
ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ
СДРУЖЕНИЕ НА КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ

ДО
КМЕТ
ОБЩИНА
ПАВЛИКЕНИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАНОЛОВ

На 04.01.2017год. от 10.00часа в залата на ОИК Павликени се проведе редовно
заседание на Сдружението на кметовете на кметства и кметски наместници в Община
Павликени.  На  заседанието  с  протокол  №4/04.01.2017год.,бяха  направени  следните
предложения,решения и питания:

От няколко години наблюдаваме тенденция всичко да се прави за общинския
център и между другото за някое населено място.Това го наблюдаваме и в стратегията
за развитие на Община Павликени и в проекта за общ  устройствен план на Община
Павликени,какво ще стане със селата които не са опорни на общинският център,каква
ще бъде тяхната съдба.

Няма  никакво  взаимодействие  между  институциите.При  посещение  на
служители  на  общинска  администрация  желателно  е  първо  да  се  обадят  в
кметството.При извършване на някакви дейности в населените места за което общината
е издало разрешение,нека да има и по едно копие до  съответното кметство.

Уважаеми Господин Кмет, проекта за бюджет на Община Павликени за 2017год.,
не  е   съобразен  с  исканията  на  кметовете  на  населени  места  и  не  е  обсъждан  с
тях.Бюджета е поднесен в готов вид, изготвен от общинска администрация.Ето защо
ние  настояваме   бюджета  на  населените  места   да  бъде  такъв  съобразен  с  нашите
предложения в проектите ни за бюджет 2017.
Във връзка с бюджет 2017,ние правим следните предложения:

1. Средствата за улично осветление,ремонт и поддръжка да останат  към бюджета
на Община Павликени.

2. Бюджета  на  населените  места  от  Община  Павликени,да  расте
пропорционалноспрямо бюджета на гр.Павликени.

3. Да се предвидят средства за облекло по кметствата при бедствени положения.

4. Да не се  извършва съкращение на  бройките инкасатор приходи в  населените
места и те да си останат в този вид.

5. Всеки кмет на населено място да изложи приоритетите на населеното място пред
кмета на Община Павликени за да може те да бъдат заложени за решаване.
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