Na temelju članka 32. i 94. Statuta Općine Kaptol („Službeni glasnik Općine Kaptol“
br. 03/09 i 02/13), Općinsko vijeće Općine Kaptol na svojoj 3. sjednici održanoj dana 30. rujna
2013. godine donijelo je
ODLUKU
o osnivanju i imenovanju članova Socijalnog vijeća Općine Kaptol

Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se i imenuje se Socijalno vijeće Općine Kaptol (u daljnjem
tekstu: Socijalno vijeće).
Članak 2.
Socijalno vijeće obavlja poslove u svezi ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i to:
• razmatra zahtjeve korisnika socijalne skrbi i ostalih građana u potrebi za ostvarivanje
pojedinog prava, te donosi prijedloge općinskom načelniku o isplati i visini isplate,
ocjenjujući ukupne okolnosti za svaki pojedini slučaj
• obrađuje pojedina pitanja iz područja socijalne skrbi, daje prijedloge mišljenja i prati
stanje u svom području
• izrađuje socijalnu kartu Općine Kaptol
•
•

prati i analizira provedbu Socijalnog plana za svaku proračunsku godinu
obavlja i druge poslove iz oblasti socijalne skrbi, kao i poslove koje mu povjeri Općinski
načelnik i Općinsko vijeće Općine Kaptol.
Članak 3.

•
•
•
•
•

Socijalno vijeće sastoji se od predsjednika i četiri člana.
U Socijalno vijeće imenuju se:
Marija Vuković, predsjednik,
Dražen Tadijanović, član,
Marija Tomanović, član,
Željko Haničar, član,
Slavko Šag, član.

Socijalno vijeće imenuje se za mandatno razdoblje Općinskog vijeća Općine Kaptol
izabranog na izborima 2013. godine.
Članak 4.
Rad Socijalnog vijeća odvija se na sjednicama. Predsjednik Socijalnog vijeća saziva
sjednice Socijalnog vijeća, predsjedava im, predlaže dnevni red, rukovodi radom i potpisuje akte
koje socijalno vijeće donosi.
Sjednica Socijalnog vijeća se može održati ako je nazočna većina članova, a odluke se
donose većinom glasova nazočnih članova Socijalnog vijeća.

Stručne i administrativne poslove za Socijalno vijeće obavlja Jedinstveni upravni odjel
Općine Kaptol.
Članak 5.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o izboru Socijalnog vijeća Općine
Kaptol („Službeni glasnik Općine Kaptol“ br. 03/09).
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Kaptol“.
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