Zápisnica
zo zasadnutia Komisie sociálnej, zdravotnej, bytovej a pre rómsku komunitu
konanej dňa 6.6.2013
Prítomní:

Za mestský úrad:

Oľga Dzimková - predsedníčka komisie , poslankyňa MsZ
Samuel Čiasnoha- podpredseda komisie , poslanec MsZ
Mgr.Alena Cifrová Anna Kraková - členka komisie
Mgr.Anna Mosinová - členka komisie
Viera Repaská - členka komisie
Izabela Slobodníková - členka komisie
Mgr.Jozef Válek - člen komisie -ospravedlnený
PhDr. Imrich Papcun

Program: 1, Otvorenie
2,Kontrola plnenia úloh
3,Bezpečné a zdravé prázdniny - príprava akcie
4,Rôzne
5,Záver

K bodu 1. Otvorenie
Zasadnutie otvorila predsedníčka komisie Oľga Dzimková a privítala prítomných členov komisie.
K bodu 2. Kontrola plnenia úloh
Jednotliví členovia komisie vykonali previerky opatrovateľskej služby v domácnostiach ako aj v DOS-e.
Informovali členov komisie o poskytovaných službách, opatrovaní sú z opatrovateľkami spokojní, len
niektorí by si priali, aby k nim chodila len jedna opatrovateľka, nie napríklad dve.
K bodu 3. Bezpečné a zdravé prázdniny
Ako každý rok aj tento zorganizujú členovia komisie pre rómske deti akciu z názvom Bezpečné a zdravé
prázdniny. Tento rok sme si vybrali deti z 3.ročníka základnej školy na SNP ulici. Akcia sa uskutoční
21.6.2013 na multifunkčnom ihrisku. Akcia bude zameraná na dopravnú výchovu, ktorú zabezpečí
Mgr.Válek ,ďalej to bude zdravotná výchova , o ktorú sa postará predsedníčka komisie p.Dzimková.
Ide nám hlavne o to, aby si deti užili prázdniny v zdraví. Okrem dopravnej a zdravotnej výchovy pripravíme
pre deti ešte športové akcie ako sú beh cez prekážky, beh s loptičkou na lyžičke, hod loptičkou na cieľ a
prekážkový beh. Predsedníčka komisie požiadala členov, aby sa aktívne zapojili do tejto akcie, čo jej aj
členovia prisľúbili.
K bodu 4. Rôzne
Predsedníčka komisie oznámili členom komisie rozhodnutie p.Mgr. Aleny Cifrovej vzdať sa členstva v
komisii nakoľko už nie je obyvateľkou Krompách.

K bodu 5. Záver
Na záver zasadnutia sa predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť, popriala im príjemné

prežitie dovolenkového obdobia a dohodli sa na termíne najbližšieho zasadnutia komisie.

V Krompachoch, dňa 7.6.2013

Oľga Dzimková
predsedníčka komisie

