РЕБАЛАНС БУЏЕТА

Укупно планирани приходи по ребалансу буџета општине
Лучани износе 562 милиона динара.
У структури прихода, највеће учешће, 350 милиона динара
имају приходи од пореза на зараде и ненаменских трансфера од
републике, што у процентима износи 62%.
Ребаланском буџета општине Лучани обезбеђена су додатна
средства за унапређење првенствено социјалне, здравствене и
области пољопривреде.
Општинско веће је нацртом ребаланса буџета предвидело 700
хиљада динара за организовање народне кухиње за најугроженије
грађане општине.
За
подстрек
пољопривреди
и
пољопривредним
произвођачима обезбеђено је око 10 милиона динара. За помоћ
старим и изнемоглим лицима, кроз ангажовање герентолошких
сестара до краја 2012. године, предвиђено је 500 хиљада динара. За
социјалну помоћ угроженим породицама обезбеђено је додатних
500 хиљада динара.
За унапређење здравствене заштите, кроз опремање сеоских
амбуланти и унапређење здравствене инфраструктуре, планирано је
милон динара. За путеве је издвојено додатних 15 милиона динара,
и то за: зимско одржавање путева 8 милиона, санацију клизишта 3,5
милиона и за крпљење и поправку путева 3,7 милиона динара.
Такође, предлогом ребаланса буџета обезбеђено је додатних
9 милиона за примарну и секундарну мрежу водоснабдевања. За
месне заједнице издвојена су средства за поправку некатегорисаних
путева 5 милиона и 2 милона помоћи за зимско одржавање
некатегорисданих путева. За водоснабдевање секундарних развода
у месним заједницама планирано је око 4 милиона.
Ребалансом буџета за биоскопску салу и набавку опреме
Центра за кулуру у Гучи, обезбеђено је додатних 2,5 милиона
динара. За реконструкцију базена у Лучанима опредељено је 10
милиона динара. За унапређење области спорта обезбеђено је
додатних 1,5 милиона динара. За поправку хидрантске мреже и
громобранску заштиту на згради дечијег вртића, додатних милион
динара. Основном образовању обезбеђено је око 8 милона, и то за:
адаптацију школских објеката у Ртима, Тијању, Горњем и Доњем
Дупцу, поправку школских система за грејање, као и уређење
дворишта у ОШ Гуча . Из општинског буџета, средњој школи је
опредељено око 3 милиона динара за адаптацију крова школе у
Лучанима и настрешнице ученичке радионице школе у Гучи.
Утврђен предлог ребаланса буџета општине Лучани,
достављен је општинској Скупштини на усвајање.

