ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ПРЕПИС!
- ГР. С А Д О В О

Р Е Ш Е Н И E
№ 567
взето с Протокол № 47 от заседание на
Общински съвет – Садово, проведено на 02.08.2019 година

По т.14 от дневния ред „Предложение от кмета на Община Садово относно
корекция на бюджета на Община Садово за 2019 година”
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация
Общински съвет-Садово
Р Е Ш И:
1. Коригира бюджета на Община Садово за 2019 г.
1.1 . В раздел „Държавни дейности ”, дейност „Ликвидиране на
последствия от стихийни бедствия” :
- намаля пар. 1020 „Външни услуги” с 22800 лв. и пар.1030
„Текущ ремонт” с 977200 лв.
- увеличава пар.5100 „Основен ремонт” с 1000000 лв.
1.2 В раздел „Общински дейности” намаля :
-дейност „Общинска администрация” :
- пар. 5309 „Придобиване на други НДА” с 3402 лв.
- пар. 5100 „Основен ремонт” с 55220 лв.
-дейност „Читалища” , пар.5100 „Основен ремонт” с 40 лв.
-дейност „Ремонт улици” :
- пар.1015 „Материали” с 60680 лв.
- пар.5100 „Основен ремонт” с 1358 лв.
- пар.5204 „Придобиване на транспортни средства” с 300 лв.
Увеличава
дейност
„Детски
градини”
пар.5202
„Придобиване на сгради” със 121000 лв.
1.3 В дейност „Ремонт улици” :
- намаля пар.1015 „Материали” с 50000 лв.
- увеличава
-пар.5204 „Придобиване на транспортни средства” с 25640 лв.
-пар.5203 „Др.оборудване, машини и съоръжения” с 24360 лв.

2. В поименния списък за кап.разходи(пр.2 от решението за приемане на
бюджета раздел „Обекти , финансирани с целева субсидия за капиталови разходи
за 2019 г.” отпада
обект „Основен ремонт на сграда на общ.адм-я” .Обект
„Енергийно обследване на общински сгради” става на 21098 лв.Обект „Основен
ремонт на площад – център с.Поповица” става на 51242 лв. Обект „Основен
ремонт на читалище с.Чешнегирово” става на 9960 лв. Обект „Платформа за
придвижване на валяк” става на 35700 лв. Включва в „Обекти,финансирани с
общински приходи и останали наличности към 31.12.2018 г.” обекти
„Рехабилитация на общ.път „Катуница –Кемера – 1000000 лв.”, „Камион за група
за ремонт на улици – 25640 лв.” , „Гребло за сняг – 8000 лв.”, „Опесъчителна
уредба – 16360” .
3.Утвърждава коригирано прил.2 от решението за приемане на бюджет на
Община Садово за 2019 г.
По т. 14 се извърши поименно гласуване.
БРОЙ СЪВЕТНИЦИ
- 17
БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ - 11
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 11
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ” - НЯМА
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – НЯМА
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