Dana 21. ožujka 2017. godine, održana je 26. sjednica Gradskog vijeća Grada Vodica koja je imala 34
točke dnevnog reda ali je Gradsko vijeće odlučilo kod utvrđivanja dnevnog reda da se izostave 3 točke stoga
je utvrđen dnevni red s 31 točkom, a naknadno je odlučeno da se izostavi još 1 točka dnevnog reda.
Jednoglasno je doneseno 13 akata i to:
1. Program o utrošku sredstava spomeničke rente za 2017. godinu;
2. Odluka o dodjeli priznanja Grada Vodica za 2016. godinu;
3. Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plan zaštite od požara Grada Vodica;
4. Izvješće o stanju zaštite od požara za Grad Vodice u 2016. godini;
5. Izvješće o radu i financijsko izvješće Javne vatrogasne postrojbe 2016. godinu;
6. Izvješće o radu i financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta za 2016. godinu;
7. Izvješće o radu i financijsko izvješće Gradske knjižnice za 2016. godinu;
8. Izvješće o radu i financijsko izvješće Dječjeg vrtića „Tamaris“ za 2016. godinu;
9. Izvješće o radu i financijsko izvješće Memorijalnog centra „Faust Vrančić“ za 2016. godinu;
10. Izvješće o radu Savjeta mladih za 2016. godinu;
11. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada
Vodica za razdoblje od siječnja do travnja 2017. godine;
12. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o reguliranju prometa u dijelu Grada Vodica;
13. Odluka o dopuni Odluke o korištenju javnih površina za postavljanje kioska i drugih montažnih
objekata i naprava radi pružanja ugostiteljskih, turističkih, trgovačkih i sličnih usluga.
Većinom glasova doneseno je 15 akata i to:
1. Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Vodica za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine;
2. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Grada Vodica prema stanju na dan 31. prosinca
2016. godine;
3. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini;
4. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22.
Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2016. godini;
5. I. Izmjena Plana Proračuna Grada Vodica za 2017. godinu;
6. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o
komunalnom gospodarstvu u 2017. godini;
7. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini;
8. Izmjene Programa javnih potreba u sportu na području Grada Vodica za 2017. godinu;
9. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Grada Vodica za 2017. godinu;
10. Izmjene Programa javnih potreba socijalne i druge skrbi Grada Vodica za 2017. godinu;
11. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za
2017. godine;
12. Rješenje o imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja;
13. Odluka o otpisu potraživanja i ispravku vrijednosti;
14. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Vodica za razdoblje od 13. travnja 2016. godine do 13. ožujka
2017. godine;
15. Srednjoročni (trogodišnji) Plan davanja koncesija na području Grada Vodica za razdoblje od 2017. –
2019. godine.
Nisu donesena 2 akta i to:
1. Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Vodica za razdoblje od 2017.
– 2021. godine sa prezentacijom Registra nekretnina;
2. Odluka o izmjeni Odluke o suosnivanju Lokalne akcijske grupe „More 249“.

