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

 

Drawsko Pomorskie, 15 lutego 2013 r. 

 

Og.0002.2.2013.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 28 lutego 2013 roku 

(czwartek) o godz. 10.00 XXXII 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 interpelacje i zapytania. 

4. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami. 

5. Sprawozdanie z działalności klubów i stowarzyszeń sportowych za 2012 rok. Analiza 

efektów dofinansowania tych organizacji. 

6. Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

z działalności w 2012 r. 

7. Sprawozdanie dotyczące wysokości i rodzajów udzielanych ulg w spłacie należności 

za rok 2012. 

8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jst. 

9. Podjęcie uchwał w sprawie: 

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

nr 13, 

2) wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 

Spółki z ograniczoną odpowiedzialności w Drawsku Pomorskim na lata  

2013 – 2016 – druk nr 10, 

3) określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem  

lub zarządzającym jest gmina Drawsko Pomorskie udostępnianych dla operatorów  

i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów – druk nr 11, 

4) stawki opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Drawsko 

Pomorskie – druk nr 12. 

10. Sprawy bieżące. 

11. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

 
PRZEWODNICZĄCY 

RADY MIEJSKIEJ 

       w Drawsku Pomorskim 

 

/-/Czesław Faliński 
___________________________________________________________________________ 

 


