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Predmet: Odgovor na vijećničko pitanje sa 12. sjednice Gradskog vijeća
Poštovana,
sukladno zaprimljenom odgovoru, na moje vijećničko pitanje o izgradnji azila za životinje u Puli, od
04.10.2018, dopis URBROJ: 2168/01-04-01-0431-18-3, ovim putem izražavam nezadovoljstvo na
dostavljeni odgovor.
Iz predmetnog dopisa koji se prostire na dvije A4 stranice, prepunog rečenica kojima se postiže efekt
sadržaja bez suštine, moguće je izvući sljedeće činjenice:
- u svibnju 2013. godine dodijeljeno je zemljište od 3200 metara kvadratnih udruzi Ruka Šapi
- zemljište je dodijeljeno na 10 godina
- od svibnja 2013. do listopada 2018. godine (u 5 godina) nije učinjeno ništa, osim što je izrađen Glavni
projekt za iznos od 50.000,00 kuna koji je platila Istarska županija, a prošlo je već pola vremens k og
roka na koji je dano zemljište na korištenje udruzi Ruka Šapi
Nastavno na Vašu konstataciju kako su u ovogodišnjem proračunu predviđena sredstva u iznosu
310.000,00 kuna za nabavu usluga skloništa za životinje i rad udruga koje se bave zaštitom i dobrobit i
životinja i Vašu konstataciju kako izgradnja azila za životinje po svim važećim propisima iznosi
6.800.000,00 kuna, te po provedenim aktivnostima od svibnja 2013 do danas, dolazim do zaključka
kako uopće ne postoji namjera izgradnje azila za životinje.
Uzimajući u obzir kako je zemljište dodijeljeno udruzi Ruka Šapi u svibnju 2013. godine, upravo u vrijeme
lokalnih izbora navedene godine, zaključujem kako ste svjesno obmanuli javnost u predizborne svrhe.
Nadalje, kada se govori o konstantnom nedostatku sredstava za izgradnju azila za životinje, podsjetio
bi Vas na to da se preko trgovačkog društva Pula parking d.o.o. već godinama obavljaju poslovi uređenja
gradskih ulica povodom blagdana, održavanje plaža, montira klizalište itd. pa se sukladno takvoj politici
mogao dio sredstava izdvojiti i za izgradnju azila za životinje kada već ne postoji želja, sposobnost i
znanje iznalaska rješenja u okviru gradskog proračuna.
S poštovanjem,
Siniša Gordić
Gradski vijećnik SDP Pula

