Већи
трансфер
општинама

градским

Чланови Градског већа, на седници којом је председавао градоначелник
Ниша проф. др Зоран Перишић, једногласно су усвојили амандман на
Предлог одлуке и утврђивању прихода који припадају граду, односно
градским општинама и распореду трансферних средстава из буџета Града
Ниша градским општинама у 2014. години, којим је предвиђено да се увећа
учешће градских општина у коришћењу прихода од пореза на имовину на
1.5%, са првобитно планираних 0.9%.
Како је образложио заменик градоначелника Љубивоје Славковић, оваква
одлука донета је након договора градоначелника проф. др Зорана Перишића
и председника Скупштине града проф. др Милета Илића са председницима
градских општина и скупштина општина. Договорено је да се не умањује
износ средстава који је градским општинама био одређен и прошле године,
са јасном намером да се општинама у надлежност пренесу већа овлашћења,
како би оне истински постале општине у којима ће грађани моћи да остваре
већину потребних услуга.
– Овакво финансијско подржавање организације рада градских општина
представља први корак у преношењу већих надлежности, како би оне
преузеле много више одговорности. Верујем да би се тако Град растеретио
многих оперативних послова, а са друге стране, одговорност према
грађанима приближила би се на онај ниво који је самим грађанима био много
више одговарајући, образложио је заменик градоначелника Љубивоје
Славковић.
Како је појаснио заменик градоначелника Љубивоје Славковић, иако су
трансферна средства из републичког буџета Граду смањена за 30%, Град
није смањио износ трансферних средстава градским општинама, како би се
градским општинама омогућило нормално функционисање и преузимање
нових задатака већ почетком наредне године.

Обилазак
Цркве
Пантелејмона

Светог

Градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић И председник Скупштине
Града проф. др Миле Илић заједно са руководством градске општине
Пантелеј И свештеницим нишке епархије обишлу су цркву Светог
Пантелејмона. Током овог радног састанка представника Града и
свештенства СПЦ закључено је да ће се у Нишу и даље радити на одржавању
свих историјских споменика у цркви Светог Пантелејемона.
За следећу годину планирано је редовно озелењавање дворишта и
постављање споменика Стефану Немањи, истакли су приликом обиласка
радова на Пантелејског цркви, градоначелник Ниша, први човек нишког
парламента и председник општине Пантелеј.
Доста тога је већ урађено у порти ове цркве, али да би ово историјско и
духовно благо засијало пуним сјајем, договорене су наредне активности.
У дворишту цркве су поплочане стазе, уређен паркинг и амфитетатар.
Недавно је поставаљено ново осветљење, а тренутно се ради на звонику. На
реду је завршетак реконструкције главне капије, озелењавање и постављање
Споменика Стефану Немањи.
Црква Св. Пантелејмона прва је црква подигнута одмах по ослобођењу од
Турака, 1878. године. Стотинак метара изнад нове цркве налазе се остаци
старе коју је подигао Стефан Немања. У дворишту храма неколико је извора
воде за које се верује да су чудотворни и лековити.
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