www.kosicezapad.sk


 

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Západ


 
Uznesenia
z mimoriadneho zasadnutia Miestneho zastupitel'stva MČ Košice - Západ, konaného dňa 25. marca v zasadacej miestnosti
MZ MČ Košice - Západ, Tr. SNP č. 39 na 1. posch. MÚMČ so začiatkom o 16,00 hodine.

 

 
Č. uzn.            Obsah
17.      Schválenie výšky dotácií poskytovaných MČ Košice - Západ na základe došlých žiadostí
18.      Úprava v zložení komisií MZ MČ Košice - Západ
Uznesenie MZ č. 17-25/3-2003
MZ MČ Košice - Západ
1.     
schvaľuje
poskytnutie dotácií:
a) pre Gréckokatolícku cirkev - farnosť Košice - Terasa, na dostavbu farskej budovy                          v sume: 200.000,- Sk
b) pre Košickú organizáciu vozíčkárov - Nezávislý život, Talinská 1, Košice                                          v sume: 10.000,- Sk
c) pre Slov. zväz telesne postihnutých, ZO č. 33, Narcisová 20, Košice                                                v sume: 10.000,- Sk
d) pre ZŠ Trebišovská, Košice                                                                                                                 v sume: 7.000,- Sk
e) pre Slov. zväz sluchovo postihnutých, Kováčska 65-67, Košice     
                                                  v sume: 5.000,- Sk
f) pre ZOO Kavečany na dostavbu medvedínca                                                                                      v sume: 10.000,- Sk
g) pre Gymnastik Košice, Popradská 84, Košice                                                                                      v sume: 20.000,- Sk
h) pre Úniu nevidiacich a slabozrakých, Park obrancov mieru 1, Košice                                                 v sume: 5.000,- Sk
i) pre Verejnú knižnicu Jána Bocatia, Hlavná 48, Košice pre pobočku v MČ Košice - Západ                 v sume: 20.000,- Sk
2.     
odporúča
žiadosti o dotácie
a) pre Rokcent, n. o. Kysucká 16, Košice - neprejednávať, požiadať o doplnenie podania
            b) pre Gymnázium Sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3, Košice - návrh stiahnuť
            c) pre Slov. zväz zdravotne postihnutých, Hlavná 68, Košice - neriešiť, vzhľadom na limitovanie finančných prostriedkov
            d) pre Cassoviu Open - Tanečná škola Poprocký - neriešiť, vzhľadom na limitovanie finančných prostriedkov
            e) pre Nadáciu filia centrum Košice, Orgovánová 5, Košice - neriešiť, vzhľadom na limitované finančné prostriedky a presunúť do
               
budúceho obdobia
            f) pre Slovenský červený kríž, Komenského 19, Košice - neriešiť, presunúť do budúceho obdobia
          
 g) pre Divadlo Romathan, Štefánikova 4, Košice - neriešiť, vzhl'adom na limitované finančné prostriedky
            h) pre Slov. zväz protifašistických bojovníkov, ZO pri VSŽ č. 16, Košice - neriešiť
           
i) pre združenie FEMAN, Zvonárska 21, Košice - neschváliť
           
j) pre Medzinárodný maratón mieru - neriešiť vzhl'adom na limitovanie finančných prostriedkov v rozpočte MČ
Uznesenie Č. 18-25/3-2003
MZ MČ Košice - Západ
a) s ch val' uje
    za členov komisie finančnej MZ MČ Košice - Západ z radov neposlancov:
    Evu Trávnikovú a JUDr. Jaroslavu Ondrušovú
b) ukladá
predsedom komisií podnikatel'skej a bytovej a sociálnej upraviť a doručiť zástupcovi starostu písomné návrhy na zloženie komisií z radov
neposlancov tak, aby boli rešpektované: Rokovací poriadok komisií MZ a odporučený celkový počet členov komisie 11, v lehote ustanovenej
Rokovacím poriadkom Miestnej rady
Košice, 31.03.2003

                                                                                              PhDr. Pavol M u t a f o v

                                                                                                             starosta
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