PRORAČUN

Poštovani stanovnici na
području Grada Omiša,
pred sobom imate Proračun
u malom Grada Omiša,
dokument koji Vam pruža
osnovne podatke o Proračunu
Grada Omiša za 2009.g. te
planove, aktivnosti i projekte
koji se financiraju iz gradskog
proračuna.
Prostorni plan i gospodarstvo: poduzetnička zona
Nakon donošenja Prostornog plana Grada Omiša u srpnju
2007.g., a kojim je definirana poduzetnička zona Kostanje
pristupilo se izradi detaljne prostorno – planske
dokumentacije čiji dovršetak očekujemo u ovoj godini.
Budući da je već dovršena pristupna cesta te električna
energija i vodovodna mreža, zona je gotovo u potpunosti
opremljena komunalnom infrastrukturom. Namjera Grada
je da na ovom prostoru zaživi proizvodnja i tako se
osiguraju nova radna mjesta. Želja nam je dovesti barem
jednog partnera meñunarodnog ugleda te i na taj način
privući ostale ulagače. Naše su prednosti velika površina
zone (165 ha) s mogućnošću širenja te neposredna blizina
autoceste.
Sustav kanalizacije
Upravo su započeli radovi na dovršetku kanalizacijskog
sustava grada Omiša koji bi trebali biti gotovi do 1. lipnja
2009.g., a sredstva su osigurana iz proračuna Grada
Omiša, Hrvatskih voda i zajmom Svjetske banke u
ukupnom iznosu od 20 milijuna kuna. Na ovaj način u
potpunosti je kanalizacijski riješen grad Omiš, a u
priobalnim i naseljima u zagori izgradit ćemo
kanalizacijske sustave sljedećih godina.
Vodoopskrba
Do početka ljeta bit će dovršena mjesna mreža u Blatu na
Cetini te magistralni cjevovod i mjesna mreža Svinišće –
Podašpilje. Takoñer će se napraviti projektna
dokumentacija II. faze vodoopskrbe Gornjih Poljica i Novih
Sela.
Turizam
Usvajanjem Detaljnog plana ureñenja Ribnjak
omogućena je izgradnja hotela što očekujemo u ovoj
godini, a kroz nekoliko mjeseci bit će donesen urbanistički
plan ureñenja Garma – Ravnice što će omogućiti
investitoru da preda zahtjev za grañevinsku dozvolu i
započne izgradnju. Tako bi se u gradu Omišu u sljedeće
četiri godine dobilo 1.100 novih ležajeva visoke kategorije.
Nova zgrada škole na Priku
U tijeku je izrada glavnog projekta za novu zgradu škole na
Ribnjaku, a u ovoj godini očekujemo postavljanje kamena
temeljca. Na ovaj način dobit ćemo školu dvadeset prvog
stoljeća te u potpunosti riješiti nedostatak školskog
prostora u gradu.
Šport i športska dvorana
Namjera nam je izgraditi športsku dvoranu putem javno –
privatnog partnerstva. Upravo su u tijeku pregovori s
privatnim partnerom, a ako oni ne budu uspješno okončani
nastojat ćemo je izgraditi na drugi način. Investicija je
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vrijedna 50 milijuna kuna. Kapacitet dvorane će biti oko
1000 posjetitelja, a manja će dvorana moći primiti stotinjak
gledatelja.
Uz dosada 15-ak izgrañenih i opremljenih javnih
malonogometnih i košarkaških igrališta, u ovoj je godini u
planu izgradnja i opremanje igrališta u Kučićima i Dubravi
te dječjih igrališta na Priku i Punti.
Novi vrtići u zagori
Nakon dovršenja vrtića u Kostanju širimo mrežu dječjih
vrtića u zagori. U ovoj godini uredit ćemo vrtiće u Kučićima
i Rošcima, a obnovit će se i dječji vrtić „Potočić“ u Omišu.
Naša ukupna izdvajanja za predškolski odgoj u 2009.
godini iznose preko 6,5 milijuna kuna.
Djelatnost socijalne skrbi
U Proračunu je predviñen novac za pomoć u opremi
novoroñenčadi tako da će svaka obitelj za novoroñeno
dijete dobiti po 1.000 kuna. Osiguran je novac za nagrade i
potpore učenicima i studentima te za sufinanciranje
prijevoza učenicima i studentima, a posebno se izdvaja i
za organizirani prijevoz osoba s posebnim potrebama.
Umirovljenicima koji imaju mirovinu manju od 2.000 kuna
osigurali smo uskrsnice i božićnice. Socijalno ugrožene
obitelji dobivaju jednokratne novčane pomoći za što smo
ukupno osigurali 750.000 kuna.
Kultura
Uz stalna ulaganja u kulturu, od kulturnih aktivnosti koje
Grad financira najznačajniji je Festival dalmatinskih klapa
u iznosu od gotovo 1,2 milijuna kuna. Prije tri godine
financirali smo izdanje Ljetopisa FDK Omiš, a u izradi je i
monografija Festivala koja će izaći iz tiska do početka ljeta.
Osim Festivala iz Proračuna se financiraju i razne
manifestacije u kulturi: Omiško ljeto, Gusarska bitka i
Gusarske večeri u Omišu, Dani Mile Gojsalić (Kostanje),
Dani Ive Marjanovića (Gata), Zov kamena (Dolac Donji),
Ivanjske večeri (Slime), karnevalske svečanosti i druge.
Redovito održavanje komunalne infrastrukture,
natječaj za rješenje Fošala i projekt sanacije stijena
U ovoj proračunskoj godini osigurali smo gotovo 16
milijuna kuna za redovito održavanje komunalne
infrastrukture, javne rasvjete i čistoće. Raspisan je
natječaj za izradu urbanističko – arhitektonskog rješenja
Fošala. Budući da nam prijeti stalna opasnost obrušavanja
stijena financirali smo i dobili konačnu izvedbenu
projektnu dokumentaciju u kojoj je iznos procjene sanacije
iznad 30 milijuna kuna što nismo u mogućnosti financirati
te ćemo tražiti pomoć nadležnih državnih ministarstava.
Želja nam je održati i poboljšati postojeći nivo življenja u
gradu kroz ulaganja u komunalnu infrastrukturu.
Nastojimo poboljšati i kulturni nivo kroz ulaganja u Festival
dalmatinskih klapa i druge ljetne manifestacije, a što je
posebno važno stvaramo uvjete za izgradnju hotela i
otvaranje novih radnih mjesta te gospodarski razvoj kroz
aktiviranje poduzetničke zone.
Ivan Škaričić, prof.
Gradonačelnik Grada Omiša

