
    CARITASOV DOM
    za starije i nemoćne osobe
       Sv. Ivan Krstitelj
              IVANEC

Broj:  374/01-2016.  
Ivanec,  12.12.2016.

P O Z I V

           Temeljem čl. 22. Statuta Caritasova doma za starije i nemoćne osobe Sv. Ivan Krstitelj 

Ivanec,  sazivam 72. sjednicu Upravnog vijeća za dan 16. prosinac  2016. godine  (petak) 

koja će se održati u prostorijama Caritasova doma sa početkom u 10,00 sati.

     Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i   r e d :

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne 71. sjednice Upravnog vijeća, održane dana 
03.11.2016. godine, u prostorijama Caritasova doma Ivanec;

2. Izvješće  o  radu  Caritasova  doma  Ivanec  za  razdoblje  04.11.2016.  – 
16.12.2016. godine;

3. Prijedlog i donošenje Financijskog plana poslovanja Caritasova doma Ivanec 
za 2017. godinu;

4. Prijedlog  i  donošenje  odluke  o  osnivanju  komisija  za  sveobuhvatni  popis 
imovine  i  obveza  Caritasova  doma Ivanec,  sa  stanjem na  dan  31.12.2016. 
godine;

5. Izvješće o radu Povjerenstva pružatelja usluga socijalne skrbi na području 
sprečavanja  i  suzbijanja  bolničkih  infekcija,  te  prijedlog  Godišnjeg  plana 
prevencije  i  kontrole  mjera za  sprečavanje  i  suzbijanje  infekcija  za  2017. 
godinu;

6. Prijedlog i  donošenje odluke o isplati  dara djetetu (radnika) do 15 godina 
starosti (godišnje), sukladno čl. 13.se.2.t.10. Pravilnika o porezu na dohodak i 
Pravilnika  o  radu  Caritasova  doma  Ivanec,  na  osnovu  ranije  usmene 
suglasnosti;

7. Prijedlog  i  donošenje  odluke  o  isplati  neoporezive  naknade  radnicima, 
uključivo ravnatelj, sukladno čl. 13.st.2.t.11 Pravilnika o porezu na dohodak;



8. Razno;

 
     Unaprijed zahvaljujem na odazivu i srdačno pozdravljam! 

                                                                                       Predsjednik Upravnog vijeća
                                                                                               Caritasova doma 
                                                                                       Darko Stanko, dipl.soc.ped.

 Dostavlja se:

1. Darko Stanko, dipl.soc.ped.,  predsjednik Upravnog vijeća  
2. msgr Antun Perčić, član Upravnog vijeća
3. msgr. Ivan Godina, predsjednik Caritasa Varaždinske biskupije 
4. mr. sc.  Ante Šola, dipl.teol., član Upravnog vijeća
5. Ivan Prekrit,  član Upravnog vijeća
6. Matija Čavka, član Upravnog vijeća
7. Tomislav Jalšovec, dipl.soc.ped., ravnatelj Doma
8. pismohrana – ovdje


	    CARITASOV DOM
	       Sv. Ivan Krstitelj
	P O Z I V


