Zápisnica
z rokovania komisie sociálnej pomoci zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja

Dátum a čas rokovania:

17. 6. 2003 o 13.00 hod.

Miesto rokovania:

zasadačka Úradu ŽSK

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie.
2. Vývoj pracovnej neschopnosti a stav na úseku poskytovania kúpeľnej starostlivosti za
I. štvrťrok 2003.
3. Vyhodnotenie vykonaných návštev v zariadeniach sociálnych služieb.
4. Plán činnosti komisie sociálnej pomoci na II. polrok 2003.
5. Rôzne.
6. Záver.

K bodu č. 1

Rokovanie komisie otvorila jej predsedkyňa p. Elena Gottasová, ktorá privítala
prítomných na rokovaní komisie.
Konštatovala, že na rokovaní je prítomných 8 členov komisie, MUDr. Štefan Kőhler
vedúci odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci.

K bodu č. 2

Člen komisie sociálnej pomoci Ing. Andrej Sočuvka predložil a informoval členov
komisie
o vývoji pracovnej neschopnosti a stave na úseku poskytovania kúpeľnej
starostlivosti za I. Q 2003 v rámci Žilinského samosprávneho kraja. V predloženej správe je
uvedený vývoj dočasnej pracovnej neschopnosti podľa jednotlivých okresov za príslušný
kalendárny mesiac. Zároveň správa obsahuje prehľad realizácie kúpeľnej starostlivosti
v Žilinskom kraji za jednotlivé štvrťroky v roku 2002 a v prvom štvrťroku 2003. Konštatoval,
že k 31. 12. 2002 bolo evidovaných 4 219 návrhov na kúpeľnú starostlivosť /nárast o 267/,
z nich nebolo vybavených 1 607 / nárast o 405 oproti predchádzajúcemu sledovanému
obdobiu.

Predsedkyňa komisie Elena Gottasová poďakovala Ing. Andrejovi Sočuvkovi za
informatívnu správu a k danej téme otvorila diskusiu.

Uznesenie č. 1
Komisia sociálnej pomoci
berie na vedomie
Správu o vývoji pracovnej neschopnosti a stav na úseku poskytovania kúpeľnej starostlivosti
za rok 2002 a I.Q 2003 v rámci Žilinského samosprávneho kraja.

Výsledok hlasovania:

Za: 9 hlasov,

proti: nikto,

zdržal sa: nikto.

K bodu č. 3

Členka komisie Ing. Jana Svrčková informovala o návšteve DSS pre dospelých
v Kysuckom Novom Meste komisiou z Úradu ŽSK, ktorá riešila kolaudačné závady v
zariadení. Zároveň oboznámila komisiu o vykonanej návšteve v DSS v Kysuckom Novom
Meste, ktorému pre poškodené odvetrávanie hrozí zatvorenie hygienikom. V zariadení sa
nachádza veľa imobilných klientov, pričom starostlivosť o pacientov je na veľmi dobrej
úrovni.

Uznesenie č. 2
Komisia sociálnej pomoci
žiada
odbor zdravotníctva a sociálnej pomoci
prizvať členov komisie sociálnej pomoci zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja na
pracovné porady riaditeľov sociálnych zariadení, ktoré poskytujú sociálne služby.

Výsledok hlasovania:

Za: 9 hlasov,

proti: nikto,

zdržal sa: nikto.

K bodu č. 4

Predsedkyňa komisie Elena Gottasová predložila členom komisie Plán činnosti komisie
sociálnej pomoci Žilinského samosprávneho kraja na II. polrok 2003.

Uznesenie č. 3
Komisia sociálnej pomoci
berie na vedomie
Plán činnosti komisie sociálnej pomoci Žilinského samosprávneho kraja na II. polrok 2003.

Výsledok hlasovania:

Za: 9 hlasov,

proti: nikto,

zdržal sa: nikto.

K bodu č. 5

Vedúci odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci MUDr. Štefan Kőhler informoval
členov komisie o havarijných stavoch v DSS v Turčianských Tepliciach a v DSS Likavka.
Predsedkyňa komisie informovala o výberových konania na obsadenie riaditeľov
sociálnych zariadení v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, ktoré sa konali dňa 16.
júna 2003.
Členka komisie Ing. Jana Svrčková navrhla, aby pri racionalizácii školských zariadení
nepotrebný inventár bol využitý v sociálnych zariadeniach.

Uznesenie č. 4
Komisia sociálnej pomoci
odporúča
odboru vnútornej správy,
zabezpečiť pri racionalizácii školských zariadení presun nepotrebného inventára do
sociálnych zariadení v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Výsledok hlasovania:

Za: 9 hlasov,

proti: nikto,

zdržal sa: nikto.

K bodu č. 6

Členovia komisie sa zhodli, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 19. augusta
2003 o 13.00 hod v zasadačke Úradu ŽSK.
Na záver predsedkyňa komisie poďakovala prítomných za účasť a rokovanie komisie
ukončila.

V Žiline dňa 30. júna 2003

Elena GOTTASOVÁ, predsedníčka komisie

.......................................................

Miroslava STAŇOVÁ, zapisovateľka

........................................................

