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ČLANOM SVETA MČ MAGDALENA

ZADEVA: VABILO ZA SKLIC 4. DOPISNE SEJE SVETA MESTNE ČETRTI MAGDALENA

Spoštovani,
na podlagi 71. člena Statuta Mestne občine Maribor in 32. a člena Poslovnika Mestnega
sveta Metne občine Maribor, sklicujem 4. dopisno sejo Sveta Mestne četrti Magdalena.
Dopisna seja je potrebna zaradi prošnje Društva TOTI DCA Maribor, so.p., ki ga mestna
četrt, z namenom zagotovitve medgeneracijske centra za krajane na svojem območju, že
vrsto let podpira pri njegovih prizadevanjih. Zaradi prijave na razpis za sofinanciranje
programov, potrebuje društvo predlagani sklep sveta mestne četrti najpozneje do začetka
prihodnjega tedna, v tem času pa lahko sklep zagotovimo le z dopisno sejo. Predlagano je,
da se v tem času s sklepom potrdi tudi mnenje mestne četrti k protokolu izvajanja
participatornega proračuna (sprejemanje sklepa je predvidela Služba za MČ in KS, in sicer
do 15. 09. 2016, iz objektivnih razlogov sprejemamo sklep s to dopisno sejo).
Glasujete tako, da tajniku MČ Magdalena pisno sporočite, ali ste ZA ali PROTI sprejetju
posameznega predlaganega sklepa. Za glasovanje preko e-pošte velja elektronski odgovor
kot glasovnica. Članom sveta, ki bodo svoj glas oddali osebno ali po navadni pošti, bo
glasovnico pripravil tajnik mestne četrti.
Predlagam, da sprejmemo naslednje sklepe:
SKLEP 1:
Člani Sveta Mestne četrti Magdalena so se dne 14.10.2016 ob svojem obisku Društva
TOTI DCA Maribor, so.p., Gorkega ulica 34, seznanili z rezultati delovanja Društva
TOTI DCA Maribor, so.p. ter ugotovili, da društvo izpolnjuje programske in prostorske
pogoje za prijavo na Javni razpis za sofinanciranje projektov večgeneracijskih
centrov. Društvo lahko brezplačno uporablja za izvajanje svojih programov tudi
zunanje površine, to je zelenica neposredno ob objektu v katerem deluje Društvo v
velikosti cca. 700 m2, ki je v lasti MO Maribor in upravljanju MČ Magdalena.
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SKLEP 2:
Svet Mestne četrti Magdalena sprejme mnenje k Predlogu protokola Mestne uprave
MOM, za izvajanje projekta participatorni proračun, št. 02310-37/2016-9, z dne 1. 7.
2016. Sprejeto mnenje je sestavni del obrazložitve tega sklepa in priloga zapisnika 4.
dopisne seje sveta.
Glasovanje poteka od 4. do vključno 9. oktobra 2016.
S spoštovanjem,
Pripravil:
Luka Lubi,
referent - tajnik
Predsednica Sveta MČ Magdalena
Renata Prislan, l.r.
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