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POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 2. REDNE SEJE

Predlagatelj: župan Dušan Andrej Kocman

Pristojno delovno telo: /

Gradivo pripravil: občinska uprava

Poročevalec:

Vsebina:

Andreja Reher

poročilo

Postopek sprejema: /

Predlog sklepa:

/

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 2. REDNE SEJE

1. Spremembe Odloka o ustanovitvi javnega zavda Razvojna agencija Sotla
Sklep o sprejemu Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Razvojna agencija Sotla je bil posredovan javnemu zavodu in občinam
ustanoviteljicam.
2. Imenovanja članov v delovna telesa občinskega sveta
Sklepi o imenovanju članov v delovna telesa občinskega sveta so bili posredovani
imenovanim.
3. Imenovanje članov v Nadzorni odbor Občine Kozje
Sklep o imenovanju članov v nadzorni odbor je bil posredovan imenovanim.
4. Imenovanje članov v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Sklep o imenovanju članov v SPV je bil posredovan imenovanim.
5. Imenovanje člana skupščine KIP VIZIJA, usposabljanje in zaposlovanje
invalidov, proizvodnja, storitve d.o.o.
Sklep o imenovanju člana v skupščino KIP VIZIJA d.o.o. je bil posredovan podjetju,
imenovanemu članu te občinam ustanoviteljicam.
6. Imenovanje člana skupščine OKP javno podjetje za komunalne storitve,
Rogaška Slatina, d.o.o.
Sklep o imenovanju člana v skupščino OKP Rogaška Slatina d.o.o. je bil posredovan
podjetju, imenovanemu članu te občinam ustanoviteljicam.
7. Imenovanje člana sveta javnega zavoda Kozjanski park
Sklep o imenovanju člana sveta javnega zavoda Kozjanski park je bil posredovan
javnemu zavodu ter imenovanemu.
8. Imenovanje člana sveta javnega zavoda Razvojna agencija Sotla
Sklep o imenovanju člana sveta javnega zavoda RA Sotla je bil posredovan javnemu
zavodu, imenovanemu ter občinam ustanoviteljicam.
9. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Kozje za leto 2011
10. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne takse v letu 2011
Sklepa sta bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 101/2010.

Pripravila:
Andreja Reher
ŽUPAN OBČINE KOZJE
Dušan Andrej Kocman, l.r.

