IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa 19. sjednice Skupštine Međimurske županije održane 19. svibnja 2016. godine, u velikoj
vijećnici u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2, s početkom u 9,00 sati.
Sjednicu je pozivom broj KLASA: 021-05/16-03/3, URBROJ:2109/1-02-16-01 sazvao
predsjednik Mladen Novak.
Sjednicu je otvorio predsjednik Skupštine Međimurske županije i utvrdio da je na početku
sjednici bilo nazočno 31 vijećnika.
Sjednici su bili nazočni vijećnici Mladen Babić, Zlatko Bacinger, Dragutin Barlek, Branko
Bukal, Josipa Carović, mr.sc. Franjo Cimerman, Marija Frančić, Dragutin Glavina, Josip Grivec,
Marija Hertelendi, Stanko Ivanović, Valentin Kočila, Dejan Kovač, Damir Kovačić, Franjo
Kravaršćan, Josip Lepen, Marjan Marciuš, Aleksandar Makovec, Nino Marđetko, Ivan Novak,
Mladen Novak, Petar Novak, Željko Pavlic, Vladimir Peršić, Gordana Potočnjak, Zvonimir Siladi,
Nikola Štampar, Mario Tomašek, mr.sc. Bruno Trstenjak, Dean Žbulj i Ljiljana Žerjav.
Na sjednici Županijske skupštine nisu bili nazočni Josip Dobranić, Zdravko Holcinger,
Mladen Horvat, Nadica Jelaš, Petra Kovačić, Josip Toplek, Dejan Oršoš, Željka Perhoć, mr.sc.
Renato Slaviček, Dražen Vidović i Dragan Vurušić.
Sjednici su još bili nazočni Matija Posavec, župan, Zoran Vidović, zamjenik župana,
Sandra Herman, zamjenica župana, Mladen Jozinovi, direktor „Piškornice“, Ivan Vinković, direktor
MIN-a, Alen Višnjić, v.d. direktor MENEA-e, Ivan Plačko, Sana Đukes, predstavnica TIC-a,
Vitomir Kirići, dirktor MESAP-a, Željko Medved, predsjednik ZTKM, pročelnici upravnih tijela
Međimurske županije, Neda Šarić, samostalna upravna referentica i Đurđa Varga, stručna
suradnica za poslove Skupštine i službeničke odnose.
Predsjednik Skupštine dao je na prihvaćanje Izvod iz zapisnika sa 18. sjednice Županijske
skupštine.
Jednoglasno (31 „za“), uz 31 nazočnih, vijećnici su prihvatili Izvod iz zapisnika sa 18. sjednice
Županijske skupštine.

otvorio

Sukladno članku 110. Poslovnika Skupštine Međimurske županije predsjednik Skupštine je

aktualni sat
Vijećnik Zvonimir Siladi pitao je kako se namjerava pomoći proizvođačima voća obzirom da
su niske temperature uništile ovogodišnje urode.
Na pitanje vijećnika odgovorio je Matija Posavec, župan.
Vijećnika Željka Pavlica zanimalo je što se poduzima u sprječavanju inicijative Hrvatske
vlade kojom se predložena nova mreža hitne medicine, nova mreža policijskih uprava i nova mreža
regionalnih bolnica. Također, pitao je da li je Županija osigurala svoj dio za financiranje izgradnje
sportske dvorane u Općini Sveta Marija.
Na pitanja vijećnika odgovorio je Matija Posavec, župan.
Vijećnika Aleksandra Makovec, zanimalo je financijsko poslovanje Muzeja Međimurja,
obzirom da je u Proračunu za 2016. koji je usvojen na 16. sjednici Županijske skupštine predviđeno
5.065.000,00 kn, a financijskim planom Muzeja za 2016. koji je usvojen na 18. sjednici Županijske
skupštine predviđeno je financiranje sa 2.841.000,00 kn, pa moli da mu se pismeno odgovori.

Na pitanje vijećnika pismeno je odgovorio predsjednik Upravnog vijeća Muzeja Međimurja
Čakovec..
Vijećnika Mladena Babića pak je zanimalo zašto je Tour of Croatia bio loše organiziran
posebno polazak biciklima kroz Međimurje jer se nije znalo ni vrijeme ni ruta kako bi ljudi mogli izaći i
dočekati i ispratiti bicikliste. Također zanimala ga je sanacija cesta koja će ići nakon završetka
aglomeracije Čakovec jer se one obnavljaju bez projektne dokumentacije.
Na prvo pitanje vijećnika odgovorila je Sandra Herman, zamjenica župana, a na drugo pitanje
odgovorio je Matija Posavec, župan.
Vijećnika Josipa Lepena, zanimalo je na koji način se raspoređuju sredstva naknade od
koncesija i najma prostorija za obavljanje javne zdravstvene službe.
Na pitanje vijećnika očitovao se Matija Posavec, župan.
Vijećnika mr.sc. Franjo Cimerman pitao je koliko iznosi financiranje prijevoza učenika jer
Izvršenje proračuna pokazuje jedan postotak, a u lokalnom tjedniku je iznijet drugi iznos. Također
vijećnika zanima, vezano za zemljišta bivše vojarne, da li Županija još nema dokument na temelju
kojeg bi mogla bezuvjetno raspolagati nekretninama.
Na pitanja vijećnika se očitovao Matija Posavec, župan.
Ovime je aktualni sat završio te je predsjednik Skupštine Međimurske županije, Sukladno
članku 100. Poslovnika Skupštine Međimurske županije predsjednik Skupštine Međimurske županije
predložio je da se predloženi dnevni red dopuni s jednom točkom dnevnog reda i to na način da to
bude prva točka predloženog dnevnog reda:
„1. Očuvanje regionalnog statusa Županijske bolnice Čakovec u novoj reorganizaciji bolničkog
sustava u Republici Hrvatskoj.“
Potom je jednoglasno (31 „za“) za 19. sjednicu utvrđen slijedeći
DNEVNI RED

1. Očuvanje regionalnog statusa Županijske bolnice Čakovec u novoj reorganizaciji
bolničkog sustava u Republici Hrvatskoj.
2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Međimurske županije za 2015. godinu.
3. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o produljenju ugovora o zakupu prava
lova.
4. Izvješće o radu „Piškornica“ d.o.o. za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca
2015. godinu.
5. Izvješće o poslovanju Regionalne razvojne agencije Međimurje – REDEA d.o.o. za
2015. godinu.
6. Godišnje izvješće o radu društva MIN – Međimurje, Investicije, Nekretnine d.o.o za
2015. godinu.
7. Izvješće o poslovanju Međimurske energetske agencije d.o.o. za 2015. godinu.
8. Godišnje izvješće o poslovanju Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje d.o.o. u
2015. godini.
9. Izvješće o poslovanju društva Mesap d.o.o. za 2015. godinu.
10. Izvještaj o radu udruga Zajednice tehničke kulture Međimurske županije za 2015.
godinu.
11. a) Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih
funkcija osnovnih škola kojima je osnivač Međimurska županija u 2016. godini.
b) Prijedlog plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog
održavanja za osnovne škole kojima je osnivač Međimurska županija u 2016. godini.
c) Prijedlog plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna
ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola kojima je osnivač Međimurska županija u
2016. godini.

12. a) Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih
funkcija srednjih škola kojima je osnivač Međimurska županija te učeničkih domova u 2016.
godini.
b) Prijedlog plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog
održavanja srednjih škola i Učeničkog doma kojima je osnivač Međimurska županija u 2016.
godini.
c) Prijedlog plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna
ulaganja na nefinancijskoj imovini srednjih škola kojima je osnivač Međimurska županija u
2016. godini.
13. Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane
funkcije za zdravstvene ustanove za 2016. godinu.
14. Prijedlog zaključka o Popisu prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava između
zdravstvenih ustanova u vlasništvu Međimurske županije u 2016. Godini.
15. Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih
rashoda Centra za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima
koji se griju na drva u 2016. godini.
16. Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane
funkcije Doma za starije nemoćne osobe Čakovec u vlasništvu Međimurske županije u 2016.
godini.
17. Izvješće o radu Međimurske zaklade za obrazovanje „Dr. Vinko Žganec“ za 2015.
godinu.
18. Izvješće o stanju zaštite od požara na području Međimurske županije u 2015.
godini.

Prešlo se raditi po točkama dnevnog reda.
TOČKA 1.
OČUVANJE REGIONALNOG STATUSA ŽUPANIJSKE BOLNICE ČAKOVEC U NOVOJ
REORGANIZACIJI BOLNIČKOG SUSTAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Prijedlog odluke o davanju mišljenja na predloženi plan reorganizacije i novog ustroja
bolničkog sustava u RH vijećnicima je dostavljen na klupe neposredno pred početak sjednice.
Prijedlog odluke Skupštini su dostavili na raspravu i prihvaćanje vijećnici Željko Pavlic i Zlatko
Bacinger
U raspravi su sudjelovali Miroslav Horvat, v.d. ravnatelj Županijske bolnice Čakovec, Matija
Posavec, župan, vijećnici Dean Žbulj, Mladen Novak, predsjednik Županijske skupštine, Zvonimir
Siladi, Vladimir Peršić i Aleksandar Makovec
Nakon rasprave vijećnici su uz 31 nazočna vijećnika:
a) jednoglasno (31 „za“) donijeli
ODLUKU
o davanju mišljenja na predloženi plan reorganizacije i novog ustroja bolničkog sustava

