Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,
60/0, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst i 137/15), članka
38. i članka 57. Statuta Grada Delnica (SM PGŽ 28/09, 41/09, 11/03, 20/03-pročišćeni tekst i
06/15), Gradsko vijeće Grada Delnica na današnjoj sjednici donijelo je
ODLUKU O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU I
OSNIVANJU RADNIH TIJELA GRADSKOG VIJEĆA GRADA DELNICA
Članak 1.
U Odluci o utvrđivanju i osnivanju radnih tijela Gradskog vijeća Grada Delnica (SN PGŽ
26/13), u članku 4. u stavku 3. točke 1., 2., i 5. mijenjaju se i glase:
„Stalna radna tijela koja se osnivaju ovom Odlukom su:
1.Odbor za gospodarstvo, obrtništvo, poduzetništvo i turizam,
2.Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj,
5.Odbor za mlade, odgoj i obrazovanje, umirovljenike, zdravstvo i socijalna pitanja.“
Točke 6., 7. i 9. brišu se.
Dosadašnja točka 8. postaje točka 6.
Članak 2.
Članak 15. mijenja se i glasi:
„Članak 15.
Odbor za gospodarstvo, obrtništvo, poduzetništvo i turizam, sastoji se od predsjednika,
potpredsjednika i tri člana.
Odbor:
-raspravlja o strategiji gospodarskog razvoja Grada Delnica,
-raspravlja o gospodarskoj situaciji, stanju obrtništva, poduzetništva na području Grada
Delnica te predlaže odgovarajuće mjere u ovim oblastima,
-raspravlja pitanja koja se odnose na donošenje akata iz područja gospodarstva obrtništva,
poduzetništva i o njima daje prijedloge i mišljenja Gradskome vijeću,
-raspravlja o investicijskim ulaganjima od značaja za Grad Delnice te unapređenju
gospodarskih odnosa s inozemstvom, raspravlja i predlaže mjere za promicanje turističke
djelatnosti,
-raspravlja o strategiji turističkog razvoja Grada Delnica,
-raspravlja o stanju turizma na području Grada Delnica te predlaže odgovarajuće mjere za
njegovo poboljšanje,
-raspravlja i proučava i druga pitanja iz nadležnosti Gradskoga vijeća u području
gospodarstva, obrtništva, poduzetništva i turizma.“
Članak 3.
Članak 16. mijenja se i glasi:
„Članak 16.
Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj, sastoji se od predsjednika, potpredsjednika i 3 člana.
Odbor:
-raspravlja o stanju u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Delnica te predlaže
odgovarajuće mjere u toj oblasti,
-razmatra pitanja koja se odnose na donošenje odluka i drugih akata iz područja poljoprivrede
i ruralnog razvoja i o njima daje prijedloge i mišljenja Gradskome vijeću,
-razmatra i proučava i druga pitanja iz nadležnosti Gradskoga vijeća u području poljoprivrede
i ruralnog razvoja.“

Članak 4.
Članak 19. mijenja se i glasi:
„Članak 19.
Odbor za mlade, odgoj i obrazovanje, umirovljenike, zdravstvo i socijalna pitanja, sastoji se
od predsjednika, potpredsjednika i 3 člana.
Odbor:
-obavlja poslove osmišljavanja i predlaganja, te praćenja provođenja mjera i programa
koji se tiču slobodnih aktivnosti mladih i aktivnosti mladih na društveno-kulturnoj razini,
poticanja zapošljavanja i smanjenja nezaposlenosti među mladima, obrazovne politike i
politike obučavanja koja promiče sudjelovanje mladih, prevencije ovisnosti, posebnih pitanja
kulture odnosa s mladima, osobito odnosa s mladenačkim udrugama građana, politike
provođenja Europske povelje o sudjelovanju mladih u životu općina i regija,
-raspravlja o pitanjima odgoja i obrazovanja i raspoređivanja sredstava za potrebe
predškolskog i školskog odgoja i obrazovanja, izrade kriterija i mjerila za financiranje
decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Grada Delnica,
-raspravlja o radu javnih ustanova Dječjeg vrtića „HLOJKICA“ te Narodne knjižnice i
čitaonice Delnice kao i o Radiju Gorski kotar d.o.o., a vezano uz njihove aktivnosti koje se
odnose na mjere i programe koji se tiču aktivnosti mladih i aktivnosti mladih na društvenokulturnoj razini,
-raspravlja o drugim pitanjima iz oblasti mladih, odgoja i obrazovanja iz nadležnosti
Gradskog vijeća.
-prati provođenje utvrđene socijalne politike na razini Grada,
-raspravlja o pitanjima raspoređivanja sredstava za socijalne potrebe kroz izradu programa
javnih potreba za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Delnica i o tome daje
mišljene Gradskome vijeću,
-razmatra potrebe građana u području zdravstva i socijalne skrbi, predlaže mjere u svezi
promicanja tih djelatnosti,
-raspravlja o drugim pitanjima iz oblasti rada, zdravstva i socijalnih pitanja iz nadležnosti
Gradskog vijeća.“
Članak 5.
Članci 20., 21. i 23. brišu se.
Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave u „Službenim novinama Grada
Delnica.“
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