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

Drawsko Pomorskie, 16 marca 2012 r. 

 

Og.0002.3.2012.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 marca 2012 r. 

(czwartek) o godz. 10.00 XX 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. Wnioski i zapytania mieszkańców. 

4. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

5. Informacja Burmistrza Drawska Pomorskiego o działalności w okresie między 

sesjami. 

6. Zabezpieczenie potrzeb mieszkańców w zakresie opieki zdrowotnej. 

7. Zadania gminy wynikające z ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej. 

8. Informacja o sytuacji materialnej społeczeństwa na terenie gminy. 

9. Informacja dotycząca roszczeń i wydanych decyzji w związku ze zmianą wartości 

nieruchomości.  

10. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2012 –  

druk nr 36, 

2) dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko Pomorskie 

na lata 2012 – 2041 – druk nr 37, 

3) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Drawsko Pomorskie  

na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki – druk nr 35, 

4) zgody na zbycie nieruchomości – druk nr 26, 

5) zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy – druk nr 34, 

6) likwidacji Szkoły Podstawowej w Gudowie – druk nr 31, 

7) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania jednostek pomocniczych – druk nr 27, 

8) statutu Osiedla Nr 1 w Drawsku Pomorskim – druk nr 28, 

9) statutu Osiedla Nr 2 Samorządu Mieszkańców w Drawsku Pomorskim – druk  

nr 29, 

10) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zakładu Usług Komunalnych  

w Drawsku Pomorskim – druk nr 30, 

11) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2012 – druk nr 32, 

12) opinii na temat uznania lasów Nadleśnictwa Łobez położonych na terenie gminy 

Drawsko Pomorskie za ochronne – druk nr 33. 

11. Sprawy bieżące. 

12. Zamknięcie sesji. 


