ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ
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ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ПРОБЛЕМИТЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И
ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА”

ПРОТОКОЛ
№ 30
Днес, на 10.10.2008 г., от 16.00 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в
стая № 9, се проведе заседание на постоянната комисия по „Проблемите на гражданското
общество и вероизповеданията, на което присъстваха:
1. Микерям Кадир Адям– Председател на комисията.
2. Никола Иванов Николов – секретар.
3. Велико Димитров Стефанов – член.
След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни
пречки, единодушно приехме следния дневен ред:
1. Обсъждане на Докладна записка с вх. № 373/09.10.2008 г. на Кмета на Община Две
мотили, относно: Участие на Община Две могили като партньор на сдружение „МИГ –
Община Борово, Две могили и Иваново” по Проект „Обучение, заетост, доходи-шанс за
ромската общност от три населени места на Общината.
По първа точка от дневния ред докладна г-жа Микерям Адям: Като знаем
ителектуалното ниво на ромската общност не съм сигурна какъв ще бъде ефекта от това
обучение. В край сметка между тях има и неграмотни. Да се надяваме, че обучението ще
доведе до добри резултати. Ако работата потръгне е възможно да бъдат привлечени още
хора. Знаейки, че проблемите за безработица при тях е голям предлагам да подкрепим
докладната записка.
1. Г-н Николай Николов: Посочено е, че проекта е преминал две нива и предстои
окончателно одобрение. Ако парите дойдат навреме ще е възможно да започне ремонта на
общинската сграда – бивш клуб на политически партии. Също предлагам да подкрепим
докладната.
2. Г-н Велико Стефанов: Предлагам да гласуваме.
След приключване на разискванията, приехме следното
С Т А Н О В И Щ Е:
1. Комисията с 3 (три) гласа „за” ПРИЕМА участие на Община Две могили като
партньор на сдружение „МИГ – Община Борово, Две могили и Иваново” по Проект
„Обучение, заетост, доходи-шанс за ромската общност от три населени места на Общината.
Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.00 часа.
Подписали протокола:
1. ………………………
(Микерям К. Адям)

2. ………………………
(Никола Ив. Николов)

3. ………………………
(Велико Д. Стефанов)
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Председател на комисията:
__________ (Микерям Адям
Секретар

на

комисията:

______________ (Н. Николов)

