ZÁPISNICA
zo zasadnutia Komisie pre sociálne veci a bývanie
pri Mestskom úrade v Starej Turej
zo dňa 14. februára 2012

Prítomní: Mgr. J. Bublavá, Ing. L. Galovičová, MUDr. E. Sadloňová, Mgr. S. Krištofíková,
Ing. V. Zapletalová, M. Mlynek
Neprítomná/ospravedlnená: PharmDr. L. Barszcz

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájenie komisie;
Prejednanie žiadostí o jednorazové sociálne dávky;
Prejednanie žiadostí o predĺženie nájmu;
Potravinová pomoc pre obyvateľov Starej Turej-informácia
Komunitný plán sociálnych služieb
a. Aktuálny stav ohľadne dotazníkov pre poskytovateľov sociálnych služieb
b. Analýza súčasného stavu poskytovaných sociálnych služieb
c. Ďalší postup KPSS/úlohy

6.
7.

Rôzne – podnety a pripomienky členov komisie;
Záver rokovania komisie.

1. Podpredseda komisie M. Mlynek privítal prítomných členov komisie, ktorí spoločne
prejednali a nasledovne schválili program komisie.

2. Boli prejednané a schválené jednorazové výpomoce občanom mesta:
J.H., Stará Turá, vzhľadom k dlhu voči Mestu Stará Turá nepĺňa podmienky pre
poskytnutie jednorazovej dávky v zmysle VZN, nepriznané
M.K., Stará Turá, odsúhlasené 100 €
M.H., Mesto Stará Turá, vecná dávka - odsúhlasené 100 € - na obedy
T.T., Mesto Stará Turá, odsúhlasené 100 €
nesv.J.H., Stará Turá, odsúhlasené 100 €
A.D., Stará Turá, odsúhlasené 22,50 € na školné v ZUŠ
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za II.polrok 2011/2012, poukázať na účet v ZUŠ z charitatívneho fondu

3. Boli prejednané žiadosti o predĺženie nájmu:
M.J., Stará Turá predĺžiť o 1 rok
D.S., Stará Turá predĺžiť o 3 roky
T.D., Stará Turá predĺžiť o 1 rok
P.D., Stará Turá predĺžiť o 1 rok
Z.V., Stará Turá predĺžiť o 1 rok
B.B., Stará Turá, predĺžiť o 1/2 rok
M.B., Stará Turá, predĺžiť o 1/2 rok , bola oboznámená s potrebou výmeny bytu, keď sa
naskytne príležitosť.

4. Ing.Zapletalová informovala členov komisie s organizáciu, priebehom a zhodnotením
potravinovej pomoci v našom meste. Potravinová pomoc bola v dňoch 1.a 2.2.2012
odovzdaná 250.občanom nášho mesta, ktorí spĺňali podmienky pre jej poskytnutie.
Celkovo sa odovzdalo 5 000 kg múky a 5kg cestovín.Poďakovala členom komisie –
Mgr.Lužnej a p.Mlynekovi, ktorí sa aktívne zapojili do vydávania potravín počas
chladných dní. Poďakovanie patrí aj patrí aj pracovníkom Technických služieb a MsÚ,
ktorí pri odovzdávaní pomáhali.
5. V rámci tohto bodu rokovania bola prediskutovaná otázka dopracovania komunitného
plánu a bol stanovený nasledovný postup prác:
Mgr.Bublavá rozposlala dotazníky členom komisie pre poskytovateľov sociálnej pomoci ,
Tieto boli vyplnené a vrátené členomi komisie Mgr.Bublavej k zhodnoteniu a analýze
súčasného stavu do 25.2.2012. Do grafickej podoby zabezpečí PharmDr.Barszcz
v termíne do 29.2.2012. Následne sa v marci stretnú vedúci jednotlivých pracovných
skupín, dohodnú termíny a spôsob skompletovania celého materiálu s Mgr.Barbušinovou.

6. Mgr.Bublavou bola podaná informácia o P.J., ktorý sa dlhodobo zdržoval

3
v centre „Prameň na Súši“, avšak v súčasnosti sa osamostatnil, následne prišiel
o zamestnanie a zadĺžil sa. Je predpoklad, že býva v Starej Turej na Slobodárke.
7.

Komisia bola ukončená o 16 hod.

Návrh termínu pre ďalšie zasadnutie komisie: 20.3. 2012

V Starej Turej, 14.2. 2012
Zapísala: Ing. V. Zapletalová
Schválil: PharmDr. L. Barszcz

