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

 

Drawsko Pomorskie, 16 sierpnia 2013 r. 

 

Og.0002.8.2013.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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję na dzień 29 sierpnia 2013 r. (czwartek) o 

godz. 10.00 XXXVIII 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 o działalności Burmistrza w okresie między sesjami. 

5. Informacja o stanie przygotowania szkół i przedszkoli do nowego roku szkolnego 2013/2014. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2013 – druk nr 62, 

2) dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 

2013 – 2022 – druk nr 63, 

3) zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na 

finansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – druk nr 59, 

4) zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy – 

druk nr 55, 

5) zmieniająca uchwałę w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy dzierżawy – druk nr 56, 

6) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

na rzecz gminy Drawsko Pomorskie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 

druk nr 57, 

7) określenia szczegółowych zasad funkcjonowania punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych gminy Drawsko Pomorskie zlokalizowanych przy Stacji Przeładunkowej 

Odpadów w Mielenku Drawskim – druk nr 58, 

8) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu, w którym przedszkole publiczne zapewnia 

bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia 

udzielane przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym ten wymiar – druk nr 60, 

9) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Drawsko 

Pomorskie publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

oraz jej uzupełnienia o inne formy wychowania przedszkolnego – druk nr 61. 

7. Sprawy bieżące. 

8. Zamknięcie sesji. 
PRZEWODNICZĄCY 

RADY MIEJSKIEJ 

       w Drawsku Pomorskim 

 

Czesław Faliński 

__________________________________________________________________________ 


