ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ПРЕПИС!
- ГР. С А Д О В О

Р Е Ш Е Н И E
№ 450
взето с Протокол № 35 от заседание на
Общински съвет – Садово, проведено на 09.10.2018 година

По т. 14 от дневния ред „Предложение от кмета на Общината относно
предоставяне безвъзмездно за управление на част от общинска собственост при
условията на чл. 12 ал.3 от Закона за общинската собственост”
предвид следните мотиви: досега заеманото помещение от Агенция за социално
подпомагане-стая № 219, ет. 2 не е необходима за нуждите на органите на
Общината или на звената на общинска бюджетна издръжка, дейността на
териториалната структура е свързана с обслужването на хората от нашата община
и прилагането на държавната политика в съответната сфера. Управлението се
изразява в използване, поддържане, ремонт и опазване на общинската собственост
и съгласно действащото законодателство лицето, на което се предоставя за
управление въпросното помещение, ще има ангажимент да го застрахова, да
заплаща данъци за него и такса битови отпадъци и
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Чл. 8 ал.1, Чл.12 ал.3 от Закона за общинската собственост и Чл.
42 ал.5 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинската
собственост на територията на община Садово
Общински съвет – Садово
Р Е Ш И:
1. Да се предостави безвъзмездно за управление на Агенция за социално
подпомагане за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане” Първомай,
ИРМ-Садово част от публична общинска собственост, представляваща стая
с № 219, намираща се на втория етаж от административната сграда на
община Садово, построена в УПИ ІІ-163 обществено, обслужващи дейности в
кв. 28 по ПУП на гр. Садово, за срок от 5 години.
2. Възлага на кмета на Общината изпълнението на това решение, като
издаде заповед и сключи договор със съответното лице по т. 1 за уреждане
правата и задълженията на страните.

По т. 14 се извърши поименно гласуване.
БРОЙ СЪВЕТНИЦИ
- 17
БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ - 14
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 14
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ” - НЯМА
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – НЯМА
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
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