ОБЯВА
На 31 януари 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 на План за работата на ОбС през 2017 г.
Докл.: А. Минин – председател на ОбС
2. Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на
община Вълчедръм за мандат 2015-2019 година през 2016г.;
Докл.: К.Савова – секретар на Община
3. Приемане на Отчет за изпълнението на актовете на Общински съвет –
Вълчедръм за периода месец юли – месец декември 2016 г.;
Докл.: К.Савова – секретар на община
4. Актуализация на Бюджета на община Вълчедръм за 2016 година;
Докл.: Сл. Пачкин – гл.експерт „Бюджет…”
5. Приемане на бюджета на община Вълчедръм за 2017г.;
Докл.: Сл. Пачкин – гл.експерт „Бюджет…”
6. Приемане на Отчет за изпълнение на Програма за управлението и
разпореждане с имоти - общинска собственост през 2016 год. и приемане на
Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в
община Вълчедръм през 2017 г.;
Докл.: Р.Елкина – мл.експерт ОСЕ
7. Приемане на решение за изготвяне на проект за ПУП-ПРЗ за
изменение на действащия план за регулация и застрояване за кв.37 по плана на
гр.Вълчедръм с цел урегулиране на неурегулиран поземлен имот;
Докл.: Р.Елкина – мл.експерт ОСЕ
8. Приемане на Програма за полагане на общественополезен труд в
община Вълчедръм, от безработни лица обект на месечно социално
подпомагане през 2017 г.;
Докл.: В. Георгиева – гл.експерт в д-я ТРУППХД
9. Утвърждаване на Програма за подобряване безопасността на
движението по пътищата в община Вълчедръм за периода 2016-2020 г.;
Докл.: Л. Копривчина – секретар на МКБППМН
10. Приемане на Отчет за извършените разходи за командировки в
страната от Кмета на общината през 2016 г.;
Докл.: Р. Миронова – гл.експерт в д-я АПИФСО
11. Приемане на Отчет за получените командировъчни пари за
командировки в страната от Председателя на ОбС през 2016 г.;
Докл.: А. Минин – председател на ОбС
12. Обсъждане на други въпроси:

