Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine” broj 157/13) i članka 32.
Statuta Općine Podcrkavlje (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj 4/13) Općinsko vijeće
općine Podcrkavlje na svojoj 13. sjednici održanoj dana 18. prosinca 2014., donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Podcrkavlje u 2015. godini
(Program: socijalna skrb i zdravstvena zaštita)
I.

Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Podcrkavlje u 2015.godini (u
daljnjem tekstu: Program), osigurava se pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama, kao i
osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima, koja uključuje prevenciju, promicanje
promjena, pomoć u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba i podršku pojedincu, obitelji i
skupinama, u svrhu unapređenja kvalitete života i osnaživanja korisnika u samostalnom
zadovoljavanju osnovnih životnih potreba te njihovog aktivnog uključivanja u društvo.
II.
Sredstva za javne potrebe u socijalnoj skrbi osigurat će se u Proračunu Općine Podcrkavlje
2015.godini u iznosu od 160.000,00 kuna, a raspoređuju se kako slijedi:
R.br.
Naziv
1.
Stipendije i školarine (konto 37215) – jednokratne novčane
pomoći studentima
2.
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad (konto
37217) – jednokratne novčane pomoći rodiljama
3.
Pomoć obiteljima i kućanstvima ( konto 37212) –

u

Ukupna sredstva:
65.000,00
40.000,00
25.000,00

jednokratne novčane pomoći i potpore u prevladavanju
svakodnevnih
teškoća
socijalno
ugroženim
obiteljima/samcima

4.
5.

Financiranje troškova prijevoza (konto 37221)
Naknade građanima i kućanstvima u naravi (konto 37222) -

20.000,00
10.000,00

pomoć za podmirenje troškova stanovanja, a što
podrazumjeva podmirenje troškova stanovanja (stanarine,
vode, električne energije, odvoza smeća, komunalne
naknade, ogrjeva i drugih troškova),

Ukupno

160.000,00

Sredstva za javne potrebe u zdravstvenoj skrbi osigurat će se u Proračunu Općine Podcrkavlje u 2015.
godini u iznosu od 20.000,00 kuna, a raspoređuju se kako slijedi:
R.br.
Naziv
1.
Zdravstvene usluge – provedba sustavne preventivne
deratizacije (konto 3234 – komunalne usluge)
2.
Ostale zdravstvene i vetarinarske usluge (konto 3236)
Ukupno

Ukupna sredstva:
15.000,00
5.000,00
20.000,00

III.

Raspored sredstava iz točke II. vršit se temeljem Odluka Općinskog načelnika, a na osnovu
podnesenih zamolbi pojedinca ili temeljem Rješenja Jedinstvenog upravnog odjela izdanih nakon
podnesenih pojedinačnih zahtjeva stranaka odnosno temeljem sklopljenih Ugovora, a potom i
ispostavljenih računa, a sve sukladno financijskim mogućnostima proračuna.
Za provedbu ovog Plana zadužuje se načelnik općine i služba računovodstva.

IV.
Ovaj Program sastavni je dio Proračuna Općine Podcrkavlje i primjenjuje se od 1. siječnja 2015.
godine.
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Dosje sjednica OV,
Računovodstvo,
Pismohrana,
Objava «Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“
Internet stranica Općine Podcrkavlje – www.podcrkavlje.hr

