ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ПРЕПИС!
- ГР. С А Д О В О

Р Е Ш Е Н И E
№ 199
взето с Протокол № 16 от заседание на
Общински съвет – Садово, проведено на 27.01.2017 година

По т. 12 от дневния ред „Предложение от кмета на Общината относно
предоставяне безвъзмездно за управление на общинска движима собственост на
Областна Дирекция на МВР град Пловдив
предвид следните мотиви: имуществото е придобито от Общината чрез дарение.
Общината разполага с достатъчно леки автомобили, за да се изпълняват
функциите на Общинска администрация нормално. Ползването на автомобила от
местния полицейски участък ще спомогне за подобряване сигурността на
гражданите на нашата община и пребиваващите, опазване на обществения ред,
противодействие на престъпността, осигуряване на разследване на престъпления,
защита при бедствия и т.н., т.е. действия в интерес на гражданите, за защита на
техния живот, здраве и имущество
и
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с Чл. 12 ал. 3 от Закона за общинската собственост
Общински съвет – Садово
Р Е Ш И:
1. Да се предостави безвъзмездно за управление следната движима вещобщинска собственост: лек автомобил, марка „Шкода”, модел „Октавия” с
регистрационен номер № РВ 3627 ВМ, цвят сив металик, с бензинов
двигател, брой места 4+1, № на двигател ВVZ011272, ТМВСD21Z472028439
на Областна Дирекция на МВР град Пловдив за нуждите на Полицейски
участък град Садово.
2. Възлага на кмета на Общината да сключи договор с Областна
Дирекция на МВР град Пловдив в изпълнение на т. 1, с който да се определят
правата и задълженията на двете страни, включително и срока за
управление.

По т. 12 се извърши поименно гласуване.
БРОЙ СЪВЕТНИЦИ
- 17
БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ - 16
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 16
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ” - НЯМА
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – НЯМА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
ПРОТОКОЛЧИК: /п/
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