ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

С Ъ В Е Т - ГР. С А Д О В О

Р Е Ш Е Н И E
№8
взето с Протокол № 2 от извънредно заседание на
Общински съвет – Садово, проведено на 17.11.2015 година

По т. 7 от дневния ред „Избор на председател и членове на Временна
комисия за изготвяне на проект за решение за изменение и допълнение на
Правилника за организацията и дейността на ОбС-Садово, неговите комисии и
взаимодействието му с ОбА/приет от ОбС-Садово с Решение № 38/31.01.2012г./
или изготвяне проект за решение за отмяна на Правилника и приемането на нов”
предвид следните мотиви: необходимо е действащият правилник да бъде
изменен и допълнен или отменен и приет нов. Изборът на състав на временна
комисия, която да проучи целесъобразните възможности за промени в правилника
или да предложи проект на нов правилник, така че да се улесни доколкото е
подходящо и възможно работата на Общинския съвет и комисиите като
процедура, с цел да се акцентира върху бързото и законосъобразно разрешаване
на всеки възникнал въпрос, е наложителен
и
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Чл. 63 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет-Садово, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската
администрация (приет от ОбС-Садово с Решение № 38/31.01.2012година)
Общински съвет – Садово
Р Е Ш И:
1. Избира за председател и членове на временната комисия към Общински
съвет-Садово с мандат 2015-2019 година, която да проучи възможностите за
целесъобразни промени в Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет-Садово, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската
администрация(приет с Решение № 38 на Общински съвет-Садово, взето с
Протокол № 5 от заседание на ОбС, проведено на 31.01.2012 година) следните
общински съветници:

Председател: Димитър Христов Йорданов
Членове: 1. Веселина Христова Маркова
2. Пенко Атанасов Бончев
3. Полина Петрова Памукова
4. Зарко Здравков Давчев
2. Възлага на комисията да представи отчет за дейността си пред
Общинския съвет до края на месец януари 2016 година, като в това число да
представи проект на решение за изменение и допълнение на правилника, или
проект на решение за отмяната му и приемане на нов правилник.
3.Дейността на комисията да се подпомогне от компетентните длъжностни
лица от Общинската администрация.
БРОЙ СЪВЕТНИЦИ
- 17
БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ - 17
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ЗА”
- 17
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ” - НЯМА
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – НЯМА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
ПРОТОКОЛЧИК: /п/
/Д. ДИНКОВА/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/АТ. ТЕЛЧАРОВ/

