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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

РЕШЕНИЕ

№380

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №61 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА

09.03.2007г . .  В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ - СОПОТ

ОТНОСНО:  Отпускане на еднократни парични помощи от Общински
съвет, съгласно приетата методика.

Общинският съвет, след като се запозна с Докладната запискас
вх.№19/05.03.2007г. предложена от Васко Попов – председател на ПК
“Образование, култура, здравеопазване…”, становището на ПК
“Образование, култура, здравеопазване…”  и след станалите разисквания

РЕШИ:

1. Общинският съвет отпуска еднократна парична помощ на Иван Киров
Иванов в размер на 300 лв. за изследване и лечение в чужбина.

Общ брой Общински съветници – 17
Присъствали - 17
Гласували     - 17
“За”             - 17
“Против”   - няма
“Въздържал се” – няма
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2. Общинският съвет отпуска еднократна парична помощ на Мария
Димитрова Ненова в размер на 300 лв. за закупуване на скъпо струващи
лекарства.

Общ брой Общински съветници – 17
Присъствали - 16
Гласували     - 16
“За”             - 15
“Против”   - няма
“Въздържал се” – 1

3. Общинският съвет отпуска еднократна парична помощ на Анелия
Тодорова Ранчева в размер на 400 лв. за следоперативно лечение.

Общ брой Общински съветници – 17
Присъствали - 16
Гласували     - 16
“За”             - 15
“Против”   - няма
“Въздържал се” – 1

4. Общинският съвет отпуска еднократна парична помощ на Мария
Денкова Кунева в размер на 500 лв. за операция

Общ брой Общински съветници – 17
Присъствали - 16
Гласували     - 16
“За”             - 15
“Против”   - няма
“Въздържал се” – 1

5. Общинският съвет не отпуска еднократна парична помощ на Камен
Атанасов Нанкин

Общ брой Общински съветници – 17
Присъствали - 17
Гласували     - 17
“За”             - 1
“Против”   - няма
“Въздържал се” – 16
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6. Общинският съвет отпуска еднократна парична помощ на Лалка Илиева
Илиева в размер на 500 лв. за мозъчно – съдова операция на Силвия
Петрова Петрова /дъщеря/.

Общ брой Общински съветници – 17
Присъствали - 16
Гласували     - 16
“За”             - 16
“Против”   - няма
“Въздържал се” – няма

Председател на Общ.С.:………………..
    /Хр.Цолев/

Зам.председател на Об.С…………….
         /Г.Шльомская/

Зам.председател на Об.С……………...
           /К.Цветков/

Вярно с оригинала:
/печат/


