Одржана четрнаеста(ванредна) седница Градског већа града Краљева

„На данашњој седници Градског већа на Дневном реду се налазило двадесет две
тачке,а свакако најважнија од њих јесте Одлука о буџету града Краљева за 2017. годину.
Предлогом ове Одлуке предвиђени су приходи у износу од три милијарде сто четрдесет
девет милиона, а расходи у износу три милијарде триста деведесет седам милиона
динара.Предвиђен је буџетски дефицит у износу од двеста четрдесет седам милиона
динара.Наравно у оквиру буџета предвиђена су средстава за све области које се налазе у
надлежности града Краљева, средства за наше установе, за њихове материјалне
трошкове и плате, као и она средства која се опредељују за инвестиције, за текућа
одржавања и претпостављам оно најважније за људе у граду Краљеву, средства која су
опредељена за нова запошљавања као и она средства која смо определили за различите
савете, за функционисање Скупштине града, за функционисање месних заједница, тако
да очекујем да ће наши грађани бити задовољни нивоом средстава која су опредељена
за различите области,наравно ту је и градски јавни превоз, трошкови расвете које смо
наменили за замену живиних сијалица савременим лед сијалицама за управљање и
надзор јавном расветом.С обзиром да су расходи који су предвиђени буџетом знатно
виши од прихода ми ћемо морати да буџетски дефицит финансирамо оним средствима
која преносимо из ове 2016. године, као и кредитом, односно кредитном линијом коју смо
усвојили на седници Скупштине града током 2015. године, а коју можемо мењати,
односно, намену тог кредита кроз нове одлуке Скупштине града.“ изјавио је
градоначелник града Краљева др Предраг Терзића по завршеној седници Градског већа
града Краљева. Затим је образложио још једну тачку дневног реда веома важну за живот
грађана Краљева истакавши да је „за праћење квалитета ваздуха и праћење емисија
задужен Завод за јавно здравље Краљево. Многи градови и општине у околини Краљева ,
у нашем окружењу, уопште не врше оваква мерења, међутим град Краљево, као
одговорна јединица локалне самоуправе према својим грађанима, континуирано, односно
свакодневно врши ова мерења, а та мерења су поверена Заводу за јавно здравље
Краљево.На сајту Завода се може уверити о квалитету ваздуха и квалитету воде коју
наши грађани пију.Оно што је веома значајно јесте, да све информације о квалитету воде
и ваздуха треба да дају одговорна лица и људи који су стручни да такве информације
дају. Паушалне изјаве које се појављују у медијима и различити перформанси које изводе
различите групе грађана не иду томе у прилог, већ воде ка ширењу панике међу
грађанима, за коју апсолутно нема места. За све информације треба се обратити Заводу
за јавно здравље Краљево.У случају да дође до повећаних емисија штетних гасова и да
квалитет ваздуха буде погоршан грађанима се дају препоруке како треба да се понашају у
том случају.За све ово надлежан је Завод за јавно здравље и још једном тврдим
одговорно да нема места никаквој паници.Рећи ћу вам да неки градови у окружењу имају
тих проблема, мислим првенствено на Ужице где велики број дана у току године постоји
присуство чађи у концентрацијама које су више од дозвољених, проблема има и
Ваљево.Град Краљево спада у оне градове који имају најмање проблема са загађеношћу
ваздуха, а вода коју пијемо је у веома добром стању и веома доброг квалитета, хемијски и
бактериолошки исправна.“

