
 

                                                                                              
 

 

Drawsko, 13.03.2019 r. 

OR.RG.0001.10.2019/SM 

                                 

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

 

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

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

(tekst jednolity – Dz. U. 2018 r., poz. 994 ze zm.) zwołuję na dzień 24 kwietnia 2019 r. (tj. 

środa) na godzinę 15
00

  w Sali Narad Urzędu Gminy Drawsko posiedzenie VII zwyczajnej 

Sesji 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 VII 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 Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko. 

(VII/53/2019) 

b) Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 

za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. (VII/54/2019) 

c) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/268/2017 Rady Gminy 

Drawsko z dnia 25.10.2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Drawsku           

w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Drawsku. 

(VII/55/2019) 

d) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej        

dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego 

pn. „Rozbudowa drogi – budowa ścieżki rowerowej Krzyż Wlkp. – Drawsko przy 

drodze powiatowej nr 1323P”. (VII/56/2019) 

e) Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy 

Piła”. (VII/57/2019) 

f) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. (VII/58/2019) 

g) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej        

im. Józefa Noji w Pęckowie. (VII/59/2019) 

h) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowa-

dzania ścieków na terenie Gminy Drawsko. (VII/60/2019) 

3. Wolne wnioski i informacje. 

4. Zakończenie. 

Proszę o niezawodny udział w posiedzeniu             
Przewodniczący Rady Gminy Drawsko 

Ryszard Jabłonowski 
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