
 

                                                                                              
 

 

Drawsko, 21.11.2018 r. 

OR.RG.0001.1.2018/SM 

                                 

 
                                                                                       ………………………………………… 

 

                                                                                       ………………………………………… 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym                             

(tekst jednolity – Dz. U. 2018 r., poz. 994 t.j. ze zm.) zwołuję na dzień 28 listopada 2018 r. (tj. 

środa) na godzinę 15
00

  w Sali Narad Urzędu Gminy Drawsko posiedzenie II zwyczajnej Se-

sji Rady Gminy Drawsko, na którą Panią/a serdecznie zapraszam.    

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Sprawy regulaminowe: 

a) Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. 

b) Uchwalenie porządku obrad II zwyczajnej sesji. 

c) Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

d) Informacja radnych powiatowych. 

e) Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

f) Interpelacje i zapytania radnych. 

g) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji. 

2. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska: 

a) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Drawsko. 

(II/4/2018) 

b) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

(II/5/2018) 

c) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu 

i Finansów, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 

(II/6/2018) 

d) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, 

Porządku Publicznego i Spraw Socjalnych. (II/7/2018) 

e) Podjęcie uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 

Drawsko do dokonywania czynności związanych z podróżą służbową Przewodniczą-

cego Rady Gminy Drawsko. (II/8/2018) 

f) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Drawsko z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 

2019”. (II/9/2018) 

g) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. (II/10/2018) 

h) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Drawsko na lata 2018-2033. (II/11/2018) 

3. Wolne wnioski i informacje. 

4. Zakończenie.           

Proszę o niezawodny udział w posiedzeniu   

      Przewodniczący Rady Gminy Drawsko 

                    Ryszard Jabłonowski           
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