ОБЯВА
На 24 февруари 2017 година (вторник) 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. Приемане информация за дейността на футболните клубове в община
Вълчедръм и отчет за разходваните от тях бюджетни средства през 2016 г.
Докл.: М.Гуглина – Зам.-кмет на община
2. Утвърждаване на Спортен календар на община Вълчедръм за 2017
година;
Докл.: М.Гуглина – Зам.-кмет на община
3. Приемане отчет за изпълнение на приоритетите на Националната
стратегия за младежта (2010-2020) за 2016 г. на община Вълчедръм и Общински
годишен план за младежта за 2017 г. на община Вълчедръм;
Докл.: М.Гуглина – Зам.-кмет на община
4. Приемане на Годишен план за паша, съгласие за предоставяне на мери,
пасища и ливади за общо и индивидуално ползване и правила за ползване им през
2017 г. - 2018 г.
Докл.: Р.Елкина – мл.експерт ОСЕ
5. Приемане на решение за отдаване под наем на общински имоти – частна
общинска собственост, представляващи земеделски земи с начин на трайно
ползване “нива”, „лозе” и „зеленчукова култура” в землищата на община
Вълчедръм – гр.Вълчедръм, с.Ботево, с.Бъзовец, с.Горни Цибър, с.Долни Цибър,
с.Златия, с.Игнатово, с.Мокреш, с.Разград, с.Черни връх;
Докл.: Р.Елкина – мл.експерт ОСЕ
6. Приемане на намаляване на оценки за продажба на имоти с НТП
„Унищожена нива от промишлеността” в землището на с.Долни Цибър, ЕКАТТЕ
22530;
Докл.: Р.Елкина – мл.експерт ОСЕ
7. Приемане на решение за кандидатстване пред Фонд „Социална закрила”
на Министерство на труда и социалната политика;
Докл.: В.Георгиева - гл.експерт ППХД
8. Определяне позицията и мандата на представителя от Общината за
участие в редовно заседанието на Общото събрание на Асоциацията по В и К Монтана на 28.02.2017 г. по реда на чл.198в, ал.6 от Закона за водите;
Докл.: К. Савова – Секретар на община
9. Определяне размера на основната месечна заплата на Кмета на община
Вълчедръм;
Докл.: Д. Алексиева – директор дирекция ФГР
10. Създаване на Наблюдателна комисия към Общински съвет – Вълчедръм
по реда на чл. 170, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането
под стража (ЗИНЗС);
Докл.: А. Минин – Председател на ОбС
11. Обсъждане на други въпроси:

