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

Drawsko Pomorskie, 16 stycznia 2012 r. 

 

 

Og.0002.1.2012.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 26 stycznia 2012 r. 

(czwartek) o godz. 10.00 XVIII 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 o działalności w okresie między sesjami. 

6. Informacja Burmistrza Drawska Pomorskiego na temat planowanych inwestycji  

w gminie w 2012 roku. 

7. Przyjęcie kalendarza imprez na 2012 rok. 

8. Zatwierdzenie planu pracy komisji stałych na 2012 rok. 

9. Podjęcie uchwał w sprawie: 

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

nr 5,  
2) dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko Pomorskie 

na lata 2012 – 2041 – druk nr 6, 

3) zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie spłaty 

wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – druk nr 7, 

4) zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego 

deficytu budżetu gminy Drawsko Pomorskie – druk nr 8, 

5) przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie 

użytecznych w gminie Drawsko Pomorskie na rok 2012 – druk nr 1, 

6) przyjęcia 3 – letniego gminnego programu wspierania rodziny na lata 2012 – 2015 

– druk nr 2, 

7) gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie obowiązującego na terenie gminy Drawsko Pomorskie  

w roku 2012 – druk nr 3, 

8) Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  

i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii obowiązującego na terenie 

gminy Drawsko Pomorskie w roku 2012 – druk nr 4. 

10. Sprawy bieżące. 

11. Zamknięcie posiedzenia. 


