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 юли 2018 г.
Комисии на общинския съвет за месец юли
1. Място и дата на провеждане - 19.07.2018 /четвъртък/ стаята на
председателя на общинския съвет от:
1.1.
13:00 ч. – ПК “Бюджет и финанси, стопански дейност и туризъм,
управление на общинска собственост и земеделие“ - Председател: Неджат
Неджиб Ахмед; отчет за работата на общинско предприятие „Никола Козлево“
за периода 01.01 до 31.03.2018 година, докладна с вх.№172 от 03 юли 2018
година отчет за дейността на Общински съвет – Никола Козлево и неговите
комисии за периода от месец януари 2018 до месец юни 2018 година и отчет за
изпълнението на бюджета на общинския съвет.
1.2.
14:00 ч. – ПК “Устройство на територията, строителство, етнически
въпроси, здравеопазване, евроинтеграция “ - Председател: Сейнур Юсеинов
Ахмедов; докладна с вх. №139/23.05.2018, с вх.№172 от 03 юли 2018 година;
1.3.
15:00 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
- с вх.№172 от 03 юли 2018 година;
1.4.
16:00 ч. – ПК “Просвета, култура, младежки дейности, спорт и
транспорт“ - Председател: Нурхан Осман Али докладна анализ на състоянието
на материалната база на училищата и детските градини и готовност на същите
за започване на новата учебна 2018/2019 година и с вх.№172 от 03 юли 2018
година.
Заседанието на общински съвет Никола Козлево на 26 юли 2018 год.
(четвъртък) от 09.00 часа.
Срок за внасяне на докладни – 17.07.2018 година вторник, до 16.30
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