TOČKA 2.
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2015.
GODINU

U materijalima za sjednicu vijećnici su primili Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
Međimurske županije za 2015. Godinu. Godišnji izvještaj je Skupštini na raspravu i donošenje uputio
župan Međimurske županije.
Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o godišnjem izvještaju.
U raspravi su sudjelovali vijećnici mr.sc. Franjo Cimerman i Aleksandar Makovec.
Nakon rasprave, Skupština je većinom glasova (23 „za“ i 6 „suzdržanih“) uz 29 nazočna
vijećnika donijela
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Međimurske županije za 2015. Godinu

TOČKA 3.
PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O PRODULJENJU UGOVORA O
ZAKUPU PRAVA LOVA
U materijalima za sjednicu vijećnici su primili prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o
produljenju ugovora o zakupu prava lova. Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na
raspravu i prihvaćanje.
Odbor za Statut, Poslovnik i propise bez primjedbi je raspravio o Prijedlogu.
Bez rasprave, jednoglasno (30 „za“) uz 30 nazočnih vijećnika Skupština je donijela
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o produljenju ugovora o zakupu prava lova

TOČKA 4.
IZVJEŠĆE O RADU „PIŠKORNIA“ D.O.O. ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31.
PROSINCA 2015. GODINE
Uz poziv za sjednicu vijećnicu su primili Izvješće o radu „Piškornica“ d.o.o za razdoblje od 01.
siječnja do 31. prosinca 2015. godine. Izvješće je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na raspravu
i prihvaćanje.
Odbor za financije i proračun i Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša bez primjedbi su
raspravili o predmetnom Izvješću.
U raspravi su sudjelovali vijećnici Željko Pavlic, Ivan Novak i Mladen Babić.
Potom su vijećnici većinom glasova (26 „za“, 1 „protiv“ i 2 „suzdržana“) uz 29 nazočnih
vijećnika donijeli
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu „Piškornica“ d.o.o. za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015.
godine

TOČKA 5.
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE MEĐIMURJE – REDEA
D.O.O. ZA 2015. GODINU.
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o poslovanju Regionalne razvojne agencije
Međimurje – REDEA d.o.o. za 2015. godinu. Izvješće je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na
raspravu i prihvaćanje.

Odbor za financije i proračun i odbor za gospodarski razvoj bez primjedbi su raspravili o
Izvješću.
U raspravi su sudjelovali vijećnik mr.sc. Franjo Cimerman i Sandra Polanec Marinović,
direktorica REDEA-e
Nakon rasprave Skupština je jednoglasno (26 „za“) uz 26 nazočnih vijećnika donijela
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Regionalne razvojne agencije Međimurje – REDEA d.o.o. za
2015. godinu

TOČKA 6.
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DRUŠTVA MIN – MEĐIMURJE, INVESTICIJE,
NEKRETNINE D.O.O. ZA 2015. GODINU
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Godišnje izvješće o radu društva MIN – Međimurje,
Investicije, Nekretnine d.o.o. za 2015. godinu. Godišnje izvješće je utvrdio župan i predložio ga je
Skupštini na raspravu i prihvaćanje.
Odbor za financije i proračun i odbor za gospodarski razvoj bez primjedbi su raspravili o
Izvješću.
U raspravi su sudjelovali vijećnik mr.sc. Franjo Cimerman i Ivan Vinković, direktor MIN-a d.o.o.
Skupština je jednoglasno (29 „za“) uz 29 nazočnih vijećnika u vijećnici donijela
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu društva MIN – Međimurje, Investicije, Nekretnine d.o.o. za
2015. Godinu

TOČKA 7.
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU MEĐIMURSKE ENERGETSKE AGENCIIJE D.O.O. ZA 2015.
GODINU
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o poslovanju Međimurske energetske
agencije d.o.o. za 2015. godinu. Izvješće je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na raspravu i
prihvaćanje.
Odbor za financije i proračun i Odbor za energetiku, komunalnu i prometnu infrastrukturu bez
primjedbi su raspravili o predmetnom Izvješću.
d.o.o.

