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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

РЕШЕНИЕ

№ 141

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №16 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  – СОПОТ ,
ПРОВЕДЕНО НА  26.02.2009г .  В

 ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  –  СОПОТ

Относно:  Увеличаване на капацитета и щатното разписание на дейност
551 „Дневен център за деца и младежи с увреждания”

Общинският съвет, след като се запозна с Докладна записка с
вх.№10/13.02.09г. от Веселин Личев – Кмет на Община Сопот становището
на ПК “АПВ ” и  след станалите разисквания

РЕШИ:

На основание чл. 18, ал.1, т.2 и чл. 24, ал. 1, т. 2 от Закона за Социално
подпомагане, чл. 36, ал. 3, т. 9 и чл. 36а, ал.1 и ал.2 от Правилника за
прилагане на Закона за социално подпомагане, чл.11 ал.2 и на основание чл.
21, ал.1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация , Общински съвет  Сопот :

1. Увеличава капацитета и персонала:
- капацитет от 36 деца и възрастни на 40 деца и възрастни разделени по

възрастов признак и степен на заболяване в три групи;
- увеличава персонала зает в дейност 551 „Дневен център за деца и

младежи с увреждания” от 14 щата  на 16 щата, като наименованието и
разпределението им е съгласно методика на Министерство на труда и
социалната политика;

- средствата, необходими за работни заплати и осигуровки на персонала
и веществената издръжка  на „Дневен център за деца и младежи с
увреждания” са на основание нормативите, приети с Решение №29 от
23.01.2009г. на Министерския съвет и чл.10 ал.1 , чл.11 ал.2 от Закон за
държавния бюджет на Република България за 2009г.
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2. Задължава Кмета на Общината да утвърди длъжностно разписание
считано от 01.01.2009г. и да приведе персонала в съответствие с него.

3. Упълномощава Кмета на Община Сопот да предприеме
необходимите процедури пред Регионална дирекция „Социално
подпомагане” за увеличаване на капацитета и персонала зает в „Дневен
център за деца и младежи с увреждания”.

Общ брой Общински съветници – 17
Гласували     - 17
“За”             -14
“Против”   - няма
“Въздържал се” – 3

Зам.председател на Об.С……………...
 /Л.Джапаров/

Зам.председател на Об.С……………………….
/М.Кацарова/

Председател на ОбС.:………………..
    /В.Попов/

          Вярно с оригинала:
/печат/


