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ZAPISNIK
S 2. SJEDNICE VMO KRIMEJA
2. sjednica VMO Krimeja održana je 23.09. 2010. godine (četvrtak) s početkom u 19 sati u
prostorijama MO Krimeja, Kumičićeva 50.
Sjednici su bili nazočni:
-

Petar Petrinić, predsjednik VMO
Arsen Cimaš, zamjenik predsjednika VMO
Danijela Bradamante, članica VMO,
Mirjana Mihić, članica VMO,
Ivan Host, član VMO

Usvajanje zapisnika s 1. sjednice VMO Krimeja:
Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći
DNEVNI RED
1. Programske aktivnosti do kraja godine,
2. Pripreme za donošenje Programa rada Vijeća za 2011. godinu
3. Razno,
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.
AD 1
Tajnik MO izvijestio je vijećnike, da od planiranih šest programskih aktivnosti u ovoj godini, u cijelosti
su realizirane tri, i to : "Pusni dani na Krimeji", "Obilježavanje Dana žena" i "Obilježavanje dana
oslobođenja Krimeje – Rijeke".
Dio programa obilježavanje Dana Mjesnog odbora nije u cijelosti ostvaren, o čemu je vijeće na prošloj
sjednici i donijelo zaključak da se pristupi realizaciji kada budu dopuštale vremenski prilike.
Do kraja godine planirane su još dvije programske aktivnosti i to. "Obilježavanje Međunarodnog dana
starijih osoba" i "U susret Novoj Godini".
Zaključak
Vijeće je jednoglasno donijelo zaključak da se dio programa obilježavanje Dana Mo koji je
vezan za zatvoreni prostor (izložba slika, druženje građana) spoji s programom obilježavanje
Međunarodnog dana starijih osoba i održi 1.listopada 2010. u prostorijama MO, a sportski dio
(turnir u boćanju i briškuli i trešeti) na boćalištu kada budu dozvoljavale vremenske prilike.

AD 2
Članovi vijeća MO upoznati su s uputama za prijavu programskih aktivnosti mjesnih odbora
postupcima i rokovima za donošenje Programa rada i Financijskog plana za 2011. godinu

,

Zaključak
Zadužuje se tajnik MO da upozna sve udruge građana i pojedince koje djeluju na području
mjesnog odbora da mogu predlagati i sudjelovati u izradi prijedloga Programa, tako da Vijeće
MO na narednoj sjednici može utvrditi konačni prijedlog.

Sjednica je završila u 21,00 sati
Ovaj se zapisnik sastoji od 2(dvije) stranice
Zapisničar-referent za mjesnu samoupravu:
Zoran Miličević

Predsjednik VMO Krimeja:
Petar Petrinić

