Zagrebačka županija

Službeni glasnik
Grada

DUGOG SELA
God. XVII

26. Siječnja 2010.

Broj 1

KAZALO
I. AKTI GRADONAČELNIKA
1. Odluka o sufinanciranju logopedskog tretmana djece predškolske i školske dobi s prebivalištem na području
Grada Dugog Sela u 2010. godini
2. Odluka o sufinanciranju Programa predškolskog odgoja i naobrazbe u 2010. godini
3. Zaključak o visini pomoći za opremu novorođenog djeteta u 2010. godini

Na temelju članka 48. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01., 60/01. – vjerodostojno
tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.) i članka 61. stavak 4. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, 9/09.),
Gradonačelnik Grada Dugog Sela donosi

ODLUKU
o sufinanciranju logopedskog tretmana djece predškolske i školske
dobi s prebivalištem na području Grada Dugog Sela u 2010. godini
Članak 1.
U Proračunu Grada Dugog Sela za 2010. godinu osigurana su sredstva za sufinanciranje logopedskog tretmana djece predškolskog
i školskog uzrasta u iznosu od 45,00 kuna po satu logopedske terapije, dva puta tjedno, po djetetu.
Članak 2.
Pravo na novčanu pomoć ostvaruju roditelji djece starosti od 5 – 9 godina, prema sljedećim vrstama poremećaja:
A) Predškolska dob:
- nedovoljno razvijen govor (usporeni razvoj govora)
- jezične teškoće (ekspresivnog i receptivnog tipa)
- komunikacijski poremećaj
- teškoće artikulacije
- nerazvijena fonološka svijest i grafomotorika
B) Školska dob:
- jezične teškoće i teškoće artikulacije
- teškoće u početnom usvajanju čitanja i pisanja


Članak 3.
Pravo na novčanu pomoć ostvaruju roditelji djece do navršene 15. godine života, kod kojih je dijagnosticirana disleksija, disgrafija i mucanje.
Članak 4.
Za ostvarivanje prava na novčanu potporu iz članka 1. ove Odluke, potrebno je donijeti:
- buvjerenje 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.
Članak 6.
Novčana potpora isplaćivat će se početkom mjeseca na račun roditelja, a na temelju računa ovlaštenog logopeda, za protekli mjesec.
Članak 7.
Ovu Odluku provodit će Upravni odjel za gospodarstvo i financije Grada Dugog Sela.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Dugog Sela.
Gradonačelnik
Grada Dugog Sela
Vlado Kruhak, dipl. ing. v.r.

Klasa: 023-05/10-01/01
Urbroj: 238/07-01-10-1
Dugo Selo, 04. siječnja 2010. godine

Na temelju članka 48. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno
tumačenje, 29/05., 109/07., 125/08. i 36/09.) i članka 61. stavak 4. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela br. 09/09.),
Gradonačelnik Grada Dugog Sela, dana 08. siječnja 2010. godine, donio je

ODLUKU
O SUFINANCIRANJU PROGRAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I NAOBRAZBE U 2010. GODINI
Članak 1.
Utvrđuje se da su u Proračunu Grada Dugog Sela za 2010. godinu osigurana sredstva za sufinanciranje Programa predškolskog odgoja i
naobrazbe u dječjim vrtićima drugih osnivača na području Grada Dugog Sela.
Članak 2.
Utvrđuje se da će Grad Dugo Selo u 2010. godini sufinancirati smještaj djece predškolskog odgoja u vrtićima iz članka 1. ove Odluke u iznosu
od 1.000,00 kuna mjesečno, po djetetu, za primarni – 10 satni program njege, odgoja i naobrazbe djece.
Članak 3.
Gradonačelnik Grada Dugog Sela i dječji vrtići iz članka 1. ove Odluke zaključit će Ugovor o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i
naobrazbe za 2010. godinu, kojim će se regulirati međusobna prava i obaveze.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Dugog Sela.

KLASA: 023-05/10-01/7
URBROJ: 238/07-01-10-1
Dugo Selo, 08. siječnja 2010. god.


Gradonačelnik
Grada Dugog Sela
Vlado Kruhak, dipl. ing. v.r.

Na temelju članka 48. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01., 60/01. – vjerodostojno
tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.), 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.) i članka 61. stavak 4. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada
Dugog Sela, 9/09.), Gradonačelnik Grada Dugog Sela donosi

ZAKLJUČAK
Utvrđuje se iznos od 1.500,00 kuna na ime pomoći za opremu novorođenog djeteta u 2010. godini.

KLASA: 550-01/10-01/5
URBROJ: 238/07-01-10-1
Dugo Selo, 19. siječnja 2010. god.

Gradonačelnik
Grada Dugog Sela
Vlado Kruhak, dipl. ing. v.r.

BILJEŠKE



