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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

РЕШЕНИЕ

№ 420

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №66 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – СОПОТ,  ПРОВЕДЕНО НА  26.09.2007г .  В

ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ

ОТНОСНО: Информация за отчета за изпълнението на Бюджета на
Община Сопот за първото шестмесечие на 2007г.

Общинският съвет, след като се запозна с Докладна записка с вх.
№57/20.09.07г. предложена от Веселин Личев – Кмет на Община Сопот ,
становището на ПК  “ БиФ “ и  след станалите

РЕШИ:

1. Приема уточнения план на бюджета за първо шестмесечие на 2007г. в размер на З 663 557
лв. както следва:

-за делегирани от държавата дейности - 2 092 757 лв.
-за местни дейности - 1 570 800 лв.
2. Актуализира плана на приходите и разходите от местни дейности както следва:

-Увеличава прихода на местни дейности параграф 24 06 „Приходи от наеми на земя" с 3
692.00лв

- Увеличава разхода на местни дейност 311 параграф 5200 - 1 692.00 лв. / за закупуване на ел.
печки необходими за система ХАСИП/

- Увеличава разхода на местни дейности дейност 431 параграф 1030 - 2 000.00 лв. / за подмяна
на дограма/.

3. Гласуваните за закупуване на стопански инвентар 10000.00 лв. от преходния остатък за
дейност 311 прехвърля от параграф в параграф без да променя уточнения план на същата дейност както
следва:

- Намалява параграф 1015 - 10 000.00 лв.
- Увеличава параграф 5200 - 10 0000.00 лв.
4. Без да променя уточнения план на местни дейности извършва следните промени:
- Намалява Дейност 759 параграф 1098 - 6 000 лв.
- Намалява Дейност 122 параграф 0101 - 5 308 лв.
- Увеличава Дейност 431 параграф 1015-3 000 лв.
/за закупуване на касетофони,хладилни к фризер и други материали необходими за системата

ХАСИП/
-   Увеличава Дейност 431 “Детски ясли” параграф 1030 “Текущ ремонт” – 8 308 лв.
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5.Без да променя уточнения план на местни дейности извършва следните промени:
- Намалява дейност 311 параграф 1098 - 8 000.00 лв.
/от парична част съфинансиране на проект в СИФ- съгласно Решение 362/21.12.2006/
-Увеличава дейност 526 параграф 1098 - 8 000.00 лв. за съфинансиране на Проект
“Предоставяне на социални  услуги за деца и семейства по превенция ,
деинституционализация и реинтеграция.” в общините Раковски  , Садово и Сопот.

Общ брой Общински съветници – 17
Присъствали - 16
Гласували     - 16
“За”             -1 6
“Против”   -няма
“Въздържал се” – няма

Председател на ОбС.:………………..
    /Хр.Цолев/

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

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

Вярно с оригинала:
/печат/
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