U raspravi su sudjelovali vijećnik Aleksandra Makovec i Alen Višnjić, v.d. direktor MENEA-e
Skupština je jednoglasno (28 „za“) uz 28 nazočnih vijećnika donijela
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Međimurske energetske agencije d.o.o. za 2015. godinu

TOČKA 8.
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O POSLOVANJU TEHNOLOŠKO INOVACIJSKOG CENTRA
MEĐIMURJE D.O.O. U 2O15. GODINI

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Godišnje izvješće o poslovanju Tehnološko
inovacijskog centra Međimurje d.o.o. u 2015. godini. Godišnje izvješće je utvrdio župan i predložio ga
Skupštini na raspravu i prihvaćanje.
Odbor za financije i proračun bz primjedbi je raspravio o predmetnom Izvješću.
Bez rasprave, jednoglasno (28 „za“) uz 28 nazočnih vijećnika, Skupština je donijela
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o poslovanju Tehnološko inovacijskog centra Međimurje d.o.o. u
2015. godini

TOČKA 9.
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA MESAP D.O.O. U 2015. GODINI
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o poslovanju društva Mesap d.o.o. u 2015.
godini. Izvješće je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na raspravu i donošenje.
Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o predmetnom Izvješću.
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (28 „za“) uz 28 nazočan vijećnik donijela
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o poslovanju društva Mesap d.o.o. u 2015. godini
TOČKA 10.
IZVJEŠĆE O RADU UDRUGE ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA
2015. GODINU
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o radu udruge Zajednice Tehničke kulture
Međimurske županije za 2015. godinu. Izvješće je Skupštini na raspravu i prihvaćanje dostavio župan.
Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o predmetnom Izvješću.
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (29 „za“) uz 29 nazočan vijećnik donijela
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu udruge Zajednice Tehničke kulture Međimurske županije za 2015.
godinu
TOČKA 11.
a) PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA I MJERILIMA I NAČINU FINANCIRANJA
DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA OSNOVNIH ŠKOLA KOJIMA JE OSNIVAČ
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U 2016. GODINI
b) PRIJEDLOG PLANA RASHODA ZA MATERIJAL, DIJELOVE I USLUGE TEKUĆEG I
INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA ZA OSNOVNE ŠKOLE KOJIMA JE OSNIVAČ
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U 2016. GODINI
c) PRIJEDLOG PLANA RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE I
DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH ŠKOLA KOJIMA JE
OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U 2016. GODINI
U materijalima za skupštinu vijećnici su primili navedene prijedloge odluka, a koje je na
raspravu i prihvaćanje Skupštini dostavio župan. Na klupe pred početak sjednice vijećnici su
primili prijedlog plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini OŠ u 2016. godini.

Odbor za financije i proračun i Odbor za prosvjetu, kulturu i sport bez primjedbi su raspravili o
Prijedlozima odluka.
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (29 „za“) uz 29 nazočan vijećnik donijela

a) O D L U K U
o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnih škola
kojima je osnivač Međimurska županija u 2016. godini
b) P L A N
rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja za osnovne
škole kojima je osnivač Međimurska županija u 2016. godini
c) P L A N
rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini osnovnih škola kojima je osnivač Međimurska županija u 2016. godini

TOČKA 12.
d) PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA I MJERILIMA I NAČINU FINANCIRANJA
DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA SREDNJIH ŠKOLA KOJIMA JE OSNIVAČ
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA TE UČENIČKIH DOMOVA U 2016. GODINI
e) PRIJEDLOG PLANA RASHODA ZA MATERIJAL, DIJELOVE I USLUGE TEKUĆEG I
INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA KOJIMA JE
OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U 2016. GODINI
f) PRIJEDLOG PLANA RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE I
DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI SREDNJIH ŠKOLA KOJIMA JE
OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U 2016. GODINI
U materijalima za sjednicu vijećnici su primili predmetne prijedloge odluka, a Skupštini na
raspravu i prihvaćanje uputio ih je župan Međimurske županije.
Odbor za financije i proračun i Odbor za prosvjetu, kulturu i sport bez primjedbi su raspravili o
Prijedlozima odluka.
U raspravi su sudjelovali vijećnik Aleksandar Makovec i Branko Sušec, pročelnik Urpavnog odjela
za društvene djelatnosti.
Nakon rasprave

a) Skupština je većinom glasova (23 „za“ i 5 „protiv“) uz 28 nazočna vijećnika donijela
ODLUKU
o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola kojima je
osnivač Međimurska županija te učeničkih domova u 2016. godini
b) Većinom glasova (23 „za“ i 5 „suzdržanih“) uz 28 nazočna vijećnika donijela
PLAN
rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola i
Učeničkog doma kojima je osnivač Međimurska županija u 2016. godini
c) Većinom glasova (23 „za“ i 5 „suzdržanih“) uz 28 nazočna vijećnika donijela
PLAN
rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
srednjih škola kojima je osnivač Međimurska županija u 2016. godini

TOČKA 13.

