REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LJUBEŠĆICA
OPĆINSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

KLASA: 021-05/11-01/5
URBROJ: 2186/025-01/1-11-1
Ljubešćica, 22. rujna 2011.
Na temelju članka 34. stavka 1. Statuta Općine Ljubešćica (“Službeni vjesnik Varaždinske
županije” broj 23/09) i članka 23. stavka 1. podstavka 2.Poslovnika Općinskog vijeća Općine
Ljubešćica (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 23/09) s a z i v a m
20. SJEDNICU
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LJUBEŠĆICA
Sjednica će se održati dana 28. rujna 2011. godine (srijeda) u 19.00 sati u prostoriji za
sjednice Općine Ljubešćica u Ljubešćici, Zagrebačka 22 b.
Za sjednicu predlažem slijedeći
DNEVNI RED:
1.Prijedlog Zaključka o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija studentima Općine
Ljubešćica za akademsku godinu 2011/2012.
2.Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u otvorenog postupka javne nabave za
ustupanje radova na izgradnji nogostupa, rigola i oborinske odvodnje dijela naselja
Ljubešćica.
3.Razmatranje ANEKS-a br. 6 Ugovoru o sufinanciranju troškova prijevoza učenika
srednjih škola Varaždinske županije.
4.Razmatranje ANEKS-a br. 3 Ugovoru o sufinanciranju troškova prijevoza učenika
srednjih škola koji se školuju na području drugih županija.
5.Prijedlog Odluke o subvencioniranju dijela cijene prijevoza učenika srednjih škola koji se
školuju na području Varaždinske županije i na području drugih županija.
6.Informacija o izgradnji regionalnog Centra za gospodarenje otpadom „Piškornica“ u
Koprivničko-Križevačkoj županiji.
7.Informacija o proglašenju elementarne nepogode na području Varaždinske županije.
8.Informacija o obvezama glede Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.
9.Pitanja, prijedlozi i informacije
(Zamolba Udruge hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata, Podružnica Novi Marof za
održavanje humanitarnog koncerta u sportskoj dvorani;
Zamolba OŠ za podmirenje troškova školske kuhinje 2011/2012.;
Zamolba roditelja za sufinanciranje troškova smještaja, prehrane i pedagoškog nadzora u
Učeničkom domu)

U privitku poziva, uz materijale za točke prijedloga dnevnog reda dostavlja se Skraćeni zapisnik sa
19. sjednice Općinskog vijeća od 22. kolovoza 2011. godine.
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Dostaviti: 1.Vijećnici (1-11)
2.Općinski načelnik
3.Zamjenik općinskog načelnika
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