Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia – Grantová komisia – ( KPP)

Zápisnica zo zasadnutia
Grantovej komisie mestskej časti Bratislava - Ružinov
konanej dňa 16.03.2015

Prítomní:  podľa  prezenčnej listiny: 
PaedDr. M￡ria Barancov￡Mária Barancová, MVDr. Marián Gajdoš, Dr. Pavol Jusko, Mgr. Petra Palenčárová,                                      Ing. Martin Patoprst�Martin Patoprstý, Ing. arch. Lucia Štasselová, Ing. Peter Turlík

PROGRAM:

 1.  Prerokovanie návrhu VZN  mestskej časti Bratislava - Ružinov č. ....../2015 o poskytovaní  
      finančných dotácií/grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov. 
2.   Prerokovanie žiadosti  o presun finančných prostriedkov grantový projekt SRRZ-RZ pri   
      ZŠ Medzilaborecká.
3.   Prerokovanie termínov zasadnutí grantovej komisii.
4.   Prerokovanie termínov poslaneckého prieskumu v podporených projektoch.
5.   Rôzne.

K bodu 1/ 
Grantová komisia mestskej časti Bratislava - Ružinov prerokovávala prepracovaný návrh VZN mestskej časti Bratislava - Ružinov č. ....../2015 o poskytovaní finančných dotácií / grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov. Návrh a pripomienky prijaté na predošlom stretnutí zapracoval zástupca starostu MVDr. Marián Gajdoš. 

Uznesenia:
	 Grantová komisia mestskej časti Bratislava – Ružinov navrhuje, aby


	v novom návrhu VZN mestskej časti Bratislava - Ružinov č. ....../2015 boli podmienky a kritéria poskytovania dotácií a grantov spracované v samostatných paragrafoch VZN

Hlasovanie:
prítomní:7    za:7    proti:0    zdržali sa:0

	finančné prostriedky vyčlenené z rozpočtu MČ na grantový program predstavovali minimálne 1% zo sumy daňových príjmov rozpočtu mestskej časti,

Hlasovanie:
prítomní:7    za:7    proti:0    zdržali sa:0

	§7 o dotáciách poskytovaných z rozpočtovej položky na  zvláštne výdaje starostu boli vypustené,

Hlasovanie:
prítomní:7    za:2    proti:3    zdržali sa:3

B.  Grantová  komisia  mestskej časti Bratislava – Ružinov ukladá tajomníčke úlohu pripraviť 
      na ďalšie  zasadnutie  komisie  prehľad  poskytnutých  dotácií v mestskej časti Ružinov za    
      obdobie  posledných 10 rokov, v štruktúre: názov subjektu, výška poskytnutej dotácie a ak 
      je  to  možné,  aj  právna  forma  subjektu,  ktorému bola dotácia poskytnutá (príspevková,  
      rozpočtová, nezávislá organizácia, občianske združenie,  s.r.o., a.s. a pod.) 
	V rámci diskusie sa  Grantová komisia mestskej časti Bratislava – Ružinov dohodla, že bude o výslednej podobe VZN pokračovať v rozprave aj na ďalšom zasadnutí grantovej komisie.

	v novom VZN navrhuje grantová komisia uviesť v §2 základné pojmy,  tak aby sa jasne odlíšili pojmy dotácia  a grant, a aby sa nevzťahovali na subjekty, v ktorých má Mestská časť Bratislava – Ružinov finančné podiely.


K bodu 2/
	Grantová komisia mestskej časti Bratislava – Ružinov navrhuje, aby neschválila presun finančných prostriedkov grantový projekt SRRZ-RZ pri ZŠ Medzilaborecká, nakoľko je projekt po dátume svojho ukončenia a realizátori nepožiadali o jeho predĺženie.


Hlasovanie:
prítomní:7    za:7    proti:0    zdržali sa:0

B.  Grantová komisia mestskej časti Bratislava – Ružinov ukladá tajomníčke 
	doštudovať pravidlá poskytovania grantov a predkladať v budúcnosti len tie žiadosti, ktoré spĺňajú formálne kritéria poskytovania grantov – vrátane žiadostí o presun medzi položkami.
	upozorniť realizátorov projektu o nutnosti vrátenia finančných prostriedkov.


K bodu 3/
Členovia Grantovej komisie mestskej časti Bratislava – Ružinov sa dohodli na termíne nasledujúceho zasadnutia komisie - dňa 8.4. 2015 o 17:00 v budove Mestskej časti Ružinov.

Členovia Grantovej komisie mestskej časti Bratislava – Ružinov poverili predsedníčku Grantovej komisie zaslaním návrhu termínov ďalších zasadnutí komisie do konca roka v súlade s plánom zasadnutí a zberom materiálov do zastupiteľstva a miestnej rady mailom.

K bodu 4/ 
Grantová komisia mestskej časti Bratislava – Ružinov ukladá tajomníčke 
	vypracovať prehľad doručených žiadostí za obdobie rokov 2011 - 2014 so zdôvodnením pridelenia a nepridelenia grantu (ak ich má mestská časť k dispozícii v tejto podobe)

spracovať existujúci priebeh procesu od prijatia žiadosti o grant, cez schválenie až po jej vyúčtovanie. 
členovia komisie sa na najbližšom zasadnutí vyberú organizácie/projekty, ktoré navštívia.

K bodu 5/
a) Grantová komisia prerokovala návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov č. 43/IV/2015 zo dňa 10.3.2015, prijatého ku Grantovému programu / výzva mestskej časti Bratislava – Ružinov pre rok 2015 a prijala návrh riešenia. Gesciou v predmetnej veci poverila predsedníčka člena komisie MVDr. Mariána Gajdoša, zástupcu MČ Ružinov.

b) predsedníčka komisie informovala grantovú komisiu o skutočnosti, že uchádzači o členstvo v komisii z radov obyvateľov boli emailom dňa 18.2.2015 informovaní o prerokovaní  ich žiadosti v súlade s rozhodnutím komisie v tejto veci. 


                                                                                                Ing. arch. Lucia Štasselová v.r.    
                                                                                                       predsedníčka komisie                                                             

V Bratislave 17.03.2015
Zapísala: Ing. Dominika Slez￡kov￡Dominika Slezáková

