136. Седница Градског већа

Градско веће усвојило је Програм рада Зоохигијенске службе, а како су
најавили “Парк за псе” би у Чаиру требало да буде ограђен за месец и по
дана. По програму рада које је усвојило веће за Зоохигијенску службу је за
ову годину издвојено 8 милиона динара. До краја године предвидели су
стерилизацију 730 паса луталица, а за месец и по дана би требало да буде
ограђен и “Парк за псе” у Чаиру, једино место у граду где ће власници моћи
да пуштају своје љубимце са поводника током дана.
С обзиром на то да је рачун ЈКП “Горица” у блокади и да део запослених
тражи смену руководства, образован је тим који би требало да реши
проблеме у пословању овог предузећа, каже градоначелник Ниша. Иако су
дуговања града према “Горици” око 20 милиона динара, ово није највећи
проблем овог предузећа, тврди Перишић. Од почетка године са градског на
рачун “Горице” уплаћено је 15 милиона динара, што је највиша сума која је
уплаћена градском јавном предузећу ове године. Када не би бринули о
сигнализацији и јавној расвети, пословали би боље. Сужавање надлежности
на зеленило и гробља је решење које је руководство “Горице” предложило.
Јавном расветом и сигнализацијом могло би да се бави друго предузеће а не
Горица, најавио је градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић. Ово би

могло да реши проблем пословања Горице, у чијој би надлежности остало
уређење градског зеленила и одржавање гробаља.
Градско веће је усвојило решење по коме се око 10 и по милиона динара
преко пројеката од јавног интереса додељује удружењима и организацијама
особа са инвалидитетом. До сада је за средства конкурисало 16
организација, а прихваћено је 12 пројеката којима је намењено 8 милиона и
20 хиљада динара.
Такође је усвојено решење о додели стимулативних средстава спортским
клубовима у износу од 64 милона динара за период од наредних 6 месеци.
Према речима градског већника Милана Пешића ово је веома успешна
спортска сезона за Град Ниш, па ћемо у најпопуларнијим спортовима са
лоптом следеће сезоне имати 5 суперлигаша, што се дешава први пут у
историји града.

