Stanoviská komisií Zastupiteľstva BSK
Bod : Návrh Zámeru na vytvorenie funkčnej , efektívnej a hospodárnej siete SŠ a ŠZ v ZP BSK
Názov komisie

Komisia zdravotníctva a sociálnych vecí

Komisia dopravy

Komisia európskych záležitostí, regionálnej
spolupráce a cestovného ruchu

Stanovisko komisie
k návrhu materiálu
Odporúča návrh uznesenia
v časti B upraviť:
a) ukladá riaditeľovi Ú BSK
vytvoriť pracovnú skupinu
z poslancov a zamestnancov
Ú BSK na zabezpečenie
úloh pre realizáciu Zámeru
... Termín: 31. máj 2015
b) ukladá riaditeľovi Ú BSK
na základe výsledkov
rokovania pracovnej skupiny
pripraviť
návrh
postupu
vytvorenia funkčnej,
efektívnej a hospodárnej
siete stredných škôl a
školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti
Bratislavského
samosprávneho kraja.
Termín: 30.11.2015“
a následne
predložiť
na
rokovanie Z BSK.
Odporúča Z BSK prerokovať
a v zmysle návrhu uznesenia
schváliť predložený materiál
Za jednotlivé časti uznesenia
(A, B) hlasovanie osobitne.
Prijala dve uznesenia:
Uznesenie č. 1:
odporúča
doplniť
do
uznesenia materiálu bod B.1
podľa návrhu KŠŠaM –
vytvorenie pracovnej
skupiny zloženej
z poslancov a zamestnancov
Ú BSK a bod B.2 v znení:
„Ukladá riaditeľovi Úradu
BSK na základe výsledkov
rokovania pracovnej skupiny

Hlasovanie

Akceptované / Neakceptované

Zapracované / Nezapracované

Prítomní 8
Za
8
Proti
0
Zdržal sa 0
Nehlasoval:0

Prítomní 11
Za
6/6
Proti
3/2
Zdržal sa 2/3
Nehlasoval:0
Prítomní 6
Za
6/6
Proti
0/0
Zdržal sa:0/0
Nehlasoval:0

akceptované

zapracované

-----

-----

akceptované

zapracované

Komisia kultúry

Komisia regionálneho rozvoja, územného
plánovania a životného prostredia

Komisia školstva, športu a mládeže

pripraviť
návrh
postupu
vytvorenia funkčnej,
efektívnej a hospodárnej
siete stredných škôl a
školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti
Bratislavského
samosprávneho kraja.
Termín: 6.11.2015“
Uznesenie č. 2:
Komisia odporúča Z BSK po
zapracovaní navrhovaných
úprav prerokovať a schváliť
predložený materiál.
Hlasovala dvakrát:
Hlasovanie 1–návrh časti A:
Navrhuje pozmeniť
uznesenie v časti B tak, že
na prípravu konkrétnych
krokov
na
naplnenie
zámerov materiálu bude
vytvorená pracovná skupina
a stanovené termíny pre
konkrétne výstupy činnosti
pracovnej komisie.
Hlasovanie2:
Po zapracovaní podľa časti
A odporúča Z BSK
predložený materiál
prerokovať a schváliť.
Po prerokovaní materiálu
odporúča Z BSK predložený
návrh uznesenia schváliť.
odporúča návrh uznesenia
v časti B upraviť: ukladá
riaditeľovi Ú BSK vytvoriť
pracovnú skupinu
z poslancov a zamestnancov
Ú BSK na zabezpečenie
úloh pre realizáciu Zámeru
... Termín: 31. máj 2015
a následne
predložiť
na
rokovanie Z BSK.

Prítomní 6
Za
6/6
Proti
0/0
Zdržal sa:0/0
Nehlasoval:0
akceptované

Prítomní 8
Za
7
Proti
0
Zdržal sa 0
Nehlasoval:1
Prítomní 9
Za
9
Proti
0
Zdržal sa 0
Nehlasoval:0

zapracované

-----

-----

akceptované

zapracované

Odporúča materiál predložiť Prítomní 4
na rokovanie Zastupiteľstva Za
4
Bratislavského
Proti
0
Komisia majetku, investícií a verejného
----samosprávneho kraja a
Zdržal sa 0
obstarávania
schváliť predložený návrh Nehlasoval:0
uznesenia.
Po prerokovaní odporúča Prítomní 6
Z BSK schváliť materiál po Za
6
zmene uznesenia v bode B: Proti
0
ukladá riaditeľovi Úradu Zdržal
0
BSK:
Nehlasoval:0
B.1
vytvoriť
pracovnú
skupinu z poslancov
a zamestnancov Ú BSK na
zabezpečenie
úloh
pre
Finančná komisia
realizáciu Zámeru ...
akceptované
Termín: 31. máj 2015
B.2 na základe výsledkov
rokovania pracovnej skupiny
pripraviť
návrh
postupu
vytvorenia funkčnej,
efektívnej a hospodárnej
siete
stredných
škôl
a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti
BSK. Termín: 6.11.2015
V stĺpci zapracované / nezapracované pripomienky uviesť či boli / neboli zapracované, ak nie, uviesť dôvod.

-----

zapracované

