ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ПРЕПИС!
- ГР. С А Д О В О

Р Е Ш Е Н И E
№ 552
взето с Протокол № 45 от извънредно заседание на
Общински съвет – Садово, проведено на 21.06.2019 година

По т. 1 от дневния ред „Предложение от кмета на Общината относно
изменение на върнато за ново обсъждане Решение № 544, взето от ОбС-Садово с
Протокол № 43/03.06.2019 година”
предвид следните мотиви: Областен управител на област Пловдив връща за ново
обсъждане и съобразяване със законовите изисквания Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 6 за условията и реда за съставяне на три годишната
бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане,
изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Садово, в частта на § 4
от същата наредба, приета с Решение № 544, взето от Общински съвет-Садово с
Протокол № 43/03.06.2019 г. Предвид основателността на посочените мотиви за
незаконосъобразност и
на основание: Чл. 45 ал. 9 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация
Общински съвет-Садово
Р Е Ш И:
ИЗМЕНЯ както следва:
§ 4. Допълва ал. 4 на Чл. 17 със следното изречение: „Въвежда
минимален 14 дневен срок от поканата до провеждането на публичното
обсъждане и съставянето на протокол от обсъждането за задължителни при
провеждането на други обществени обсъждания, които организира
Общината”
от Решение № 544, взето с Протокол № 43 от 03.06.2019г. на Общински съветСадово за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6
за условията и реда за съставяне на три годишната бюджетна прогноза за
местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и
отчитане на общинския бюджет на Община Садово.

БРОЙ СЪВЕТНИЦИ
- 17
БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ - 11
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 11
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ” - НЯМА
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – НЯМА
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
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