REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA HUM NA SUTLI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 550-01/15-01/42
URBROJ: 2214/02-01-15-1
Hum na Sutli, 17. prosinac 2015.
Temeljem članka 115. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14 i
99/15), članka 2. Odluke o socijalnoj skrbi općine Hum na Sutli („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije“ br. 17/12), i članka 15. Statuta Općine Hum na Sutli («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije» br. 11/13), općinsko vijeće Općine Hum na Sutli na sjednici održanoj dana 16. prosinca
2015. godine donijelo je
SOCIJALNI PROGRAM
Općine Hum na Sutli za 2016. godinu
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuje se opseg i prava socijalne skrbi za Općinu Hum na Sutli u 2016.
godini.
Sredstva za financiranje Programa socijalne skrbi osigurava Općina Hum na Sutli u svom
Proračunu.
Prava iz socijalne skrbi, uvjeti i način njihova ostvarivanja korisnici socijalne skrbi, te postupak
ostvarivanja prava utvrđeni su Odlukom o socijalnoj skrbi općine Hum na Sutli.
Članak 2.
Općina Hum na Sutli u svom Proračunu za 2016. godinu osigurati će ukupno 191.000,00 kuna i
to za slijedeće oblike pomoći:
 pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja u smislu članka 22. Zakona o
24.000,00 kuna
socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14 i 99/15) u iznosu od
25.000,00 kuna
 pravo na jednokratnu novčanu pomoć
10.000,00 kuna
 pogrebni troškovi socijalno ugroženim osobama
45.000,00 kuna
 pomoć za besplatnu prehranu učenika u OŠ
20.000,00 kuna
 pravo na prehranu, odjeću i obuću socijalno ugroženim osobama
65.000,00 kuna
 ostale socijalne potpore
2.000,00 kuna
 jednokratne novčane pomoći hrvatskim braniteljima
Članak 3.
Planirana sredstva ovom Odlukom odnosno Programom u ukupnom iznosu od 191.000,00
kuna isplaćivati će se korisnicima iz Proračuna općine Hum na Sutli kao nepovratna.
Ukoliko se proračunski prihodi neće ostvarivati u planiranom iznosu, izdaci za pomoći iz
oblasti socijalne skrbi ovog Programa realizirati će se proporcionalno u visini ostvarenih prihoda
Proračuna općine Hum na Sutli.
Članak 4.
Ovaj Program sastavni je dio Proračuna Općine Hum na Sutli za 2016. godinu. Program će se
objaviti u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije», a primjenjuje se od 01. siječnja 2016.
godine.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Rozalija Miklaužić

