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До общински съветник
…………………………………..
ПРОГРАМА
за работата на общински съвет Никола Козлево за
месец декември 2016 година
1. Заседание на комисиите на общинския съвет:
1.1. на 22 декември 2016 година от 14.00 часа в стаята на председателя Комисия “Бюджет и финанси, стопански дейност и туризъм, управление на
общинска собственост и земеделие“ с Председател: Гюлшен Ахмед Ахмед и членове:
Неджат Неджиб Ахмед и Владимир Димитров Лазаров
1.2. На 22 декември 2016 година от 14.00 часа в заседателната зала на общинския
съвет - Комисия “Устройство на територията, строителство, етнически въпроси,
здравеопазване, евроинтеграция “ с Председател: Себайдин Фикрет Ахмед и Членове:
Сейнур Юсеинов Ахмедов и Веселин Валериев Ангелов
2.3. На 22 декември 2016 г. от 16.00 часа в заседателната зала на общинския съвет
- Комисия “Просвета, култура, младежки дейности, спорт и транспорт “ с
Председател: Ерджан Февзи Хасан и членове Нурхан Осман Али и Иванка
Господинова Иванова
2.4. На 22 декември 2016 г. от 16.00 часа в стаята на председателя - Комисия
“Административно–правно обслужване, законност и обществен ред, гори, социални
дейности, предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, жалби и сигнали ”
Председател: Фераим Керим Сали и членове Галин Иванов Георгиев и Нурай Ферудин
Реджеб
2. Редовна сесия на общинския съвет на 29 декември 2016 година от 10.00 часа.
3. Извънредна сесия на общинския съвет във връзка с промени в наредбите
на общинския съвет – 10 декември 2016 година от 09.00 часа
4. Дневен за редовната сесия:
1. Информация за реалните икономически резултати в системата на делегираните
бюджети в общината за първото полугодие на 2016 г.
2. Отчет за изпълнението на предвидените за 2016г. и приемане на новата план-сметка
за такса битови отпадъци за 2017 година.
3. Информация за работата по Програмите за заетост за 2016 год., съществуващи
възможности и предвиждания за реализация през 2017 година.
4. Други докладни с входящ номер до 12.00 часа на 22.12.2016 година.

29.11.2016 година

Председател:……………………
(Стефан Стефанов)

