ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

С Ъ В Е Т - ГР. С А Д О В О

Р Е Ш Е Н И E
№ 133
взето с Протокол № 9 от заседание на
Общински съвет – Садово, проведено на 04.07.2016 година

По т. 23 от дневния ред „Предложение от кмета на Общината относно
одобряване на споразумение за общинско сътрудничество между ОУ „Гео
Милев” гр. Садово и община Садово – партньор на училището по проект
„Интеграция и добро образование на учениците от ОУ „Гео Милев”(град
Садово)” с рег. № ВG05М2ОР001-3.002-0130 по процедура ВG05М2ОР001-3.002
„Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или
търсещи или получили международна закрила” на ОП „Наука и образование за
интелигентен растеж””
предвид следните мотиви: в деловодството на ОУ „Гео Милев” гр. Садово е
постъпило писмо от Ръководителя на Управителния орган на ОП „Наука и
образование за интелигентен растеж” с което се съобщава, че горецитирания
проект е окончателно одобрен и един от необходимите документи за
подписването на Договора за безвъзмездна помощ е споразумение за общинско
сътрудничество между ОУ „Гео Милев” гр. Садово и община Садово-партньор на
училището и
на основание: Чл. 61 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация
Общински съвет – Садово
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие кмета на Община Садово да подпише споразумение
между кандидат и партньори между ОУ „Гео Милев” гр. Садово и община
Садово – партньор на училището по проект „Интеграция и добро
образование на учениците от ОУ „Гео Милев” (град Садово)” с рег. №
BG05М2ОР001-3.002-0130 по процедура BG05М2ОР001-3.002 „Образователна
интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или
получили международна закрила” на ОП „Наука и образование за
интелигентен растеж”.
2. Одобрява проект на споразумение – Приложение 1.
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