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Помоћ породицама са више деце, сеоским школама, јефтинији боравак у
вртићима.....
На шеснаестој, редовној седници Градског већа града Краљева, првој у
2017. години, на дневном реду су се нашле 34 тачке. Најважније су се тицале
програма рада установа са финансијским планом. У оквиру тога, већници су
разматрали планове свих установа чији је оснивач град Краљево.
У оквиру разматрања плана рада Краљевачког позоришта и финансијског
плана за 2017. годину, према речима градоначелника, од директора је тражен и
извештај о проблемима који су се недавно догодили, тј. о пуцању водоводне цеви.
„Ускоро ће бити урађен потпун премер и предрачун радова које је
неопходно извршити. Град ће настојати да помогне. Представе ће се наставити од
1. фебруара у мањој сали, а град ће, уз подршку осигуравајућег друштва које је
осигурало позориште, настојати да просторије што је могуће пре доведе у стање
да у њима могу да се одржавају представе и да сви наши суграђани и даље
уживају у представама једног од најбољих позоришта у земљи“, рекао је
градоначелник.
Већници су донели одлуку о расподели средстава за основно и средње
образовање за текуће и капиталне трансфере, као и расподелу средстава за
здравствену заштиту, али и оних средстава која се тичу социјалне политике града
Краљева.
Расправљали су о програму уређења грађевинског земљишта града
Краљева.
Чланови Градског већа града Краљева су донели закључак којим су
утврдили Предлог одлуке о остваривању права на новчану помоћ породици са
више деце на територији града Краљева. Средства ће бити расподељена на
основу конкурса са јасно прописаним критеријумима.
„Ради се о значајном аспекту помоћи незапосленим родитељима који имају
двоје и више деце која похађају основну школу, старости од седам до 15 година.
Надам се да ће наша скромна помоћ допринети бољем школском успеху деце и
њиховој бољој опремљености за похађање наставе“, изјавио је градоначелник
Краљева др Предраг Терзић.
Он је подсетио да град настоји да, колико год је могуће, помогне различитим
социјалним категоријама.
„Кроз различите одлуке до сада, помагали смо породицама погинулих
бораца, ратним војним и мирнодопским инвалидима... Не кажем да ће се радити о
великим средствима, али ће град коначно показати бригу за оне родитеље који
немају посао, а школују своју децу. Град не може да обезбеди све, али може бар
једном годишње да помогне овим породицама“, истакао је градоначелник.
Приликом разматрања Предлога решења о распореду коришћења
буџетских средстава основног и средњег образовања и васпитања за текуће и
капиталне трансфере на нивоу Републике за 2017. годину, у расподели за основне
школе је извршена и једна пренамена.

Уместо за поправку фасаде матичне школе у Самаилима, новац је, одлуком
градских већника, преусмерен на замену прозора истуреног одељења те школе у
селу Лазац, будући да деца наставу похађају у учионицама које се греју једном
пећи бубњаром, а прозори су дотрајали, тако да им часови, због лоших услова за
рад, трају пола сата.
Градоначелник је истакао да то што се неко родио у селу 20 километара
удаљеном од града не значи да не може да буде добар ђак, да сутра не може да
буде добар инжењер, добар лекар, правник.
„И то дете има право да се школује као и свако дете у центру града. Морамо
да водимо рачуна о свој деци, а не да имамо повлашћене и оне који немају
никаква права“, нагласио је градоначелник, истакавши и труд мештана Ласца да
оживе село, организују различите културне манифестације, прикупљајући новац
како би средили дом културе, не чекајући само средства од града.
Градско веће је донело закључак којим је утврдило Предлог решења о
давању сагласности на Одлуку о утврђивању цене боравка деце у Предшколској
установи „Олга Јовичић Рита“ Краљево за 2017. годину.
Како је објаснио градоначелник, Предлог одлуке се односи на то да се цена
боравка деце у вртићу смањи. Он је истакао и да имамо и повећање броја
мешовитих група - до сада је постојала једна у Врби, сада имају две на Берановцу
и једна у Сирчи.
„Мислим да има вртића у којима грејање није најбоље или је просторије
требало одавно реновирати“, каже градоначелник и додаје:
„Родитељи плаћају само 20 одсто економске пуне цене, а преосталих 80
процената град. Издвајамо колико можемо, трудимо се да услови буду најбољи
могући с обзиром на средства која имамо. Трудићемо се и даље. Преко
Канцеларије за управљање јавним улагањима настојаћемо да решимо проблеме
оних зграда вртића које су у веома лошем стању, да из буџета града издвојимо
колико можемо. Али, молим родитеље за стрпљење и да схвате да не можемо све
и одмах“, апеловао је градоначелник Краљева.
Као допуна дневног реда нашла се тачка која се односила на предузеће
односно регионалну депонију, коју су основале општине Параћин, Врњачка Бања,
Трстеник, Рашка и град Краљево. Изабран је нови председник Скупштине Милош
Томић, из Параћина.
„Ми морамо да верификујемо ту одлуку како би предузеће почелео да ради
односно наставило да функционише у Краљеву. Директор, који је једини
запослени, користиће просторије ЈКП „Чистоћа“ Краљево. Неће бити дадатних
трошкова, осим плате директора, која ће бити нешто виша од просечне плате у
Републици“, образложио је градоначелник Краљева др Предраг Терзић након
седнице Градског већа града Краљева.

