2012 - 2041 – druk nr 78,
3) określenia stawek podatku od nieruchomości – druk nr 79,
4) dotacji na dofinansowanie zadania realizowanego przez Powiat Drawski – druk nr 80,
5) dotacji na dofinansowanie zadania realizowanego przez Powiat Drawski – druk nr 83,
6) udzielenia dotacji Stowarzyszeniu Ochotnicza Straż Pożarna w Rydzewie
na dofinansowanie zakupu zestawu do ratownictwa technicznego typu średniego –
druk nr 81,
7) nadania statutu Ośrodkowi Kultury w Drawsku Pomorskim – druk nr 82,
8) podziału gminy Drawsko Pomorskie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic
i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – druk nr 73,
9) podziału gminy Drawsko Pomorskie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów
oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu – druk nr 74,
10) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu – druk nr 75,
11) zasad i trybu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej Boiska
wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w miejscowości Nętno na terenie Szkoły
Podstawowej w Nętnie – druk nr 76.
Sprawy bieżące.
Zamknięcie posiedzenia.
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Drawsku Pomorskim
/-/Czesław Faliński

__________________________________________________________________________

