Zápisnica
z rokovania komisie sociálnej pomoci zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja

Dátum a čas rokovania:

21. 10. 2003 o 13.00 hod.

Miesto rokovania:

zasadačka Úradu ŽSK

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie.
2. Vyhodnotenie vykonaných návštev v zariadeniach sociálnych služieb a sociálnej
pomoci.
3. Vyhodnotenie poskytovania sociálnej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb
Žilinského samosprávneho kraja a koncepcia poskytovania sociálnej starostlivosti na
úrovni Žilinského samosprávneho kraja.
4. Návrh rozpočtu na rok 2004 na úseku sociálnych vecí.
5. Rôzne.
6. Záver.

K bodu 1

Rokovanie komisie otvorila jej predsedkyňa p. Elena Gottasová, ktorá privítala
prítomných na rokovaní komisie.
Konštatovala, že na rokovaní je prítomných 5 členov komisie a poverený vedením odboru
sociálnych vecí MUDr. Štefan Kőhler, MPH. Následne bol všetkým členom komisie rozdaný
materiál na dnešné rokovanie. Svoju neúčasť na rokovaní ospravedlnila Alena Zlejšia.

K bodu 2

Predsedkyňa komisie oboznámila prítomných o vykonaných návštevách v zariadeniach
sociálnych služieb a sociálnej pomoci, a to v DD a DSS v Oravskej Lesnej, DD a DSS
v Novoti, DSS v Zubrohlave a v DD DSS v Zákamennom. Konštatovala, že zariadenia sú
menšie objekty a vážnym problémom je, že sa do zariadení dostáva alkohol, pretože
v blízkosti objektov sa nachádzajú pohostinstvá.

K bodu 3

Predsedkyňa komisie predložila návrh zverenia majetku Žilinského samosprávneho kraja
do správy rozpočtových organizácií.

Uznesenie č. 1
Komisia sociálnej pomoci
odporúča
zastupiteľstvu ŽSK
schváliť zverenie majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy rozpočtových
organizácií.

Výsledok hlasovania:

Za: 6 hlasov,

proti: nikto,

zdržal sa: nikto.

Poverený vedením odboru sociálnych vecí MUDr. Štefan Kőhler predložil prítomným
Koncepčný zámer transformácie zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti
Žilinského samosprávneho kraja na pripomienkovanie.

MUDr. Štefan Kőhler oboznámil prítomných, že od 1. 1. 2004 budú na Úrad Žilinského
samosprávneho kraja delimitované DSS pre deti a mládež, pričom delimitácia DSS pre deti
Lúč nie je rozhodnutá.

Uznesenie č. 2
Komisia sociálnej pomoci
žiada
odbor sociálnych vecí
prizvať členov komisie sociálnej pomoci na porady s riaditeľmi sociálnych zariadení
v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Výsledok hlasovania:

Uznesenie č. 3
Komisia sociálnej pomoci

Za: 6 hlasov,

proti: nikto,

zdržal sa: nikto.

odpor úča
oddeleniu sociálnej pomoci
pripraviť hĺbkovú analýzu klientov, ktorí sa nachádzajú v neštátnych zariadeniach
poskytujúcich sociálnu pomoc.

Výsledok hlasovania:

Za: 6 hlasov,

proti: nikto,

zdržal sa: nikto.

MUDr. Štefan Kőhler navrhol, aby s pracovníkmi sociálneho odboru na sa návštevách
neštátnych sociálnych zariadení zúčastnili členovia sociálnej komisie za príslušný región.

Uznesenie č. 4
Komisia sociálnej pomoci
žiada
odbor sociálnych vecí
prizvať členov komisie sociálnej pomoci za príslušný región na návštevu neštátnych
sociálnych zariadení za účasti pracovníkov odboru sociálnej pomoci.

Výsledok hlasovania:

Za: 6 hlasov,

proti: nikto,

zdržal sa: nikto.

K bodu 4

Poverený vedením odboru sociálnych vecí oboznámil prítomných o návrhu rozpočtu na
rok 2004 na úseku sociálnych vecí. V oblasti sociálneho zabezpečenia predbežný limit dotácie
zo štátneho rozpočtu predstavuje 456 992 tis. Sk, vlastné príjmy 54 770 tis. Sk, príjmy spolu
511 762 tis. Sk. Na úseku sociálneho zabezpečenia došlo k úprave kapitálových výdavkov
z pôvodných 10 mil. Sk na 17 610 tis. Sk z dôvodu prechodu ďalších kompetencií z dôvodu
prechodu ďalších kompetencií zo štátnej sféry na mestá a obce. Na úseku sociálnej pomoci
predbežný limit pre tieto subjekty predstavuje čiastku: rozpočet roku 2003 a 5% nárast pre
subjekty poskytujúce sociálnu pomoc t. j. celkom na rok 2004 – 33 081 tis. Sk.
Zároveň MUDr. Kőhler informoval o rozpustení čiastky rezervného fondu na havarijné
stavy v sociálnych zariadenia.

Uznesenie č. 5
Komisia sociálnej pomoci

berie na vedomie
informatívnu správu o návrhu rozpočtu na rok 2004 na úseku sociálnych vecí.

Výsledok hlasovania:

Za: 6 hlasov,

proti: nikto,

zdržal sa: nikto.

K bodu 5

Predsedkyňa komisie Elena Gottasová informovala členov komisie o situácii v DD a DSS
v Ružomberku, Riadok 8.
Členka komisie Ing. Jana Svrčková informovala prítomných o odstavení vody v DSS
Kysucké Nové Mesto, Litovelská.

K bodu 6

Členovia komisie sa zhodli, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 18.
novembra 2003 o 13.00 hodine v zasadačke Úradu ŽSK.
Na záver predsedkyňa komisie poďakovala prítomným za účasť a rokovanie komisie
ukončila.

V Žiline dňa 11. novembra 2003

Elena GOTTASOVÁ, predsedníčka komisie

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

Miroslava STAŇOVÁ, zapisovateľka

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

