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

 

Drawsko Pomorskie, 15 października 2012 r. 

 

Og.0002.10.2012.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 25 października 2012 r. 

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

się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Kolejowej 1 w Drawsku Pomorskim 

(budynek dawnego dworca kolejowego). 

 

 
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. Informacja o stanie i warunkach dalszego rozwoju sportu szkolnego oraz o osiągnięciach 

sportowych uczniów w roku szkolnym 2011/2012. 

7. Informacja o stanie oświaty na terenie gminy po zmianie sieci placówek oświatowych. 

8.  Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2012 – druk nr 93, 

2) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – druk nr 94, 

3) 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 95, 

4) uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku rolnego – druk nr 96, 

5) uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości – druk nr 97, 

6) stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, których zarządcą jest Burmistrz Drawska 

Pomorskiego – druk nr 87, 

7) upoważnienia Burmistrza Drawska Pomorskiego do nabycia nieruchomości –  

druk nr 85, 

8) zgody na nabycie nieruchomości – druk nr 91, 

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

i porządku w gminach metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 

przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – druk nr 89, 

10) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

– druk nr 90, 

11) zasad udzielania bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy  

o gospodarce nieruchomościami – druk nr 86, 

12) statutu gminy Drawsko Pomorskie – druk nr 84, 

13) podziału gminy Drawsko Pomorskie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic  

i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu – druk nr 92, 

14) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości – Mielenko Drawskie – druk nr 88. 

9. Sprawy bieżące. 

10. Zamknięcie posiedzenia. 

 
PRZEWODNICZĄCY 

RADY MIEJSKIEJ 

       w Drawsku Pomorskim 

 

/-/Czesław Faliński 

 

__________________________________________________________________________ 


