Poďakovanie poslancom
Dňa 13. 12. 2011 poslanci Miestneho zastupiteľstva Bratislava –
Petržalka schválili rozpočet Petržalky na rok 2012 a výhľad pre roky 2013
a 2014.
Prvý „nástrel“ rozpočtu predložil poslancom starosta v priebehu mesiaca
november 2011 a zároveň nás vyzval na jeho pripomienkovanie, jeho
doplnenie, jeho úpravu tak, aby boli dodržané zákonné predpisy hospodárenia
obce. Z iniciatívy starostu a prednostu úradu sa uskutočnilo niekoľko stretnutí k návrhu rozpočtu
(na úrovni poslaneckých klubov, spoločné stretnutie poslancov, predsedov poslaneckých klubov).
Pripomienky a zmeny boli seriózne odkonzultované a vyargumentované.
Poslanecký klub SMER-SD, SNS, SF, OK aktívne pristúpil k posúdeniu návrhu rozpočtu
a veľkou mierou prispel k presadeniu niektorých zmien a úprav rozpočtových kapitol. Podnety
prichádzali od zástupcov klubu z jednotlivých pracovných komisií zastupiteľstva.
V tejto súvislosti, z oblasti školskej komisie, som predložil návrh na koncepčné riešenie
vzdelávania a výchovy v petržalských (obecných) materských školách s využitím interaktívnych
tabúľ. Uvediem, že iniciujúcim podnetom tohto návrhu boli moje návštevy v MŠ Iľjušinova
a skúsenosti riaditeľky tejto MŠ a pedagógov tejto MŠ. Po preverení si situácie v ostatných
petržalských MŠ a zistení, že inventárny počet interaktívnych tabúľ je žalostne malý (z devätnástich
MŠ sú tabule iba na dvoch MŠ a aj tie získali MŠ z neobecných zdrojov a iniciatív) som predložil
návrh na doplnenie kapitoly Školstvo a vzdelávanie v rozpočte Petržalky 2012 tak, aby v roku 2012
mestská časť zakúpila a dala do užívania 4 tabule na štyroch MŠ a postupne v rokoch 2013 a 2014
boli tabuľami „vystrojené“ všetky petržalské MŠ.
Môj poslanecký klub tento návrh podporil a návrh sa dostal do pripomienkového konania pred
samotným schvaľovaní rozpočtu. Nakoniec sa podarilo vyrokovať a zahrnúť do rozpočtu Petržalky
na rok 2012 iba dve tabule s tým, že pri dobrých výsledkoch hospodárenia Petržalky v roku 2012
a dodatočného vytvorenia voľných zdrojov predsa len budú štyri. Výhľad pre roky 2013 a 2014
zostáva celkovo 17 tabúľ.
V pléne zastupiteľstva pri schvaľovaní rozpočtu neboli zo strany ostaných poslancov z iných
poslaneckých klubov žiadne pripomienky. Takže, panie a páni poslanci, ďakujem v mene svojom,
v mene detí i rodičov za podporu a schválenie návrhu.
Ing. Miloš Černák (poslanecký klub SMER-SD, SNS, SF, OK)
kontakt http://www.miloscernak.sk/

