Zagrebačka županija

Službeni glasnik
Grada

DUGOG SELA
God. XIII

19. veljače 2005.

Broj 2

KAZALO
I. AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA
1. Odluka o sufinanciranju djece predškolskog uzrasta u organiziranom boravku
na području Grada Dugog Sela
2. Zaključak o visini pomoći za opremu novorođenog djeteta u 2005. godini
3. Zaključak o uvjetima korištenja sredstava za pomoć djeci dugoselskih branitelja
poginulih ili nestalih u Domovinskom ratu
4. Odluka o sufinanciranju logopedskog tretmana djece predškolske dobi s
prebivalištem na području Grada Dugog Sela

Na temelju članka 41. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog
Sela, broj 05/01.), Gradsko poglavarstvo Grada Dugog Sela, na 55. sjednici, održanoj
dana 18. siječnja 2005. godine, donosi

ODLUKU
o sufinanciranju djece predškolskog uzrasta
u organiziranom boravku na području Grada Dugog Sela
Članak 1.
U Proračunu Grada Dugog Sela za 2005. godinu, osigurana su sredstva za
sufinanciranje boravka djece predškolskog uzrasta u registriranim obrtima na području
Grada Dugog Sela, u visini 15,00 kuna dnevno (radni dan) po djetetu.

Članak 2.
Za ostvarivanje prava na novčanu potporu iz članka 1. ove Odluke potrebno je
podnijeti:
• uvjerenje o prebivališta roditelja ili fotokopiju osobne iskaznice,
• izvod iz matične knjige rođenih za dijete
• potvrdu o pohađanju djeteta u registriranom organiziranom smještaju
• račun roditelja otvoren u banci

Članak 3.
•
•

Novčana potpora iz članka 1. ove Odluke isplaćivat će se na temelju:
rješenja o upisu obrta u obrtni registar,
mjesečnog izvješća o boravku djece

Članak 4.
Novčana potpora isplaćivat će se početkom mjeseca na račun roditelja, a na
temelju izvješća vlasnika obrta o pohađanju djeteta, za protekli mjesec.

Članak 5.
Ovu Odluku provodit će Upravni odjel za gospodarstvo i financije Grada Dugog
Sela.

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Dugog
Sela.
KLASA: 023-01/05-01/6
URBROJ: 238/07-05-1
Dugo Selo, 18. siječnja 2005. god.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Boris Mahač, dipl.ing., v.r.

Gradsko poglavarstvo
KLASA: 021-05/05-01/2
URBROJ: 238/07-05-25
Dugo Selo, 18. siječnja 2005. god.

Na temelju članka 41. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog
Sela, broj 5/01.) i članka 2. stavak 2. Odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na
pomoć za opremu novorođenog djeteta (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj
4/03.), Gradsko poglavarstvo Grada Dugog Sela, na 55. sjednici, održanoj 18.
siječnja 2005. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
Utvrđuje se iznos od 1.000,00 kuna na ime pomoći za opremu novorođenog
djeteta u 2005. godini.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Boris Mahač, dipl. ing., v.r.

Gradsko poglavarstvo
KLASA: 021-05/05-01/2
URBROJ: 238/07-05-26
Dugo Selo, 18. siječnja 2005. god.
Na temelju članka 41. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog
Sela, broj 5/01.), Gradsko poglavarstvo Grada Dugog Sela, na 55. sjednici, održanoj
18. siječnja 2005. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
O UVJETIMA KORIŠTENJA SREDSTAVA ZA POMOĆ DJECI
DUGOSELSKIH BRANITELJA POGINULIH ILI NESTALIH U DOMOVINSKOM RATU
I.
U Proračunu Grada Dugog Sela za 2005. godinu osigurat će se sredstva u iznosu
od 14.400,00 kuna za pomoć djeci dugoselskih branitelja poginulih ili nestalih u
Domovinskom ratu.
II.
Pravo na pomoć imaju djeca kojih su jedan ili oba roditelja poginuli ili nestali u
Domovinskom ratu, a imali su 1990. godine prebivalište u općini Dugo Selo.
III.
Pravo na pomoć pripada djeci iz točke II. ovog Zaključka, i to:

1.

