ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ПРЕПИС!
- ГР. С А Д О В О

Р Е Ш Е Н И E
№ 396
взето с Протокол № 30 от заседание на
Общински съвет – Садово, проведено на 31.05.2018 година

По т. 14 от дневния ред „Предложение от кмета на Община Садово относно
кандидатстване за осигуряване финансиране на проект „Реконструкция и
доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа с. Чешнегирово, община Садово,
област Пловдив””
предвид следните мотиви: водопроводната мрежа на селото е силно
амортизирана, изграждана е през 60-те години на миналия век с етернитови и
манесманови тръби. Необходима е подмяна с нов вид тръби и арматури. Община
Садово ще кандидатства за втори път в ПУДООС към МОСВ за осигуряване на
безвъзмездна помощ за реализиране на проект „Реконструкция и доизграждане на
вътрешна водопроводна мрежа на с. Чешнегирово, община Садово, област
Пловдив”. В тази връзка е необходимо решение на ОбС-Садово за кандидатстване
за финансирането и реализацията на проекта, изразяване на становище относно
приоритетността му и
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация
Общински съвет-Садово
Р Е Ш И:
1. Общински съвет-Садово дава съгласие да се кандидатства за
осигуряване финансиране на проект „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ДОИЗГРАЖДАНЕ
НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА С. ЧЕШНЕГИРОВО, ОБЩИНА
САДОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ” в ПУДООС.
2. Подмяната на водопроводните мрежи във всички населени места на
Общината и в частност в с. Чешнегирово е приоритетна за Общината, тъй като с
реализирането на проекта ще се подобри качеството на водната услуга и живота
на населението.
3. Предвидените във входираното в ПУДООС през януари 2018 г.заявление
200 000 лв. собствени средства да се пренасочат за други неотложни дейности и
ремонти на Общината.

По т. 14 се извърши поименно гласуване.

БРОЙ СЪВЕТНИЦИ
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