Sociálna komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Košice 22.03.2019
Číslo: 2836/2019/OSVaZ-11101
Vybavuje: Mgr. E. Revajová Bujňáková
Email: emilia.revajova@vucke.sk
t.č.: 055-72 68 282, 0918 766 295

POZVÁNKA
V zmysle § 20 zákona NR SR č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov zvolávam 7. rokovanie Sociálnej komisie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční
dňa 3. apríla 2019 o 11.00 hod.
v priestoroch Zariadenia sociálnych služieb ARCUS, Skladná 4, Košice.
NÁVRH PROGRAMU
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Schválenie programu
Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2018 (bod č. 5 programu zastupiteľstva)
Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2019 (bod č. 6 programu
zastupiteľstva)
5. Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle § 5 ods. 6 Všeobecne záväzného nariadenia
Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien
a doplnkov (bod č. 8 programu zastupiteľstva)
6. Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK v zmysle Všeobecne záväzného
nariadenia č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov (bod č. 9
programu zastupiteľstva)
7. Návrh VZN KSK o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na prevádzku
poskytovateľom sociálnej služby a na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately (bod č. 10 programu zastupiteľstva)
8. Návrh VZN o zriadení školského internátu a školskej jedálne ako súčastí Hotelovej akadémie,
Južná trieda 10, Košice (bod č. 11 programu zastupiteľstva)
9. Informatívna správa o plnení Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji za rok 2018
(bod č. 13 programu zastupiteľstva)
10. Predstavenie činnosti zariadenia sociálnych služieb Arcus – Špecializované zariadenie
a zariadenie pre seniorov, Skladná 2, Košice
11. Rôzne
12. Záver

V prílohe si dovoľujeme zaslať aj linky, kde budú priebežne zverejňované materiály pre
poslancov a neposlancov:
Aplikácia Digitálne Zastupiteľstvo: https://dz2be.vucke.sk/
Prostredie SharePoint: https://portal.vucke.sk/komisie/ (členené podľa číslovania bodov
z návrhu programu 11. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja)
Prihlasovacie údaje na prístup k obom portálom, ktoré boli zaslané z úrovne organizačného
oddelenia SMS správou, platia pre celé volebné obdobie.
Svoju účasť prosím potvrďte na mailovej adrese: monika.beresova2@vucke.sk.
S pozdravom

Mgr. Emília Revajová Bujňáková
tajomník komisie

PhDr. Jana Cibereová
predsedníčka

