REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 550-02/10-01/16
UR.BR: 2197/03-02-10-2
K. Toplice, 20.12.2010.
Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi ( «Narodne Novine» br. 73/97, 27/01,
59/01, 82/01, 103/03, 44/06 i 79/07), članka 33. Statuta Općine Krapinske Toplice (Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09) i članka 2. Pravilnika o kriterijima za
ostvarivanje prava iz socijalne skrbi ( Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 9/02),
Općinsko vijeće Općine Krapinske Toplice na 14. sjednici održanoj 20.12.2010.g. donijelo
je
PLAN RASPOREDA SREDSTAVA ZA
OSTVARIVANJE PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI U 2011.g.
Članak 1.
Ovim Planom rasporeda sredstava za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi u 2011.g. ( u
daljnjem tekstu: Plan), u skladu s osiguranim sredstvima u Proračunu Općine Krapinske
Toplice za 2011.g. raspoređuju se sredstva za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi na području
Općine Krapinske Toplice.
Za namjenu iz stavka 1. Ovog članka osigurana su sredstva u iznosu od 175.000,00
kuna, a raspoređuju se kako slijedi:
1.za podmirenje troškova stanovanja
2. za jednokratne novčane pomoći
3. za pomoć za podmirenje pogrebnih troškova
4.ostale pomoći po odluci Općinskog načelnika
- pomoć socijalno ugroženim obiteljima za
nabavu osnovnih prehrambenih proizvoda
- pomoć obitelji za novorođeno dijete
- ostale pomoći

-

20.000.00
25.000,00
20.000,00
110.000,00

- 38.000,00
- 52.000,00
- 20.000,00

Članak 2.
Sredstva iz članka 1. stavka 2. točke 4. ovog Programa rasporedit će se tijekom godine
temeljem odluke Općinskog načelnika Općine Krapinske Toplice.
Članak 3
Visina pomoći obitelji za novorođeno dijete utvrđuje se u iznosu od 1.300,00 kuna .

Pravo na pomoć ostvaruju roditelji djeteta koji imaju prebivalište na području Općine
Krapinske Toplice ( u daljnjem tekstu: Općina).
U slučaju da prebivalište na području Općine ima jedan od roditelja, pravo na pomoć
Općine može se ostvariti ako prebivalište na području Općine ima dijete, uz izjavu roditelja da
nije ostvario pomoć od druge jedinice lokalne samouprave.
Članak 4.
Ovaj Plan sastavni je dio Proračuna Općine Krapinske Toplice za 2011.g., te će se
objaviti u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.
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