Препис – извлечение!

Р Е Ш Е Н И Е № 10
02.12.2015 г.
/ Протокол № 3 /
ОТНОСНО: Предложение на Кмета на Община Гурково с вх.№ ОС – 304 /
18.11.2015 г. – актуализация на капиталовите разходи на Община Гурково за 2015
година.
МОТИВИ: Изпълнен е ремонта на обект

Читалище „Изгрев” с. Паничерево,
като е постигната икономия в размер на 3792 лв., което налага промяна - намаляване на
сумата за този обект в Капиталовите разходи. Средствата за обекта са предвидени от
целева субсидия. Предлагам остатъкът от целева субсидия в размер на 3792 лв. да бъде
преразпределен в капиталовата програма за закупуване на климатици за общинска
администрация.
Средствата за промяна предназначението на земеделска земя Лозенец-юг няма да
бъдат необходими, поради което предлагам средствата от целева субсидия в размер на
1724 лв. да бъдат преразпределени в капиталовата програма за закупуване на климатици за
общинска администрация.
Средствата от целева субсидия за енергийни обследвания за обекти: СОУ
„Хр.Смирненски” гр. Гурково, ОДЗ „Латинка” гр. Гурково, сграда общинска
администрация гр. Гурково и Дом за стари хора гр. Гурково, в размер на 6120 лв., да бъдат
пренасочени за закупуване на климатици.
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 124, ал.3 от Закона за
публичните финанси, както и в съответствие с чл. 37, ал. 3 от Наредбата за условията и
реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години
и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община
Гурково и въз основа на горепосочените мотиви, Общински съвет – Гурково

РЕШИ:
1. Извършва вътрешни компенсирани промени на капиталовите разходи на
община Гурково за 2015 г.;
2. Утвърждава предложения Актуализиран разчет за финансиране на капиталовите
разходи на община Гурково за 2015 г., съгласно Приложение №1.
Участвали в поименно гласуване 13 общ. съветници,
„против” – няма, „въздържали се” – няма.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГУРКОВО
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
/ Димитър Атанасов Драчев /
ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/ Иванка Рачева – Генчева /

гласували „за” – 13,

