Препис – извлечение!
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО
РЕШЕНИЕ
№ 241
Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на
27.05.2021 г. с Протокол № 23
ОТНОСНО: Избор на заместник-председател на Об С - Николаево.
Мотиви:
Правомощията на Об С се разпростират върху всички сфери на
самоуправлението на общината, като основните параметри на тези правомощия са
очертани в ЗМСМА и специализираното законодателство. До този момент сме вземали
240 Решения. И през този мандат редица наши нормативни актове са подложени на
активно съдебно процесуално въздействие от различни фондации, просто съдебните
процедури не секват. Ръководството на съвета изпитва сериозни затруднения за
организацията на работата му в условията на пандемия.
Общинският съвет определя самостоятелно своята вътрешно организационна
структура-брой, състав, организация на работата и други. Във връзка с
ограничителните епидемични мерки съществува реална възможност връзките между
Об С и суверена да бъдат нарушени – нещо което ние в никакъв случай не трябва да
допуснем.
В ЗМСМА и Правилник за организацията и дейността на Общински съветНиколаево, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация са
предвидени правни възможности за подсилване ръководството на съвета.
В отговор на новите предизвикателства и потребности приемам за наложително
да бъде извършен избор на заместник-председател на Об С - Николаево.
Водим от горното и на основание чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА и чл.12а, ал. 1 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Николаево, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет
Николаево
Р Е Ш И:
1. Избира за заместник-председател на Об С-Николаево общинския съветник –
Христо Нейков Христов
2. Заместник-председател на общинския съвет се избира с явно гласуване с мнозинство от
повече от половината от присъстващите съветници.
3. Заместник-председателят на общинския съвет, няма да получава възнаграждение за
работата си в Общинския съвет като заместник-председател.
Общински съвет гласува с 11 гласа, от които „за“- 11, „против” - няма,
„въздържали се” – няма
ЮСЕИН ЮСМЕНОВ
/П/
Председател Общински съвет-Николаево
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
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