Komisia školstva a mládeže Mestského zastupiteľstva v Žiline

POZVÁNKA

Pozývam Vás na zasadnutie komisie školstva a mládeže, ktoré sa uskutoční
dňa 25. januára 2019 /piatok/ o 14,00 hod.
v budove Mestského úradu, Nám. obetí komunizmu 1, vo veľkej zasadačke na prízemí.

Program:

1. Otvorenie, schválenie programu
2. Správa o výsledkoch kontrol – (ÚHK)
3. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Žilina za rok 2018
– (ÚHK)
4. Návrh na zmenu Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina
na I. polrok 2019 – (Mgr. Randa, Ing. Birnerová)
5. Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 – zmena rozpočtu rozpočtovým
opatrením č. 1/2019 – (OE)
6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach poskytovania
dotácií z rozpočtu mesta Žilina – (poslanecký návrh – Ing. J. Ničík)
7. Informácia o vymenovaní prednostu Mestského úradu v Žiline – (OVV)
8. Voľba členov – neposlancov komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline –
(OVV)
9. Dodatok k zriaďovacej listine Základnej školy s materskou školou, Školská
49, Žilina – (OŠaM)
10. Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určujú školské obvody
základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina – (OŠaM)
11. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2017 o výške príspevkov na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina v znení Všeobecne záväzného
nariadenia č. 8/2018 – (OŠaM)
12. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o výške finančných
prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy,
dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia – (OŠaM)
13. Návrh na odvolanie delegovaných zástupcov zriaďovateľa z rád škôl
a školských zariadení, potvrdenie delegovaných zástupcov zriaďovateľa

v radách škôl a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských
zariadení – (OŠaM)
14. Rôzne, záver
.
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