Zápisnica
z rokovania komisie sociálnej pomoci zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré
sa konalo 14. 12. 2004 o 13.00 hodine v zasadačke Úradu ŽSK

Prezencia:

prítomní – podľa priloženej prezenčnej listiny
ospravedlnení - Ing. Jana Svrčková
- Ing. Valéria Thielová

Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie.
Vyhodnotenie činnosti komisie sociálnej pomoci za rok 2004.
Rôzne.
Záver.

K bodu 1
Rokovanie komisie otvorila a zúčastnených privítala predsedníčka sociálnej komisie
Elena Gottasová ( ďalej len „predsedníčka komisie“).
Konštatovala, že na rokovaní je prítomných 6 členov komisie a redaktorka
regionálnych novín Žilinského samosprávneho kraja Radka Štrbová.
K bodu 2
Predsedníčka komisie vyhodnotila činnosť komisie sociálnej pomoci za rok 2004.
Skonštatovala, že členovia sociálnej komisie sa stretli 13 krát a zaoberali sa najmä
problematikou v oblasti sociálnej pomoci a sociálnych služieb. Podľa plánu boli vykonávané
návštevy v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja, ale aj v subjektoch, ktoré poskytujú sociálnu pomoc a ktorým Žilinský
samosprávny kraj v zmysle zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších
predpisov poskytuje finančné príspevky. Najväčšia pozornosť bola venovaná Koncepcii
sociálnych služieb, ktorá bola schválená v auguste zastupiteľstvom Žilinského samosprávneho
kraja. Priebežne bolo sledované čerpanie rozpočtu na úseku sociálnych služieb a sociálnej
pomoci. V októbri 2004 bol schválený návrh rozpočtu na rok 2005 zastupiteľstvom
Žilinského samosprávneho kraja.
K bodu 3
Členovia komisie sociálnej pomoci schválili plán činnosti komisie na 1. polrok 2005.
Predsedníčka komisie informovala prítomných o sťažnosti chovankyne z neziskovej
organizácie Detský domov „Detský smiech“ v Likavke, ktorú obdržala písomne.

Uznesenie 1
Komisia sociálnej pomoci
schvaľuje
plán činnosti komisie na 1. polrok 2005.
Výsledok hlasovania 1:

Za: 7 hlasov,

proti: nikto,

zdržal sa: nikto.

Uznesenie 2
Komisia sociálnej pomoci
žiada
vedúcu odboru sociálnych vecí
predložiť písomné stanovisko k riešeniu sťažnosti chovankyne z neziskovej organizácie
Detský domov „Detský smiech“ v Likavke a k vykonanej kontrole v tomto zariadení.
Výsledok hlasovania 2:

Za: 7 hlasov,

proti: nikto,

zdržal sa: nikto.

K bodu 4
Na záver predsedníčka komisie poďakovala všetkým členom komisie za prácu počas
celého roku 2004 a rokovanie komisie ukončila.

Žilina 16. decembra 2004
Zapísala Slavka Volochová

Elena Gottasová
predsedníčka komisie
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