
Izvješće s 14. sjednice Gradskog vijeća

Na 14. sjednici Gradskog vijeća Grada Vodica održanoj prošlog tjedna raspravljalo se o čak devetnaest
točka dnevnog reda i sve su izglasane većinom glasova. Treba naglasiti da se nitko od vijećnika nije
izjasnio protiv niti jedne točke, samo je poneki glas bio suzdržan.

Na sjednici je podneseno izvješće o lanjskom proračunu te je donesena odluka o raspodjeli rezultata
poslovanja Proračuna Grada Vodica prema stanju na posljednji dan lanjske godine. Planirani prihodi
Grada Vodica u 2014. godini iznosili su 48,5 milijuna kuna što je za 6% više nego u 2013. godini, dok
su planirani rashodi iznosili 41,8 milijuna kuna. Razlika između prihoda i rashoda odnosi se na
investicije ugovorene tijekom prošle godine, ali koje će biti realizirane početkom ove godine među
kojima su uređenje Gradske tržnice i ribarnice i novih asfaltnih prometnica na području Grada Vodica.

Posebno veseli što se bilježi porast prihoda od poreza i prireza na dohodak koji je veći za 14% u
odnosu na prethodnu godinu. Očekivano, najveće se smanjenje očituje u prihodima od poreza na
imovinu, čak 40%. Grad je ove godine izdvojio značajno više sredstava za potrebe socijalnih
programa, pa je tako za predškolski odgoj izdvojeno 3,9 milijuna kuna odnosno 27% više nego u 2013.
godini. Također osigurano je 31% više za subvencioniranje prijevoza, 25% više za stipendije te 300%
više za potrebe bolesnih i invalidnih osoba.

Kamate na oročena sredstava iznosile su 428.000,00 kuna.

Podneseni su i izvještaji o izvršenju gradskih programa: održavanja komunalne infrastrukture, gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture, izvješće prometnog redara i komunalnog redarstva te
izvješće o Planu gospodarenja otpadom.

Također, svoja su izvješća o radu i financijskom poslovanju podnijele i javne ustanove čiji je osnivač
Grad Vodice: Memorijalni centar Faust Vrančić, Gradska knjižnica, Javna vatrogasna postrojba te
Dječji vrtić Tamaris.

Donesene su odluke o raspisivanju Javnog poziva za sastav novog Savjeta mladih Grada Vodica
budući da je starim članovima mandat istekao prošlog mjeseca te o dodjeli priznanja Grada Vodica
zaslužnim građanima u 2014. godini. Nagrada za životno djelo posthumno će biti dodijeljena Ratku
Latinu za osobiti doprinos u razvoju vodičkog sporta i promicanju rukometa, nagrade Grada Vodica
dobit će Nogometni klub Vodice za dugogodišnji uspješni rad i postignute sportske rezultate te
Udruga umirovljenika Grada Vodica za osobiti doprinos u podizanju kvalitete života osoba treće
životne dobi. Plaketu Grada Vodica ove će godine dobiti Josipa Silov, mlada košarkašica i hrvatska
reprezentativka te Visla Malešak za iznimnu humanost i davalaštvo krvi.