Stalna novčana potpora studentima

600,00 kuna mjesečno

IV.
Zahtjev za ostvarenje prava na novčanu potporu podnosi se Udruzi udovica i
roditelja poginulih i nestalih branitelja Domovinskog rata u Republici Hrvatskoj u
Dugom Selu.
V.
Prijavi se prilažu sljedeći dokumenti:
1.

Rodni list za dijete

2.

Dokaz o hrvatskom državljanstvu

3.

Potvrda Ministarstva unutarnjih poslova ili Ministarstva obrane o
poginuću ili nestanku roditelja u Domovinskom ratu

4.

Potvrda Ministarstva unutarnjih poslova-Policijske postaje Dugo Selo o
stalnom prebivalištu na području Grada Dugog Sela:
a) 1990. godine
b) u vrijeme podnošenja prijave

5.

Potvrda o upisu u odgojno-obrazovnu ustanovu

6.

Broj štedne knjižice djeteta pri “Zagrebačkoj banci” – Ispostava Dugo
Selo
VI.

Za provođenje Zaključka zadužuje se Upravni odjel za društvene djelatnosti
Grada Dugog Sela.
VII.
Zaključak stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Grada
Dugog Sela.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Boris Mahač, dipl. ing., v.r.

Na temelju članka 41. Statuta Grada Dugog Sela ("Službeni glasnik Grada Dugog Sela"
broj 5/01.), Gradsko poglavarstvo Grada Dugog Sela, na 56. sjednici, održanoj 09.
veljače 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o sufinanciranju logopedskog tretmana djece predškolske dobi
s prebivalištem na području Grada Dugog Sela
Članak 1.
U Proračunu Grada Dugog Sela za 2005. godinu osigurana su sredstva za
sufinanciranje logopedskog tretmana djece predškolskog uzrasta u iznosu od 30,00
kuna po satu logopedske terapije, dva puta tjedno, po djetetu.
Članak 2.
Pravo na novčanu pomoć ostvaruju roditelji djece starosti od 5 - 7 godina (školski
obveznici ili djeca predškolske dobi).
Članak 3.
Prioriteti prema vrsti poremećaja:
•
•
•
•
•
•

A) Predškolska dob:
nedovoljno razvijen govor (usporeni razvoj govora)
jezične teškoće (ekspresivnog i receptivnog tipa)
komunikacijski poremećaj
teškoće artikulacije
mucanje
nerazvijena fonološka svijest i grafomotorika

•
•
•
•

B) Školska dob:
jezične teškoće i teškoće artikulacije
displeksija i disgrafija
teškoće u početnom usvajanju čitanja i pisanja
mucanje

Članak 4.
Za ostvarivanje prava na novčanu potporu iz članka 1. ove Odluke, potrebno je
donijeti:
• uvjerenje o prebivalištu ili fotokopiju osobne iskaznice roditelja
• izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o prebivalištu djeteta
• mišljenje liječnika pedijatra ili specijaliste školske medicine o potrebi provođenja
logopedskog tretmana
• račun roditelja otvoren u banci
Članak 5.
Novčana potpora iz članka 1. ove Odluke isplaćivat će se na temelju
ispostavljenog računa ovlaštenog logopeda ili ustanove, početkom mjeseca na račun
roditelja, za protekli mjesec.
Članak 6.
Ovu Odluku provodit će Upravni odjel za gospodarstvo i financije Grada Dugog
Sela.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Dugog
Sela.

KLASA: 023-01/05-01/85
URBROJ: 238/07-05-1
Dugo Selo, 09. veljače 2005.
Predsjednik
Gradskog poglavarstva
Boris Mahač, dipl.ing., v.r.

