REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA
Gradonačelnik
KLASA: 023-01/19-04/3-38
URBROJ: 2170/01-15-00-19-28
Rijeka, 29. 1. 2019.

Gradonačelnik je 29. siječnja 2019. godine donio sljedeći
zaključak
1. Odobrava se sufinanciranje troškova obilježavanja 100. godina salezijanaca u Rijeci u
iznosu od 50.000,00 kn (slovima:pedesettisućakuna).
2. Odobrena sredstva iz točke 1. ovog zaključka isplatit će se na teret aktivnosti A132201
Donacije vjerskim zajednicama, PR01048 tekuće donacije u novcu, Razdjel 10 Ured Grada, a u
korist Hrvatske salezijanske provincije, Salezijanci-Rijeka.
3. S korisnikom iz točke 2. ovog zaključka zaključit će se ugovor o sufinanciranju.
GRADONAČELNIK

mr.sc. Vojko OBERSNEL
#potpis#
Dostaviti:
1. Ured Grada, n/r Verene Lelas Turak,
Ivane Bebek i Barbare Gaćina
2. Odjel gradske uprave za financije, 2X

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA
Ured Grada
KLASA: 021-01/19-08/5
URBROJ: 2170/01-10-00-19-1
Rijeka, 29. 1. 2019.

GRADONAČELNIKU GRADA RIJEKE
-ovdje-

Predmet: Prijedlog zaključka o sufinanciranju 100. obljetnice salezijanaca u Rijeci

Materijal izradila
Ivana Bebek

PROČELNICA UREDA GRADA

Verena LELAS TURAK

O b r a z l o ž e nj e:
Hrvatska salezijanska provincija, Salezijanci-Rijeka su zajedno s Salezijanskom klasičnom
gimnazijom u Rijeci proslavili 100. obljetnicu prisutnosti salezijanaca u Rijeci. Od samih početaka,
riječki salezijanci su iskazali svoju cjelovitu odgojnu brigu za dobro mladih, uključujući se u razne
odgojno-obrazovne i kulturne aktivnosti.
Salezijanci su oduvijek poznati po svom odgojno-obrazovnom djelovanju, ali i brojnim
kulturnim i sportskim događajima koje organizira Salezijanska klasična gimnazija s pravom javnosti
te na taj način promiču Grad Rijeku i Primorsko-goransku županiju. U svibnju 2018. godine
održana je proslava 25 godina djelovanja škole koja je u tom razdoblju iznjedrila velik broj doktora
znanosti, vrhunskih stručnjaka, sportaša te mnogih plemenitih ljudi koji su svojim znanjem i
napretkom doprinijeli napretku sveopće zajednice.
Riječki salezijanci su u suradnji sa školom organizatori brojnih susreta, izleta, druženja i
sportskih aktivnosti mladih iz našeg kraja te ujedno organiziraju druženja i radionice s njihovim
roditeljima i ostalim zainteresiranim građanima.
U povodu stote godišnjice svog dolaska u Rijeku, salezijanci su pripremili cjelogodišnji
program, a svečana akademija bila je dio završnog slavlja. Započelo se i s uređenjem i
opremanjem prostora škole kako bi se učenicima omogućili još bolji materijalni uvjeti školovanja. U
okviru obljetnice tiskana je i monografija u kojoj su predstavljeni najvažniji događaji iz bogatog
života škole.
Obzirom na sve provedene aktivnosti obilježavanja te vrijedne obljetnice koje zahtijevaju
velike izdatke, Hrvatska salezijanska provincija, Salezijanci-Rijeka se obratila Gradu Rijeci sa
zahtjevom za sufinanciranje dijela troškova.
Obzirom na naprijed navedeno predlaže se sufinanciranje troškova aktivnosti obilježavanja
100. godina salezijanca u Rijeci u iznosu od 50.000,00 kn (slovima:pedesettisućakuna).
Slijedom naprijed navedenog predlaže se donošenje sljedećeg
zaključka
1. Odobrava se sufinanciranje troškova obilježavanja 100. godina salezijanaca u Rijeci u
iznosu od 50.000,00 kn (slovima:pedesettisućakuna).
2. Odobrena sredstva iz točke 1. ovog zaključka isplatit će se na teret aktivnosti A132201
Donacije vjerskim zajednicama, PR01048 tekuće donacije u novcu, Razdjel 10 Ured Grada, a u
korist Hrvatske salezijanske provincije, Salezijanci-Rijeka.
3. S korisnikom iz točke 2. ovog zaključka zaključit će se ugovor o sufinanciranju.

