VABILO
Sklicujem 9. redno sejo sveta KS Artiče, ki bo v sredo, dne 15.02.2012 ob 18.30 uri v prostorih
Prosvetnega doma Artiče z naslednjim dnevnim redom:
1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 8. seje sveta KS Artiče z dne 13.12.2012
3. Poročilo predsednika KS o svojem delu od 13.12.2011 do 15.02.2012 ter o izvrševanju sklepov
8. seje KS
4. Obravnava in sprejem zaključnega računa s poslovnim poročilom in izjavo o oceni
notranjega nadzora javnih financ za leto 2011
5. Poročilo o proračunu Občine Brežice za leto 2012 in 2013 ( v delu, ki se nanaša na KS Artiče)
6. Obravnava predloga finančnega načrta ‐ program dela KS Artiče za leto 2012
7. Razno: Informacija in stališče sveta KS o:
‐‐
‐predlogu odloka o krajevnih skupnostih občine Brežice(drugo branje) ,
‐postopkih na sodišču v zvezi z Banovo domačijo,
‐stanju v zvezi z operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne ‐
vode v KS Artiče,
‐ posodobitvi spletne strani KS Artiče,
‐ Artiških novicah v letu 2012,
‐ pravilniku o delovanju Prosvetnega doma (druga obravnava),
‐ zimskem čiščenju javnih poti na celotnem področju KS ,
‐ iskanju osebe, ki bo skrbela za PD,MV,BD in za urejeno okolico centra Artič v skladu z
opisom del in soglasjem predsednika sveta KS ( prenehanje podjemne pogodbe Borisu
Halerju zaradi redne zaposlitve ),
‐ projektu obnove okolice Prosvetnega doma ( propadajoči spomenik kulturi, oglasna
deska, informacijska tabla, park pred PD, postavitev zastav itd.)
‐prijava na razpis JS RS za obnovo stolov v PD
8. Vprašanja in pobude
Priloge:
‐bilanca za obdobje 01.01.2011‐31.12.2011
‐ostale priloge bomo dostavili članom sveta naknadno po ep
‐ Dostaviti:
1x župan Občine Brežice
1x Irena Rudman‐direktorica Občinske uprave
1x članom sveta KS
1x svetnikom Občinskega sveta iz KS Artiče ( Katja Barbič, Ivan Kostevc, Ivan Pondelak)
1x arhiv‐tu
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