PRIJEDLOG ODLUKE O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA
DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA 2016.
GODINU

U materijalima za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog odluke, a Skupštini na raspravu i
prihvaćanje uputio ih je župan Međimurske županije.
odluke.

Odbor za financije i proračun i Odbor za zdravstvo bez primjedbi su raspravili o Prijedlogu

Jednoglasno, bez rasprave (28 „za“) uz 28 nazočnih vijećnika Skupština je donijela
ODLUKU
o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove za
2016. godinu

TOČKA 14.

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O POPISU PRIORITERA ZA RASPORED
DODIJELJENIH SREDSTAVA IZMEĐU ZDRAVSTVENIH USTANOVA U
VLASNIŠTVU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 2016. GODINI.

U materijalima za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog zaključka o Popisu prioriteta, a
Skupštini na raspravu i prihvaćanje uputio ih je župan Međimurske županije.
Na klupe pred početak sjednice vijećnici su primili izmijenjeni prijedlog prioriteta za
Županijsku bolnicu Čakovec s obrazloženjem.
odluke.
donijeli

Odbor za financije i proračun i Odbor za zdravstvo bez primjedbi su raspravili o Prijedlogu
Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (28 „za“) uz 28 nazočnih vijećnika u vijećnici

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Popisa prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova
u vlasništvu Međimurske županije u 2016. godini

TOČKA 15.

PRIJEDLOG ODLUKE O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA
MATERIJALIH I FINANCIJSKI RASHODA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB I
POMOĆI ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA KORISNICIMA KOJI SE
GRIJU NA DRVA U 2016. GODINI.

U materijalima za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog odluke o minimalnim financijskim
standardima materijalnih i financijskih rashoda Centra za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje
troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2016. godinu. Prijedlog odluke Skupštini
na raspravu i prihvaćanje predložio je župan.
Odbor za financije i proračun i Odbor za socijalnu skrb bez primjedbi su raspravili o
Izvješću.
Jednoglasno (28 „za“), bez rasprave uz 28 nazočnih vijećnika donijeta je

ODLUKU
o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda Centra za socijalnu skrb
i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2016. godini

TOČKA 16.

PRIJEDLOG ODLUKE O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA
DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE
ČAKOVEC U VLANSIŠTVU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 2016. GODINI

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog odluke o minimalnim financijskim
standardima za decentralizirane funkcije Doma za starije nemoćne osobe Čakovec u vlasništvu
Međimurske županije u 2016. godini. Prijedlog odluke Skupštini na raspravu i prihvaćanje
predložio je župan.
Odbor za financije i proračun i Odbor za socijalnu skrb bez primjedbi su raspravili o
Izvješću.
Jednoglasno (28 „za“), bez rasprave uz 28 nazočna vijećnika donijeta je
ODLUKU
minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije Doma za starije i nemoćne
osobe Čakovec u vlasništvu Međimurske županije u 2016. godini

TOČKA 17.

IZVJEŠĆE O RADU MEĐIMURSKE ZAKLADE ZA OBRAZOVANJE DR. VINKO
ŽGANEC ZA 2015. GODINU

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o radu Međimurske zaklade za
obrazovanje Dr. Vinko Žganec za 2015. godinu. Izvješće je Skupštini na raspravu i
prihvaćanje predložio župan.
Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o Izvješću.
Skupština je bez rasprave, jednoglasno (28 „za“), uz 28 nazočnih vijećnika donijela
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Međimurske zaklade za obrazovanje dr. Vinko Žganec za
2015. godinu

TOČKA 18.

IZVJEŠĆE O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU MEĐIMURSKE
ŽUPANIJE U 2015. GODINI

U materijalima za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o stanju zaštite od požara na
području Međimurske županije u 2015. godini. Izvještaj je Skupštini na raspravu i prihvaćanje
dostavio župan Međimurske županije.
Vijećnici su jednoglasno (28 „za“) uz 28 nazočnih vijećnika donijeli

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području Međimurske županije u 2015.
godini

Ovime je dnevni red bio iscrpljen te je predsjednik Skupštine zaključio sjednicu u 11,50 sati.
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Mladen Novak

NAPOMENA:
sukladno članku 126. Poslovnika Skupštine Međimurske županije sačinjen je audio zapis
sa 19. sjednice Skupštine Međimurske županije i čuva se u Upravnom odjelu za poslove
Skupštine i opće poslove.

