Обществен съвет към ОУ „Св. Климент Охридски” - го. Павликени
/п о реда на Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените
съвети към детските градини и училища на МОН , обн. ДВ бр. 75 от 27.09.2016г./

ПРОТОКОЛ

№9
от заседание на Обществения съвет

Днес 09.07.2020 год. от 17.30 часа на осн. Чл. 267 , ал. 1 от Закона за
предучилищното и училищното образование в кабинета на Директора се
проведе заседание на Обществения съвет към ОУ”Св. Климент Охридски”
гр. Павликени, при спазване противоепидемичните мерки в страната.
Председателят открива заседанието с участието на 4 членове на
Обществения съвет, регистрирани в присъствен списък /неразделна част от
настоящия протокол/, г-жа Радка Станева - директор на училището и
г-жа Петя Колева —Гл. Счетоводител .
Председателят даде думата за предложения по дневния ред.
Не се направиха предложения за включване на нови точки в дневния ред.
На основание чл. 22 ал. 2 от Правилника за СУДОСДГУ бе подложен на
гласуване дневният ред, който бе приет с пълно единодушие.
Заседанието се провежда при дневен ред, предварително обявен от
председателя на Обществения съвет, както следва:
1.Даване на становище за изпълнението на далагирания бюджет на УО
„Свети Климент Охридски” гр. Павликени към 30.06.2020г. - докладва
Гл. Счетоводител.
Пристъпи се към разглеждане на точка 1 от дневния ред.
По т. 1 от дневния ред: Г-жа Петя Колева - Гл. Счетоводител на
училището запозна присъстващите с отчета и доклада за изпълнение
бюджета към 30.06.2020г. След запознаване с въпроса и кратко
обсъждане се проведе гласуване за изразяване положително становище
относно изпълнението на бюджета към 30.06.2020г, както следва:

Брой гласова ”за” - 4 .
Брой гласове „Против” - 0
Брой гласове „Въздържали се” - 0
На основание резултатите от проведеното гласуване Общественият
съвет при ОУ”Св. Климент Охридски” - гр. Павликени

РЕШИ:
1. Одобрява изпълнението на делегирания бюджет на ОУ’
Климент Охридски” гр.Павликени към 30.06.202Ог.
Поради изчерпване на точките от дневния ред председателят на
Общественият съвет закрива заседанието.
Протоколчик:

/^1

/Боряна Йиколора/
Председател на Обществения съвет: Zw
/Мая Иванова/

