ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН
ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ. : 05328/21-35, e – mail : obankozlevo@abv.bg

До съветниците
От общински съвет Никола Козлево
Копие до община Никола Козлево

ГРАФИК
за заседания на постоянните комисии при общински съвет – Никола Козлево
за месец април 2018 г.
1. Обществено обсъждане на отчета на бюджета на Община Никола
Козлево за 2017 година, на 19 април 2018 г. /четвъртък/ от 16,00 часа
в заседателната зала на Общински съвет Никола Козлево – село
Никола Козлево – пл.“23-ти септември“ № 5
2. Заседание на временната комисия за обсъждане на промените в
Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси
и цени на услуги на територията на ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО 2018 на 19.04.2018 /четвъртък/ стаята на председателя на общинския
съвет от 12.30 часа.
Комисии на общинския съвет за месец април
3. Място и дата на провеждане - 19.04.2018 /четвъртък/ стаята на
председателя на общинския съвет от:
3.1.
13:00 ч. – ПК “Бюджет и финанси, стопански дейност и
туризъм, управление на общинска собственост и земеделие“ - Председател:
Неджат Неджиб Ахмед – докл.№55/16.03.2018 г.
3.2.
15:00 ч. – ПК “Устройство на територията, строителство,
етнически въпроси, здравеопазване,
евроинтеграция “ - Председател:
Сейнур Юсеинов Ахмедов- докл.№55/16.03.2018 г.
3.3.
16:00 ч. – ПК “Административно–правно обслужване,
законност и обществен ред, гори, социални дейности, предотвратяване и
разкриване на конфликт на интереси, жалби и сигнали” - Председател: Галин
Иванов Георгиев докл.№55/16.03.2018 г.
3. Място и дата на провеждане - 20.04.2018 /петък/
- стаята на
председателя на общинския съвет от 14:00 ч. – ПК “Просвета, култура,
младежки дейности, спорт и транспорт “ - Председател: Нурхан Осман Али
Заседанието на общинския съвет ще се проведе съгласно правилника на общински
съвет Никола Козлево на 26 април 2018 год. (четвъртък) от 11.00 часа.
Срок за внасяне на докладни – 16.04.2018 година понеделник, до 15.00 часа.
На всички комисии каня да присъстват всички заинтересовани представители от
общинска администрация за разяснения по докладните записки!

Изготвил
Стефан Стефанов
Председател на общински съвет Никола Козлево

