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

 

Drawsko Pomorskie, 16 listopada 2012 r. 

 

Og.0002.11.2012.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 29 listopada 2012 r. 

(czwartek) o godz. 10.00 XXVIII sesję Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim, która odbędzie  

się w sali narad Urzędu Miejskiego przy ul. Gen. Wł. 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. Działalność podmiotów gospodarczych na terenie miasta i gminy. 

7.  Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2012 – druk nr 117, 

2) obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok 

podatkowy przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy 

Drawsko Pomorskie – druk nr 115, 

3) wyboru jednej z określonych w art. 6j ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik  

o określonej pojemności – druk nr 103, 

4) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi – druk nr 101, 

5) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości  

za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – druk nr 102, 

6) wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – druk nr 104, 

7) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz wykazu dokumentów 

potwierdzających dane zawarte w tej deklaracji – druk nr 114, 

8) ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

w przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której 

zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – druk nr 116, 

9) rocznego programu współpracy gminy Drawsko Pomorskie z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2013 – druk nr 105, 

10) uchylająca uchwałę w sprawie statutu gminy Drawsko Pomorskie – druk nr 106, 

11) statutu gminy Drawsko Pomorskie – druk nr 107, 

12) nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Drawsko Pomorskie” – druk nr 108, 



13) nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Drawsko Pomorskie” – druk nr 109, 

14) nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Drawsko Pomorskie” – druk nr 110, 

15) ustanowienia zasad przyznawania jednorazowego stypendium Burmistrza Drawska 

Pomorskiego za osiągnięcia sportowe, artystyczne i naukowe – druk nr 111. 
8. Sprawy bieżące. 

9. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

 

 
PRZEWODNICZĄCY 

RADY MIEJSKIEJ 

       w Drawsku Pomorskim 

 

/-/Czesław Faliński 
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