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         Radni Rady Powiatu 
                 (wszyscy)  

  
          Z A W I A D O M I E N I E 

o  LIV sesji Rady Powiatu Drawskiego 

 
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie  

powiatowym (tj.  Dz.U. z 2022 r. poz. 1526) zwołuję LIV sesję Rady Powiatu Drawskiego. 
Sesja Rady Powiatu Drawskiego odbędzie się w dniu 25 listopada 2022 roku (piątek)  

o godz. 9:00 w sali narad w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim przy  
Pl. E. Orzeszkowej 3.  
   
 Porządek obrad: 
 

1. Otwarcie sesji.  

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów : 

a) z LII sesji Rady Powiatu Drawskiego z dnia 21.10.2022 r. 
b) z uroczystej LIII sesji Rady Powiatu Drawskiego z dnia 08.11.2022 r. 

4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami 
– druk nr  2935. 

5. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych. 

6. Trybuna obywatelska. 

7. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu w okresie między sesjami. 

8. Informacja o stanie środowiska w Powiecie Drawskim w roku 2021 – druk nr 2936. 

9. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu 
strzeżonym na 2023 rok  –  druk nr 2868; 

b) uchwalenia rocznego Programu współpracy Powiatu Drawskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
rok 2023 – druk nr 2906; 

c) wyrażenia zgody na zawarcie umowy w zakresie świadczenia usług publicznego 
transportu zbiorowego  –  druk nr 2889; 



d)  wyrażenia woli zawarcia porozumienia przez Powiat Drawski z Powiatem 
Świdwińskim i Powiatem Kołobrzeskim dotyczącego powierzenia Powiatowi 
Drawskiemu przez Powiat Świdwiński i Powiat Kołobrzeski organizacji przewozów 
o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego 
– druk nr 2890; 

e) określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu 
drawskiego – druk nr 2886; 

f)    o zmianie uchwały w sprawie wyboru delegata Powiatu Drawskiego do 
Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – druk nr 2876; 

g) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań 
 z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych  
w 2022 r. – druk nr 2910; 

h) zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2022 - druk nr  2927; 

i)    o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Drawskiego na lata 2022 – 2037 – druk nr 2928. 

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.  

11. Komunikaty i sprawy różne.  

12. Zakończenie sesji. 

.                                                                                          

  

 

                                                                                      Przewodnicząca Rady 
 

Urszula Ptak      
Uwaga ! 
Materiał oznaczony drukiem nr 1996 zostanie Państwu Radnym przesłany w terminie 
późniejszym. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) obrady sesji Rady Powiatu Drawskiego 
będą transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagranie obrad będzie 
udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Drawskiego oraz na stronie internetowej powiatu: 
www.powiatdrawski.pl. 
 
 
 
 


