SA SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAZINA – 18.12.2014.

Većinom glasova pazinski su vijećnici prihvatili prijedlog proračuna za iduću u kojem su prihodi i
primici planirani u iznosu od 75, 2 milijuna, a rashodi u iznosu od 72,9 milijuna kuna. To će donijeti
suficit od 2,3 milijuna kuna, čime će se pokriti gubitak iz prethodnih razdoblja, koji će nakon toga
iznositi 4,5 milijuna kuna, pojasnila Maja Stranić Grah, pročelnica za financije i proračun. Na
prijedlog proračuna amandmane su predviđenom roku dali nezavisni vijećnik Renato Kalac i Klub
vijećnika SDP-a.
Tako je u konačni prijedlog proračuna na prijedlog Renata Kalca uvrštena izrada dokumentacije za
cestu Trošti - Klemenići, te SDP-ov prijedlozi da se za 100 tisuća kuna smanji rashod za bruto plaće u
predškolskom obrazovanju, a da se za 30 tisuća kuna poveća izdatak za održavanje spomenika
zaslužnim građanima, za 20 tisuća kuna dopunjen je iznos za pučke kuhinje, a iznos za potpore za
programe javnih potreba po javnom pozivu poveća se za 50 tisuća kuna.
Nasuprot tomu, naknadno podnijeti amandmani Nezavisne liste Valtera Milohanića, osim prijedloga
da se izdatak za nagrade i priznanja s 25 tisuća kuna umanji na 15 tisuća i da se ostatak od 10 tisuća
kuna preraspodijeli za nabavu opreme za osnovnoškolsko obrazovanje, nisu prihvaćeni. Također nisu
prihvaćeni prijedlozi Nezavisnih da se 900 tisuća kuna, umjesto
za uređenje Trga slobode, prenamjeni za uređenje Ulice Štefanije Ravnić; da se rashodi za redovan rad
predstavničkog tijela umanje za 140 tisuća kuna, te da se od tih sredstava 100 tisuća kuna raspodijeli
za bruto plaće u predškolskom obrazovanju, a ostatak na javne potrebe po pozivu i stručno
usavršavanje zaposlenika; smanjenje sredstava za obilježavanje Dana Grada Pazina i ostalih blagdana
s 120 na 70 tisuća kuna, kao i amandman da se za 30 tisuća kuna smanji održavanje spomenika
zaslužnim građanima, dok je amandman o umanjenju sredstava za sponzorstva i pokroviteljstva sa 100
na 60 tisuća kuna prihvaćen djelomično.
Najviše je rasprave, bilo o umanjenju sredstava za bruto plaće u predškolskom obrazovanju, na što je
pročelnica Srdoč upoznala vijećnike da je to zajednička odluka Vrtića i Grada.
Ivan Bubić (HDZ) smatra kako proračun nije razvojni niti socijalan, pogotovo ne u kontekstu
promjena porezne politike.
Vijeće je donijelo Proračun za 2015. sa programima javnih i komunalnih potreba, te druge (II.)
izmjene Proračuna Grada Pazina za 2014. godinu sa programima.
Prihvaćeni su Programi rada i Financijski planovi za 2015. godinu Gradske knjižnice Pazin, Muzeja
Grada Pazina i Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2015. godinu te donijele
Prihvaćeni su prijedlozi i donijete Odluke o izradi Strategija od 2015. do 2020. godine u području
gospodarskog razvoja Grada Pazina; 2) odgoja i obrazovanja; 3) kulture; 4) socijale i zdravstva; 5) sporta
i rekreacije i 6) Plana upravljanja zaštićenim područjem Pazinčice.
Skupštini Istarske županije je proslijeđen prijedlog da se za mrtvozornika imenuje dr. medicine Đino
Lovrinić.

