ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА

П Р О Т ОК О Л
№4

Днес 03.01.2008г. се проведе заседание на Общинския съвет на
Община Роман. На заседанието присъстваха:
От ОбС-Роман:
1.Божидар Нинов
2. Теменужка Кръстева
3.Валери Ангелов
4. Маргарита Трифонова
5. Мариана Николова
6.Стоян Тодоров
7.Иван Димов
8.Хрисимир Радовенски
В 1005ч. заседанието беше открито от Председателя на
Общински съвет – Роман в присъствието на 8 общински съветници.
Председателят предложи на вниманието на съветниците дневния ред.
С 8 гласа “ЗА” от 8 присъстващи беше приет и заседанието
протече при следния ДНЕВЕН РЕД:
1.Докладна записка от Мариана Николова Велчева –общински съветник
относно: Необходимост от коригиране на решение №21 от Протокол №3 /
20.12.2007г. на ОбС-Роман.
По т.1 Докладна записка от Мариана Николова Велчева –
общински съветник относно: Необходимост от коригиране на решение
№21 от Протокол №3 / 20.12.2007г. на ОбС-Роман.

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №23
На основание чл.64, ал.3 и ал.4 от Правилника за организацията и
дейността на ОбС-Роман отменя решение №21 от 20.12.2007г. и на
основание чл.44, ал., т.1, т.5 и т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.36а, ал.2, т.1
от ППЗСП, ОбС-Роман РЕШИ:
Открива Дневен Център за деца и младежи
в дом за деца
„Н.Й.Вапцаров”като делегирано от държавата дейност по чл.36, ал.2, т.5
от ППЗСП със следните параметри :
- Капацитет на дневен център- 25 деца;
- Численост на персонала - 9 работни места,в това число:
Медицинска сестра,логопед,рехабилитатор,социален работник, педагози
/възпитатели/-4бр.,помощник-възпитател/санитар/-1бр.
- Необходими средства за работна заплата -35.536,11 лева;
- Делегиран от държавата стандарт за издръжка на едно
място за година-1035.70 лева;
- Дата на откриване-01.02.2008година.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 8 гл.; 1.Божидар Нинов - Председател
2. Теменужка Кръстева
3.Валери Ангелов
4. Маргарита Трифонова
5. Мариана Николова
6.Стоян Тодоров
7.Иван Димов
8.Хрисимир Радовенски
“ПРОТИВ” – няма.;

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

В 1020 часа Председателя на Общински съвет – Роман
заседанието на ОбС поради изчерпване на дневния ред.

Докладчик:
/Ц.Кръстева/

закри

Председател на ОбС-Роман:
/Божидар Нинов/

