ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ПРЕПИС!
- ГР. С А Д О В О

Р Е Ш Е Н И E
№ 521
взето с Протокол № 41 от заседание на
Общински съвет – Садово, проведено на 29.03.2019 година

По т.11 от дневния ред „Предложение от кмета на Общината относно
корекция на бюджета на Община Садово”
на основание: Чл.21 ал.1 т.6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация Общински съвет-Садово
Р Е Ш И:
1. Коригира бюджета в раздел „Общински дейности” :
1.1 Намаля резерва за непредвидени разходи с 92000 лв.
Увеличава в :
- доф. дейност „Общинска администрация”
- пар. 101 „Заплати” – 16200 лв.
- пар. 551 „ДОО” – 1800 лв.
- пар. 560 „ЗОВ” – 400 лв.
- дейност „Общинска администрация”, пар.5100 – 2000 лв.
-дейност„Чистота”, пар. 5204 „Придобиване на транспортни
средства” – 2000 лв.
-дейност „Ремонт улици”, пар. 5204 „Придобиване на транспортни
средства” – 1000 лв.
- доф. дейност „ОУ”, пар. 5202 „Придобиване на сгради” – 68600 лв.
1.2 В доф.дейност „Читалища”, намаля пар. 5100 „Основен ремонт” с
10000 лв. и увеличава пар. 4500 „Субсидии” с 10000 лв.
1.3. Намаля в дейност „Общинска администрация” , пар.5100
„Основен ремонт” с 49800 лв. и увеличава доф.дейност „ОУ” , пар.5202
„Придобиване на сгради” с 39800 лв. и дейност „Ремонт улици”, пар.5204
„Придобиване на транспортни средства” с 10000 лв.
1.4 В държавна дейност „Др.дейности по здравеопазването”
- намаля параграф 1015 „Материали” с 3000 лв.
- увеличава параграф 5100”Основен ремонт” с 3000 лв.

2. В поименния списък за кап.разходи(пр.2 от решението за приемане на
бюджета)-раздел „Обекти,финансирани с общински приходи и останали
наличности към 31.12.2018 г.” включва обекти „Високопроходим лек
автомобил за полска охрана – 2000 лв.”, „Основен ремонт на кметство
с.Милево – 2000 лв.”, „Основен ремонт на Здравна служба с.Милево – 3000
лв.” и „Довършване сграда на ОУ Садово – 68600лв.” , а обект „Бус за група
за ремонт на улици” става на 9000 лв. Обект „Съвместно изграждане на
улица със Спиртна фабрика Катуница-42000 лв. ” става на 32000 лв. В
раздел „Обекти , финансирани с целева субсидия за капиталови разходи за
2019 г.” обект „Основен ремонт на читалище в с.Поповица – 10000 лв.”
отпада , а на негово място идва обект „Съвместно изграждане на улица със
Спиртна фабрика Катуница – 10000 лв.” Обект „Основен ремонт на сграда
на общ. администрация” става в размер на 97200 лв., а обект „Платформа за
придвижване на валяк” става на 30000 лв. Включва нов обект „Довършване
сграда на ОУ Садово – 39800лв.” Утвърждава коригирано прил.2 от
решението за приемане на бюджета на общината.
3. Утвърждава структура на доф.дейност „Общинска администрация” –
прил.1.
4. Утвърждава корекция на прил.3 от Решението за приемане на
бюджета .
5. Коригира точка 1.5 на Решение № 489 от 31.01.2019 г. на ОБС Садово ,
като дейност „Дневен център за деца и/ или пълнолетни лица с увреждания”
става на дейност „Център за социална рехабилитация и интеграция” .
По т. 11 се извърши поименно гласуване.
БРОЙ СЪВЕТНИЦИ
- 17
БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ - 15
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 15
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ” - НЯМА
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – НЯМА
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
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