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

 

Drawsko Pomorskie, 14 listopada 2011 r. 

 

 

Og.0002.11.2011.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 24 listopada 2011 roku 

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

się w sali narad Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim. 

 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Informacja Burmistrza Drawska Pomorskiego o działalności w okresie między sesjami. 

3. Realizacja zadań społeczno – gospodarczych na terenie miasta i gminy objętych 

finansowaniem z budżetu (od 01.01.2011 do 31.10.2011). 

4. Działalność podmiotów gospodarczych na terenie miasta i gminy. 

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko Pomorskie  

na lata 2011 – 2041 – druk nr 173, 

2) dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2011 – druk nr 174, 

3) obniżenia wysokości wskaźników procentowych, o których mowa w art. 6 ust. 10 

ustawy o dodatkach mieszkaniowych – druk nr 175, 

4) uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości – druk  

nr 143, 

5) uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku rolnego – druk 

nr 144, 

6) nadania nazw ulicom położonym w obrębie 06 miasta Drawsko Pomorskie  

w sektorze pomiędzy ulicami Gdyńska i Marynarska – druk nr 135, 

7) zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 

– druk nr 134, 

8) zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 

– druk nr 147, 

9) zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 

– druk nr 148, 

10) zgody na nabycie nieruchomości – druk nr 146, 

11) przyjęcia zmian statutu Celowego Związku Gmin R – XXI z siedzibą  

w Nowogardzie – druk nr 142,  

12) Rocznego programu współpracy gminy Drawsko Pomorskie z organizacjami 

pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na rok 2012 – druk nr 166, 

13) 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 149, 

14) zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Gudowie – druk nr 163, 

15) zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Suliszewie – druk nr 164, 

16) zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Zarańsku – druk nr 165, 

17) zarządzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Gudowo w gminie Drawsko 

Pomorskie dotyczących zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Gudowie – druk 

nr 167, 

18) zarządzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Linowno w gminie Drawsko 

Pomorskie dotyczących zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Gudowie – druk 

nr 168, 

19) zarządzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Suliszewo w gminie Drawsko 

Pomorskie dotyczących zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Suliszewie – druk 

nr 169, 

20) zarządzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Dalewo w gminie Drawsko 

Pomorskie dotyczących zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Suliszewie – druk 

nr 170, 

21) zarządzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Zarańsko w gminie Drawsko 

Pomorskie dotyczących zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Zarańsku – druk 

nr 171, 

22) zarządzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Żółte w gminie Drawsko Pomorskie 

dotyczących zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Zarańsku – druk nr 172, 

23) zarządzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Dalewo w gminie Drawsko 

Pomorskie dotyczących statutu sołectwa Dalewo w Gminie Drawsko Pomorskie – 

druk nr 150, 

24) zarządzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Gudowo w gminie Drawsko 

Pomorskie dotyczących statutu sołectwa Gudowo w Gminie Drawsko Pomorskie – 

druk nr 151, 

25) zarządzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Jankowo w gminie Drawsko 

Pomorskie dotyczących statutu sołectwa Jankowo w Gminie Drawsko Pomorskie – 

druk nr 152, 

26) zarządzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Konotop w gminie Drawsko 

Pomorskie dotyczących statutu sołectwa Konotop w Gminie Drawsko Pomorskie – 

druk nr 153, 

27) zarządzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Linowno w gminie Drawsko 

Pomorskie dotyczących statutu sołectwa Linowno w Gminie Drawsko Pomorskie – 

druk nr 154, 

28) zarządzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Łabędzie w gminie Drawsko 

Pomorskie dotyczących statutu sołectwa Łabędzie w Gminie Drawsko Pomorskie – 

druk nr 155, 

29) zarządzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Mielenko Drawskie w gminie 

Drawsko Pomorskie dotyczących statutu sołectwa Mielenko Drawskie w Gminie 

Drawsko Pomorskie – druk nr 156, 

30) zarządzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Nętno w gminie Drawsko 

Pomorskie dotyczących statutu sołectwa Nętno w Gminie Drawsko Pomorskie – druk 

nr 157, 

31) zarządzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Rydzewo w gminie Drawsko 

Pomorskie dotyczących statutu sołectwa Rydzewo w Gminie Drawsko Pomorskie – 

druk nr 158, 



32) zarządzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Suliszewo w gminie Drawsko 

Pomorskie dotyczących statutu sołectwa Suliszewo w Gminie Drawsko Pomorskie – 

druk nr 159, 

33) zarządzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Zagozd w gminie Drawsko 

Pomorskie dotyczących statutu sołectwa Zagozd w Gminie Drawsko Pomorskie – 

druk nr 160, 

34) zarządzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Zarańsko w gminie Drawsko 

Pomorskie dotyczących statutu sołectwa Zarańsko w Gminie Drawsko Pomorskie – 

druk nr 161, 

35) zarządzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Żółte w gminie Drawsko Pomorskie 

dotyczących statutu sołectwa Żółte w Gminie Drawsko Pomorskie – druk nr 162. 

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

7. Wnioski i zapytania mieszkańców. 

8. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania. 

9. Sprawy bieżące. 

10. Zamknięcie posiedzenia. 
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