Sociálna komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Košice:
23.09.2013
Číslo:
1223/2013-OSVaZ/24692
Vybavuje: Ing. Zuzana Jusková
e-mail: Zuzana.Juskova@vucke.sk
Telefón: 055/7268 280

ZÁPISNICA
z 24. zasadnutia Sociálnej komisie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja, konaného dňa 23. 09. 2013

PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie rokovania
Informácia o realizácii projektu EHMK
Návrh novely zákona o sociálnych službách
Diskusia
Záver

K bodu č. 1
Vyjadrenie:
Rokovanie otvorila predsedníčka komisie, ktorá skonštatovala,
uznášaniaschopné a bude prebiehať podľa stanoveného programu.

že

zasadnutie

je

Prítomní členovia komisie schválili predložený program zasadnutia.
Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 2
Vyjadrenie:
Materiál odprezentovala predsedníčka komisie. Plánované aktivity v rámci projektu EHMK
boli zrealizované, resp. sú realizované.
Uznesenie:
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK
vedomie.
Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0

predložený materiál

prerokovať a zobrať na

Zdržal sa: 0
K bodu č. 3
Vyjadrenie:
Ing. Zuzana Jusková, vedúca OSVaZ informovala prítomných o pripomienkovom konaní
k novele zákona, o rozporovom konaní, podaných pripomienkach za KSK a zmenách, ktoré
by mali mať pozitívny dopad na rozpočet KSK.
K bodu č. 4 - diskusia
Ing. Jusková informovala členov komisie o potrebe schváliť predloženie materiálu na 24.
zasadnutie Zastupiteľstva KSK. Ide o materiál: „Spolufinancovanie projektov zo
štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program 2007-2013, prioritná os 2:
Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately“. Ide o projekt
zariadenia LIDWINA-DSS, kde 18 klientov bude umiestnených do deinštitucionalizovanej
formy sociálnej služby. Povinnou prílohou žiadosti o NFP je uznesenie zastupiteľstva
o spolufinancovaní projektu (92 096 Eur).
Uznesenie:
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK
bez pripomienok

predložený materiál prerokovať a schváliť

Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Predsedníčka komisie oboznámila členov komisie s prehľadom účasti a vyhodnotila účasť
jednotlivých členov percentuálne za obdobie 2013.
Ing. Jusková zhodnotila činnosť komisie, mimo materiálov na rokovanie zastupiteľstva boli
prerokované materiály napr.:
- Ciele referátu sociálnych vecí na rok 2012
- Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji – Akčné plány
- Sociálny sprievodca KSK – brožúra
- Štandardy kvality sociálnych služieb v KSK
- Implementácia projektu KVApka
- Kontrolná činnosť v zariadeniach poskytovateľov SS
- Deinštitucionalizácia sociálnych služieb
- Plnenie Koncepcie rozvoja ZSS

....................................................
Ing. Zuzana Jusková
tajomníčka komisie

.....................................................
MVDr. Anna Jenčová
predsedníčka komisie

