Održana 26. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
Dana 04. kolovoza 2016. godine pod predsjedanjem predsjednice Gradskog vijeća Grada Sinja Ivane Šabić
održana je 26. sjednica.

DNEVNI RED:
Predsjednica Gradskog vijeća sukladno Poslovniku Gradskog vijeća Grada Sinja, vijećnicima je dostavila
Poziv za 26. sjednicu Vijeća s dnevnim redom od 12. točaka i pripremljenim materijalima.
Nakon pročitanog dnevnog reda predložena je izmjena dnevnog reda na način da točka 6. dnevnog reda Prijedlog Odluke o izmjeni I dopuni Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Sinja bude točka
3. dnevnog reda, a sve ostale točke da se pomaknu za jedno mjesto. Prijedlog je prihvaćen većinom
glasova (12 “za” 2 “protiv”).
Na 26. sjednici Gradskog vijeća Grada Sinja jednoglasno (16 “za” ) prihvaćen je sljedeći dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Usvajanje Zapisnika sa 25. sjednice Gradskog vijeća,
Pitanja i prijedlozi vijećnika,
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Sinja,
Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Sinja,
Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Mješovito pretežito
poslovne zone Trnovača – Sinj,
6. Prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o socijalnoj skrbi Grada Sinja,
7. Prijedlog Rješenja o imenovanju vršitelja/vršiteljice dužnosti ravnatelja Kulturno umjetničkog
središta Sinj,
8. Prijedlog Zaključka o ukidanju svojstva javnog dobra puta na dijelu čest.zem. 1603/2 k.o. Sinj,
9. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje informacije o uspostavi „Baze projekata grada Sinja“,
10. Prijedlog Rješenja o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih
nepogoda za Grad Sinj,
11. Izvješće o radu društva Čistoća Cetinske krajine d.o.o. za 2015. godinu s financijskim izvješćem za
2015. godinu,
12. Izvješće o realizaciji plana i programa rada DV Bili Cvitak za 2014./2015. pedagošku godinu s
financijskim izvješćem za 2015. godinu.

USVAJANJE ZAPISNIKA I PITANJA I PRIJEDLOZI VIJEĆNIKA:
- Gradsko vijeće Grada Sinja usvojilo je jednoglasno (16 “za”) Zapisnik sa 25. sjednice Gradskog
vijeća Grada Sinja održane dana 27. lipnja 2016. godine, te Zapisnik sa izvanredne sjednice Gradskog vijeća
Grada Sinja održane dana 16. srpnja 2016. godine.
- Pitanja i prijedlozi vijećnika - Za vrijeme 1 h vijećnici su postavljali pitanja na koja su odgovarali
zamjenici gradonačelnika i pročelnici.
USVOJENE SU SLJEDEĆE TOČKE DNEVNOG REDA:
1.
2.
3.
4.
5.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Sinja,
Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Sinja,
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Mješovito pretežito poslovne zone
Trnovača – Sinj,
Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o socijalnoj skrbi Grada Sinja,
Rješenje o imenovanju vršitelja/vršiteljice dužnosti ravnatelja Kulturno umjetničkog središta Sinj,

6.
7.
8.

Zaključak o ukidanju svojstva javnog dobra puta na dijelu čest.zem. 1603/2 k.o. Sinj,
Zaključak o primanju na znanje informacije o uspostavi „Baze projekata grada Sinja“,
Rješenje o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda za
Grad Sinj,
9. Izvješće o radu društva Čistoća Cetinske krajine d.o.o. za 2015. godinu s financijskim izvješćem za
2015. godinu,
10. Izvješće o realizaciji plana i programa rada DV “Bili cvitak” za 2014./2015. pedagošku godinu s
financijskim izvješćem za 2015. godinu.

