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#ODRŽANA 12. SJEDNICA OV KANFANAR#
Jučer je u općinskoj vijećnici Općine Kanfanar održana 12. sjednica Općinskoga vijeća, na čijem
su se dnevnom redu našle brojne važne odluke. Između ostaloga, na sjednici je prihvaćen
prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Općine Kanfanara za 2022. godinu, koje pokazuju
pozitivne financijske trendove u ovoj općini.
Naime, kako je općinski načelnik Sandro Jurman uvodno istaknuo, u prvoj polovici ove godine
ostvareni prihodi bili su znatno iznad očekivanja te se shodno tome ovim rebalanskom i
proračun općine povećava za više od pola milijuna kuna, što će omogućiti realizaciju i nekih
novih projekata i aktivnosti.
Jedna od tih novih investicija već je i predstavljena na jučerašnjoj sjednici, a riječ je o kupnji
poslovnog prostora na kanfanarskom glavnom trgu. Riječ je o katu zgrade na samom trgu, gdje
je plan premjestiti općinsku upravu koja trenutno radi u nedostatnim i neadekvatnim prostorima,
dok bi se sadašnja zgrada općine preuredila i prenamijenila u prostor za udruge s područja
općine.
Među važnijim odlukama sa sjednice vijeće, svakako treba izdvojiti i novu Odluku o socijalnoj
skrbi koja za žitelje Općine Kanfanar donosi i povećanje prava u brojnim kategorijama. Naime,
kako je načelnik istaknuo, od ukupno deset socijalnih naknada na koje se odnose prava iz ove
odluke, za samo su dvije jedinice lokalne samouprave dužne osigurati određena financijska
prava sukladno zakonu, dok sva ostala prava koja općina osigurava ili će od sada osiguravati
svojim stanovnicima predstavljaju nadstandard.
Primjerice, novom se odlukom osiguravaju sredstava za sufinanciranje školskih marendi, čija
se cijena ove godine povećala, a intervencijom općine koja će svim učenicima OŠ Petra
Studenca sufinancirati 30% cijene marende, taj će trošak za roditelje ipak biti niži i u odnosu na
stare cijene. Povećava se i udio sufinanciranja troškova boravaka djece u vrtiću za obitelji
s više djece, pa će tako roditelji s dvoje ili više djece istodobno upisane u vrtić za drugo dijete
plaćati 30% nižu cijenu, a za treće i svako sljedeće dijete čak 70% manji iznos na mjesečnoj
razini. Takvim odlukama Općina Kanfanar, između ostaloga, naglašava i svoju pronatalitetnu
politiku.
Na sjednici je jednoglasno prihvaćeno i polugodišnje izvješće o radu načelnika, koji se osvrnuo
na brojne aktivnosti, radove i investicije koje su se realizirale u prvih šest mjeseci ove godine.
Vijećnici su također donijeli i odluke o ovogodišnjim laureatima za Dan Općine Kanfanar koji se
bliži, a na samom je kraju sjednice načelnik predstavio i bogat program koji je pripremljen
povodom obilježavanja dana općine. Program starta već u nedjelju 25.9. sportskih programima,
odnosno natjecanjem u gađanju glinenih golubova i rekreativnom biciklijadom „Štrika Ferata“, a
potom se nastavlja u cijelom narednom tjednu, odnosno do kraja rujna, izvijestili su iz
Kanfanara. (iPress)
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