ОБЯВА
На 13 май 2016 година (петък) от 16,00 часа в зала № 2, етаж
ІІ, в сградата на Общинската администрация ще се проведе
заседание на Общински съвет – Вълчедръм при следния,

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Учредяване право на прокарване на елементи от техническата инфраструктура
през имоти собственост на Община Вълчедръм;
Докл.: И. Бонов – директор на дирекция „ТРУППХД”
2. Приемане на решение за отдаване под наем на част от сграда - публична
общинска собственост, находяща се в УПИ ІХ-262 в кв.13 по плана на с.Долни Цибър;
Докл.: Р.Елкина – мл.експерт „ОСЕ”
3. Изменение и допълнение на Решение №61 от протокол №7/25.03.2016 год. на ОбС
– Вълчедръм;
Докл.: Р.Елкина – мл.експерт „ОСЕ”
4. Актуализация на Бюджета на Община Вълчедръм за 2016 година във връзка с
отпускане на еднократна финансова помощ.
Докл.: Р.Захариева – Директор на дирекция „АПИФСО”
5. Отчет на кмета на Община Вълчедръм за получените командировъчни пари за
командировки в страната за периода от 01.01.2016г. до 31.03.2016 г.;
Докл.: Р.Захариева – Директор на дирекция „АПИФСО”
6. Отчет на Председателя на Общинския съвет за получените командировъчни пари
за командировки в страната за периода от 01.01.2016г. до 31.03.2016 г.;
Докл.: А. Минин – председател на ОбС
7. Определяне представител на Община Вълчедръм в редовното общо събрание на
акционерите на “Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Стамен Илиев” АД – гр.
Монтана;
Докл.: А. Минин – председател на ОбС
8. Освобождаване на църква „Успение Богородично” с.Черни връх от дължимите
такси за съгласуване и издаване на разрешение за строеж за сметка на общинските приходи;
Докл.: К.Савова – Секретар на община
9. Определяне на представител от Община Вълчедръм за участие в Общото събрание
на съдружниците на „В и К” ООД – гр.Монтана;
Докл.: К.Савова – Секретар на община
10. Утвърждаване на нов състав на Обществения съвет за упражняване на контрол
при осъществяване на дейностите по социално подпомагане в община Вълчедръм.
Докл.: М. Гуглина – Зам.-кмет на община
11. Отчет за работата на Обществения съвет за упражняване на контрол при
осъществяване на дейностите по социално подпомагане в община Вълчедръм през 2015 г.
Докл.: М. Гуглина – Зам.-кмет на община
12. Обсъждане на други въпроси:

