PRIJEDLOG, 11. srpnja 2011.
Na osnovi članka 19. i 73. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 36/09.), članka 14. Zakona o socijalnoj
skrbi („Narodne novine“ broj 57/11.) i članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada
Pazina“ broj 17/09.), Gradsko vijeće Grada Pazina na svojoj sjednici održanoj
2011. godine
donijelo je
ODLUKU
o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi
Članak 1.
U Odluci o socijalnoj skrbi („Službene novine Grada Pazina“ broj 19/05., 14/09. i 10/11. –
pročišćeni tekst) u članku 16. stavak 3. mijenja se i glasi:
„Neovisno o ispunjavanju uvjeta iz članaka 8. do 10. ove Odluke, za treće i svako sljedeće
dijete iz obitelji, uz uvjet da je dvoje ostale djece predškolske dobi ili se redovno školuju (najdulje do
26-te godine života), roditelj djeteta ima pravo na naknadu u visini od 75% troškova prehrane djeteta
u Osnovnoj školi.“
Članak 2.
Ova Odluka objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće,
Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi, a primjenjuje se od 1. rujna 2011. godine.
KLASA:
URBORJ:
Pazin,

2011.
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA

OBRAZLOŽENJE
I.

PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ODLUKE

Pravni temelj za donošenje Odluke o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi su članci 19. i 73.
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01.,
129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 36/09.), članak 14. Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine»
broj 57/11.) i članak 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09.) prema
kojem predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluke i druge opće akte iz
samoupravnog djelokruga jedinice lokalne samouprave.
II.

SADRŽAJ IZMJENE ODLUKE

U Odluci o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi predlaže se izmjena stavka 3. članka 16., na
način da se korigira visina prava na pomoć za podmirivanje troškova prehrane djeteta u Osnovnoj
školi.
Za korisnike s područja Grada Pazina (neovisno o ispunjavanju uvjeta iz članaka 8. do 10.
Odluke) za treće i svako sljedeće dijete iz obitelji, uz uvjet da je dvoje ostale djece iz te obitelji
predškolske dobi ili se redovno školuje (najdulje do 26-te godine života), umjesto dosadašnjeg
podmirivanja navedenih troškova u cijelosti, isti bi se podmirivali od strane Grada Pazina u 75%tnom iznosu.
Izmjena članka predlaže se u skladu s proračunskim mogućnostima Grada Pazina u 2011.
godini i činjenici da je za oko 25% slabije punjenje poreznih prihoda Grada Pazina u odnosu na 2009.
godinu kada je propisano da Grad snosi sve troškove.
------------------------------------Članak 16. stavak 3. (važeći članak iz Odluke o socijalnoj skrbi čije se izmjene predlažu)
„Neovisno o ispunjavanju uvjeta iz članka 8. do 10. ove Odluke, za treće i svako sljedeće
dijete iz obitelji, uz uvjet da je dvoje ostale djece predškolske dobi ili se redovno školuju (najdulje do
26-te godine života), roditelj djeteta ima pravo na naknadu troškova prehrane djeteta u Osnovnoj
školi.“
III.

FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA REALIZACIJU ODLUKE
Za provedbu ovog akta nisu potrebna nova izdvajanja iz Proračuna Grada Pazina za 2011.

godinu.
IV.

PRIJEDLOG ODLUKE

Prijedlog Odluke razmatralo je Socijalno vijeće Grada Pazina, a utvrdio ju je Upravni odjel
za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti te ga uputio Gradonačelniku na nadležni postupak.
Pazin, srpanj 2011.
GRAD PAZIN
Upravni odjel za samoupravu,
upravu i društvene djelatnosti
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