ŠTO JE PRORAČUN?

ŠTO SVE MOŽETE SAZNATI IZ PRORAČUNA?

Proračun je temeljni financijski dokument Grada i • Koliki su i koji su ukupni prihodi Grada
donosi ga Gradsko vijeće. U Proračunu su iskazani • Koliki su ukupni rashodi Grada
svi planirani godišnji prihodi i primici, te svi rashodi • Što sve Grad financira i kako su rasporeñeni glavni
rashodi
i izdaci Grada.
• Koliko novca odlazi na ulaganja u novu javnu rasvjetu,
komunalnu infrastrukturu, ceste, javne površine, odvodnju,
Proračun se odnosi na fiskalnu godinu i važi za
kanalizaciju, vodovod i prostorne planove
godinu u kojoj je donesen. Fiskalna godina je
razdoblje od 12 mjeseci, a počinje 1. siječnja i • Koliko se ulaže u kulturu, udruge i šport
• Koliko novca Grad izdvaja za financiranje dječjih vrtića,
završava 31. prosinca svake kalendarske godine.
koliko za prosvjetu, zdravstvo i socijalnu skrb, a koliko za
Proračun u malom predstavlja sažetak Proračuna
potpore gospodarstvu, vatrogastvu i civilnoj zaštiti
Grada za 2009. godinu.

GDJE MOŽETE PRONAĆI PRORAČUN U MALOM?
U Upravi Grada Omiša, Trg kralja Tomislava 5.
Na web stranicama Grada Omiša, www.omis.hr

Poduzetnička zona Kostanje gotovo je u potpunosti opremljena komunalnom infrastrukturom

Festival Dalmatinskih klapa Omiš

Centar za kulturu Omiš - Omiško ljeto

Narodna knjižnica Omiš

Gradski muzej Omiš

Dani Mile Gojsalić - Kostanje

Gusarska bitka u Omišu

Plava zastava na gradskoj plaži

Omiški vatrogasci

Idejni projekt Srednje škole “Jure Kaštelan” na Priku
Dječji vrtić
“Kamenčić” - Kostanje

U Proračunu su osigurana
sredstva za obnovu dječjeg
vrtića “Potočić” u Omišu.

U tijeku su pregovori
za izgradnju športske
dvorane putem javnoprivatnog partnerstva.

Nogometno igralište u Nemiri

Nogometno igralište u Seocima

U Proračunu su osigurana sredstva za promjenu
reflektora na Športskom centru Punta

Sustav automatskog zalijevanja travnjaka Gradskog stadiona “Anñelko Marušić”

Plivački maraton - Omiš

KK “Studenac - Omiš” - A1 ženska košarkaška liga

Rafting na Cetini

Kanalizacijski sustav grada Omiša koji se
realizira u sklopu projekta “Jadran”

Magistralni cjevovod i mjesna vodovodna mreža Svinišće - Podašpilje

Mjesna vodovodna mreža Blato na Cetini

Izgradnja nogometnog igrališta u Kučićima

Novoasfaltirana cesta u Docu Donjem - Rudine

Javna rasvjeta desne obale rijeke Cetine od
mosta prema Ribnjaku
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