OPĆINA KLOŠTAR PODRAVSKI - DRAŽEN VUČAK
PLAN I PROGRAM RADA općinskog vjećnika izabranog s liste grupe birača za mandatno
razdoblje 2013. – 2017.
1. Zadržati i nastaviti se zalagati za sve projekte u općini, a to su:
-izgradnja školsko-sportske dvorane,
-izgradnja doma za stare i nemoćne,
-realizacija dječijeg vrtića,
-dovršetak vodovodne mreže u općini,
-izgradnja kanalizacije po fazama,
-dovesti kapital u industrijsku zonu,
-organizacija otvaranja poslovnice banke u Kloštru Podravskom,
-inicirati izgradnju dječijih igrališta i parka,
-riješiti kritična križanja i pružne prijelaze u općini.
2. Štititi čast, ponos i dostojanstvo mještana naše općine, a time odlučno se
suprostavljati iskrivljavanju slike o našem mjestu, te zadržati mlade u općini.
3. Inicirati i podržati program razvitka i unapređenja poljoprivrede, osobito projekte
poljoprivrednih gospodarstava koje je izradilo Ministarstvo poljoprivrede. S obzirom
da smo poljoprivredni kraj poticanje poljoprivrednika, vlasnika malih parcela na
povećanje istih ili udruživanje u zadruge i udruge radi ostvarenja subvencija i što
boljeg probitka na tržište.
4. Provoditi program razvoja male privrede (obrtništva) i ulaganja kapitala sa ciljem
zapošljavanja ljudi i povećanja prihoda putem oživljavanja industrijske zone u punoj
suradnji sa nadležnim ministarstvima vlade i samih obrtnika.
-oživljavanje industrijske zone,
-oformiti Odbor gospodarstvenika na nivou općine,
-subvencionirati malo poduzetništvo i zapošljavanje,
-lobiranje za dovođenje kapitala u zonu.
5. Uspostaviti sustav srbi za staračka domačinstva i umirovljenike.
6. Uspostaviti kontakt i surađivati sa drugim listama i ostalim političkim opcijama.
7. Posredovati kod otvaranja poslovnice neke od banaka u našoj općini.
8. Oformiti stručne odbore za pojedina pitanja gospodarstva, poljoprivrede,
umirovljenika, mladih, branitelja.Surađivati sa svim drugim političkim opcijama i
strankama u RH s ciljem boljitka za cijelo društvo.
9. Urediti sportsko-rekreativni centar na podrućju Sportskog društva „Mladost“.
10. Dati veću ulogu Mjesnim odborima. Omogućiti im veću autonomiju u donošenju
odluka o radovima u selu, a na temelju njihovih Planova rada.
11.Povratiti Turističku zajednicu u općinu Kloštar Podravski. Otvoriti ured.
Markentiški provoditi promociju naše općine.
12. Poraditi na iskapnju ostataka zidina starog grada Gorbonuka. Zaštita kulturne
baštine općine.
13. Oživiti rad Udruga branitelja u općini. Pomoć braniteljima u ostvarivanju prava.
PRIORITET RADA Nezavisne liste u radu za ovo mandatno razdoblje biti će što više moguće
lokalnu samoupravu približiti mještanima. Prepoznati njihove potrebe i želje. Voditi računa
da lokalna samouprava bude učinkovita i racionalna. Zagovarati temeljna načela demokracije,
poticati slobodu izražavanja svih zamisli i prijedloga za donošenje rješenja problema ali i
prihvatiti snošenje odgovornosti u radu.

