Održana 21. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja

Dana 28. ožujka 2019.g. pod predsjedanjem potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Sinja
Anđelka Bilandžića održana je 21. sjednica.
DNEVNI RED:
Potpredsjednik Gradskog vijeća sukladno Poslovniku Gradskog vijeća Grada Sinja,
vijećnicima je dostavio poziv za 21. sjednicu Vijeća s dnevnim redom od četrnaest točaka i
pripremljenim materijalima.
Potpredsjednik Gradskog vijeća Anđelko Bilandžić pročitao je u pozivu predloženi dnevni
red.
Nakon čitanja dnevnog reda, gradonačelnica Kristina Križanac podnijela je sukladno članku
70. stavak 2. i čl. 95. i 96. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja, Prijedlog za donošenje
odluke u hitnom postupku i uvrštavanje iste u dnevni red 21. sjednice Gradskog vijeća i to:


Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi Grada Sinja.

Gradonačelnica Kristina Križanac podnijela je također u redovnom postupku sukladno članku
127. i 128. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja, prijedlog za dopunu dnevnog reda 21.
sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja, točkom:


Prijedlog Odluke o prihvaćanju prijedloga Ugovora o partnerstvu na projektu
”Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Sinj“.

Predsjedatelj je najprije dao na glasovanje Prijedlog za donošenje odluke u hitnom postupku i
uvrštavanje iste u dnevni red 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja – Prijedlog Odluke o
socijalnoj skrbi Grada Sinja i konstatirao da je prijedlog jednoglasno prihvaćen (13 „za“).
Nakon toga, predsjedatelj je dao na glasovanje prijedlog za dopunu dnevnog reda u redovnom
postupku – Prijedlog Odluke o prihvaćanju prijedloga Ugovora o partnerstvu na projektu
”Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Sinj“ i konstatirao da je prijedlog
jednoglasno prihvaćen (13 „za“).
Budući da nije bilo drugih prijedloga, potpredsjednik Anđelko Bilandžić dao je na glasovanje
cjelokupni dnevni red i konstatirao da je Gradsko vijeće Grada Sinja jednoglasno (13„za“)
prihvatilo sljedeći dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Usvajanje Zapisnika sa 20. sjednice Gradskog vijeća,
Pitanja i prijedlozi vijećnika,
Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika Gradskog vijeća,
Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu,
Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Sinja,
Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti trgovačkom društvu Čistoća
Cetinske krajine d.o.o., na primjenu Općih uvjeta pružanja usluga javne tržnice na
malo i tržni red,

7. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti trgovačkom društvu Čistoća
Cetinske krajine d.o.o., na opće uvjete upravljanja grobljem,
8. Prijedlog Odluke o postavljanju sigurnosne zaštite prolaza uz kuću „Vrcan“,
9. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih
ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim
životinjama na području Grada Sinja,
10. Prijedlog Pravilnika o potporama male vrijednosti za subvencioniranje zapošljavanja
na području Grada Sinja u 2019. i 2020.g.,
11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada
Sinja za 2019. godinu,
12. Prijedlog Programa sufinanciranja programa i projekata u Programu javnih potreba u
kulturi Grada Sinja za 2019. godinu,
13. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području
grada Sinja,
14. Prijedlog Zaključka o ukidanju svojstva javnog dobra – puta na dijelu čest.zem. 1306
k.o. Gljev,
15. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi Grada Sinja,
16. Prijedlog Odluke o prihvaćanju prijedloga Ugovora o partnerstvu na projektu
”Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Sinj“.
USVAJANJE ZAPISNIKA I PITANJA I PRIJEDLOZI VIJEĆNIKA:
-

Gradsko vijeće Grada Sinja jednoglasno (13 „za“) je usvojilo:
 Zapisnik sa 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja održane dan 30. siječnja i
06. veljače 2019. godine.

-

Pitanja i prijedlozi vijećnika – za vrijeme 1h vijećnici su postavljali pitanja na koja su
odgovarali gradonačelnica, zamjenici gradonačelnice i pročelnici.

USVOJENE TOČKE DNEVNOG REDA:
1. Odluka o komunalnom doprinosu,
2. Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Sinja,
3. Odluka o davanju prethodne suglasnosti trgovačkom društvu Čistoća Cetinske krajine
d.o.o., na primjenu Općih uvjeta pružanja usluga javne tržnice na malo i tržni red,
4. Odluka o davanju prethodne suglasnosti trgovačkom društvu Čistoća Cetinske krajine
d.o.o., na opće uvjete upravljanja grobljem,
5. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i
načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na
području Grada Sinja,
6. Pravilnik o potporama male vrijednosti za subvencioniranje zapošljavanja na području
Grada Sinja u 2019. i 2020.g.,
7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Sinja za
2019. godinu,
8. Program sufinanciranja programa i projekata u Programu javnih potreba u kulturi
Grada Sinja za 2019. godinu,
9. Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području grada
Sinja,

10. Zaključak o ukidanju svojstva javnog dobra – puta na dijelu čest.zem. 1306 k.o. Gljev,
11. Odluka o socijalnoj skrbi Grada Sinja,
12. Odluka o prihvaćanju prijedloga Ugovora o partnerstvu na projektu ”Poboljšanje
vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Sinj“.
POVUČENE TOČKE DNEVNOG REDA:


Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Sinja.

NEPRIHVAĆENE TOČKE DNEVNOG REDA:


Prijedlog Odluke o postavljanju sigurnosne zaštite prolaza uz kuću „Vrcan“.

