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

 

Drawsko Pomorskie, 11 grudnia 2013 r. 

 

 

Og.0002.14.2013.EK 

 

 

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 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) zwołuję na dzień 19 grudnia 2013 roku 

(czwartek) o godz. 10.00 XLIV 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. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

4. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami. 

5. Prezentacja koncepcji przebudowy (rewitalizacji) centrum miasta. 

6. Prezentacja zabudowy ulicy 11 Pułku Piechoty, Seminaryjnej i Starogrodzkiej. 

7. Zatwierdzenie planu pracy Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim na 2014 rok. 

8. Uchwalenie budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2014: 

1) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem; 

2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu; 

3) przedstawienie opinii Komisji Gospodarczo – Finansowej Rady Miejskiej  

w Drawsku Pomorskim oraz stałych komisji Rady Miejskiej w Drawsku 

Pomorskim; 

4) odczytanie stanowiska Burmistrza w sprawie przedstawionych opinii komisji Rady 

Miejskiej w Drawsku Pomorskim; 

5) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich głosowanie;  

6) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy 

Drawsko Pomorskie na rok 2014 – druk nr 103. 

9. Uchwalenie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie  

na lata 2014 – 2022: 

1) odczytanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy 

Drawsko Pomorskie na lata 2014 – 2022 – druk nr 104; 

2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie; 

3) przedstawienie opinii Komisji Gospodarczo – Finansowej Rady Miejskiej  

w Drawsku Pomorskim oraz stałych komisji Rady Miejskiej w Drawsku 

Pomorskim; 

4) odczytanie stanowiska Burmistrza w sprawie przedstawionych opinii komisji Rady 

Miejskiej w Drawsku Pomorskim; 

5) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich głosowanie; 



6) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2014 – 2022. 

10. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2013 – druk  

nr 119, 

2) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Drawsko Pomorskie – druk nr 108, 

3) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Drawsko Pomorskie – druk nr 109, 

4) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Drawsko Pomorskie – druk nr 110, 

5) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie – druk nr 111, 

6) zgody na zbycie nieruchomości – druk nr 113, 

7) zgody na ustanowienie służebności gruntowej – druk nr 114, 

8) zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy – druk nr 118, 

9) ustanowienia zasad, na jakich sołtysom i przewodniczącym zarządów osiedli 

przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej – druk nr 115, 

10) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drawsku 

Pomorskim na rok 2014 – druk nr 116, 

11) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii w gminie Drawsko Pomorskie na rok 2014 – druk  

nr 117. 

11. Sprawy bieżące. 

12. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

 

 

 

 
PRZEWODNICZĄCY 

RADY MIEJSKIEJ 

       w Drawsku Pomorskim 

 

Czesław Faliński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 


