Zápisnica
z rokovania komisie sociálnej pomoci zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré
sa konalo 16. decembra 2003 o 13.00 hodine v zasadačke Úradu ŽSK

Prezencia: prítomní – podľa priloženej prezenčnej listiny
ospravedlnení – Jana Svrčková
Marián Masnica
Zita Isteníková
Alena Zlejšia
Andrej Sočuvka
Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie.
Vyhodnotenie činnosti komisie sociálnej pomoci za rok 2003.
Plán činnosti komisie sociálnej pomoci na 1. polrok 2004.
Záver.

K bodu 1
Rokovanie komisie otvorila jej predsedkyňa Elena Gottasová, ktorá privítala
prítomných na rokovaní komisie.

K bodu 2
Elena Gottasová oboznámila prítomných, že komisia sociálnej pomoci sa podľa
schváleného plánu činnosti v I. polroku 2003 zišla 6 krát. Prejednala všetky plánované úlohy
a aktuálne doplnila plán činnosti v mesiaci marec o správu – Rok 2003 – Európsky rok ľudí
so zdravotným postihnutím, členom pracovnej skupiny bola za Úrad Žilinského
samosprávneho kraja Mgr. Marta Pauková. V mesiaci apríl bola poskytnutá informácia
o riešení kolaudačných závad v DSS v Kysuckom Novom Meste. V mesiaci máj Kritéria
poskytovania príspevku subjektom, ktoré poskytnú sociálnu pomoc v zmysle zákona – správa
bola presunutá do plánu komisie na II. polrok 2003. Mimo plánu sa komisia z dôvodu
aktuálnosti zišla podľa plánu aj v mesiaci júl 2003 v Bytči.
V II. polroku sa komisia zišla podľa plánu 6 krát. V mesiaci november sa komisia zišla
2 krát z dôvodu prejednania návrhu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2004.
Všetky plánované správy boli komisii predložené okrem časti Koncepcie poskytovania
sociálnej starostlivosti. Konštatovala, že oddelenie sociálnej pomoci nevypracovalo kritéria
poskytovania finančných prostriedkov subjektom, ktoré poskytujú sociálnu pomoc. V mesiaci
december bola operatívne doplnená správa o zmenách v zákone o sociálnej pomoci.
Pri hodnotení členov komisie predsedkyňa komisie konštatovala, že komisia pracuje
kvalitne a vidieť prácu odborníkov.

K bodu 3
Predsedkyňa komisie oboznámila členov komisie o Pláne činnosti komisie sociálnej
pomoci na I. polrok 2004.

K bodu 4
Na záver predsedkyňa komisie poďakovala členom komisie za spoluprácu a zaželala
všetkým príjemné prežitie Vianočných sviatkov a rokovanie komisie ukončila.

Žilina 19. december 2003

Zapísala Miroslava Staňová

Elena Gottasová
predsedkyňa komisie

