PLAN I PROGRAM RADA ZA MANDATNO RAZDOBLJE 2013. – 2017. godine
Plan i program rada za mandatno razdoblje 2013.-2017.god. temelji se na predizbornom
programu Kandidacijske liste grupe birača čiji je nositelj bio Ivica Šarec te Statutu
Općine Martinska Ves i Poslovniku Općinskog vijeća Općine Martinska Ves.
Plan i program rada za mandatno razdoblje koji se temelji na Statutu Općine Martinska
Ves i Poslovniku Općinskog vijeća Općine Martinska Ves:
Vijećnici kandidacijske liste grupe birača čiji je nositelj bio Ivica Šarec u svom će
djelovanju poticati ostvarivanje potreba stanovnika Općine Martinska Ves, a naročito
poslove koji se odnose na:



















mlade,
poljoprivredu,
poduzetničku zonu,
EU fondove
turizam
uređenje naselja i stanovanje,
prostorno i urbanističko planiranje,
komunalno gospodarstvo,
brigu o djeci,
socijalnu skrb,
primarnu zdravstvenu zaštitu,
odgoj i osnovno obrazovanje,
kulturu, tjelesnu kulturu i sport,
zaštitu potrošača,
zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,
promet na svom području, te
ostale poslove u skladu s posebnim zakonima,

Vijećnici grupe birača čiji je nositelj liste bio Ivica Šarec u svom će djelovanju
sudjelovati u radu na točkama dnevnog reda vezanih uz: Statut Općine, poslovnik,
proračun, odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga
općine, javne ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za obavljanje
gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za općinu,
ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela općine, biranje i razrješenje predsjednika i
potpredsjednika Općinskog vijeća, osnivanje radnih tijela, biranje i razrješenje članova
tih tijela, te biranje, imenovanje i razrješenje drugih osoba određenih zakonom, drugim
propisom ili statutom, odlučivanje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina i
raspolaganju ostalom imovinom općine, nadziranje materijalnog i financijskog poslovanje
općine, donošenju dokumenta prostornog uređenja općine, davanju suglasnosti na
statute i druge akte ustanova i drugih pravnih osoba, donošenju odluka o suradnji s
drugim jedinicama lokalne samouprave, dodjeljivanje javnih priznanja, raspisivanju
lokalnih referenduma i obavlja druge poslove iz svog djelokruga.
Kandidacijska Lista grupe birača
Nositelj Liste Ivica Šarec
Vijećnik : Vlado Brlečić

