PROTOKÓŁ Nr 2/13
z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej
z dnia 26 lutego 2013r.
Posiedzeniu komisji przewodniczył Marek Sijer – Przewodniczący Komisji.
Lista obecności pracowników Urzędu Miejskiego stanowi załącznik
nr 1 do protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Lista obecności radnych znajduje się w teczce z protokołami posiedzeń komisji.
Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia, który
komisja przyjęła: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0.
Temat posiedzenia:
1. Dożywianie dzieci i młodzieży
2. Zapytania i wolne wnioski.
Ad. pkt. 1.
Oleksik Jadwiga – kier. OPS w Opocznie – przedstawiła informację na temat
dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach w Gminie Opoczno.
Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Informacja Wydziału Oświaty stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Poinformowała, że Gmina Opoczno realizuje Rządowy Program – Pomoc
państwa w zakresie dożywiania. Celem programu jest wsparcie gmin w
wypełnianiu zadań własnych w zakresie dożywiania dzieci. Dzieciom i
młodzieży uczęszczającym do szkoły przysługuje pomoc w formie dożywiania,
jeśli miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 150%
kryterium dochodowego tj. 456x150% = 684 zł netto na osobę w rodzinie.
Dzienna stawka przeznaczona na dożywianie jednego ucznia wynosi 5.60 zł,
na to składa się wsad do kotła – 3 zł, wynagrodzenie pracowników kuchni
– 2 zł, koszty związane z wydawaniem posiłków uczniom – 0,20 zł, koszty
związane z przygotowaniem posiłków / media / - 0. 40 zł. Od września do końca
grudnia 2012r. z dożywiania skorzystało 780 uczniów. Posiłki do szkół wiejskich
dowożone są przez pracowników Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego
Grzegorza Siwka z Januszewic. Od 10 września 2012r. kwota brutto za 1 km
przewozu wynosi 2,63 zł.
Wojciechowski Mieczysław – radny – dlaczego w Kruszewcu koszt
funkcjonowania stołówki jest 131 zł?
Sijer Marek – radny – w informacjach z OPS a Wydziałem Oświaty są różnice
dotyczące kosztów poniesionych na obsługę stołówek.
Macierzyński Janusz – z – ca Burmistrza – Ośrodek Pomocy Społecznej
przygotował informację za rok 2012 i na rok 2013, a Wydział Oświaty przekazał
informację tylko za 2012 rok. W Kruszewcu jest 131 zł bo są to roczne koszty
związane z obsługą dzieci, które korzystają ze stołówki w Kruszewcu.
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Wojciechowski Mieczysław – radny – czy będą zmiany w funkcjonowaniu
stołówek szkolnych w szkołach społecznych?
Macierzyński Janusz – z – ca Burmistrza – szkoła społeczna podpisze umowę
z OPS na przygotowanie posiłków.
Gmina realizuje rządowy program „Pomoc państwa z zakresie dożywiania”
i w 2012r. gmina otrzymała z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego dotację
w kwocie 846 425,00 zł.
Kacprzak Andrzej – radny – w szkole prywatnej rodzice płacą za naukę dziecka,
a dożywianie jest z OPS. Wszystkie dzieci powinny być dożywiane w szkołach
i potrzebna jest aktywność dyrektorów, aby pozyskać środki na dożywianie.
Firkowski Bartłomiej – radny – już wcześniej wnioskowałem, aby wszystkie
dzieci korzystały ze stołówek szkolnych. Jeśli dziecko zje w szkole gorący posiłek
to nie będzie kupowało w sklepiku szkolnym Fast – fudów, nie było by otyłości
wśród dzieci.
Macierzyński Janusz – z – ca Burmistrza – jeśli tylko rodzic zgłasza do dyrektora
szkoły, że dziecko chce korzystać z dożywiania to dyrektor nie odmówi. Roczny
koszt wyżywienia dla wszystkich uczniów to około 5 mln zł.
Oleksik Jadwiga – kier. OPS – OPS przygotowuje gorące posiłki dla dzieci,
a z puli dyrektora szkoły są soki czy jogurt.
Wołąkiewicz Grzegorz – radny – OPS przygotowuje gorący posiłek dla dzieci,
a w szkołach funkcjonują również programy jak owoce czy szklanka mleka dla
każdego ucznia. Dziecko tego wszystkiego nie zje i później są problemy
zdrowotne. To rodzice powinni zadbać, aby dziecko ćwiczyło na zajęciach, a nie
zwalniać z lekcji wychowania fizycznego. Jeśli będzie dożywianie wszystkich
dzieci to co z dożywianiem z programu rządowego. Ile km dziennie przejeżdża
samochód przewożąc posiłki na poszczególnych trasach? Co to jest art. 6 a z
ustawy?
Oleksik Jadwiga – kier. OPS – przewóz gorących posiłków do szkół odbywa się
na trzech trasach – łącznie 78 km dziennie. Na komisję Oświaty przygotuję ile
km na poszczególne trasy.
Art. 6a ustawy Pomoc państwa w zakresie dożywiania zakłada, że w
szczególnie uzasadnionych przypadkach, losowych sytuacjach można przyznać
pomoc w formie posiłku bez konieczności przeprowadzania wywiadu
środowiskowego i bez wydania przez OPS decyzji administracyjnej.
Kacprzak Andrzej – radny – czy jest rozporządzenie, że dziecko ma zjeść obiad
dwudaniowy. Czy nie może być posiłku jednodaniowego?
Sijer Marek – radny – są różnice w kosztach poniesionych na obsługę
w ZSS Nr 1.
Macierzyński Janusz – z – ca Burmistrza – odpowiem na Komisji Oświaty.
Wołąkiewicz Grzegorz – radny – o jakie środki finansowe może się ubiegać
gmina?
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Oleksik Jadwiga – kier. OPS – program Pomoc państwa w zakresie dożywiania
mówi, że możemy się ubiegać o 60% środków, a 40% to środki własne gminy.
Pozyskaliśmy na dożywianie 67% środków z dotacji od państwa. Wśród dzieci
korzystających ze stołówek są również dzieci, które płacą za posiłki.
Wołąkiewicz Grzegorz – radny – czy gmina właściwie szacuje koszty
przygotowania posiłków?
Macierzyński Janusz – z – ca Burmistrza – czy program dotyczy tylko dzieci
w szkołach, czy innych osób?
Oleksik Jadwiga – kier. OPS – program dożywiania dotyczy dzieci i osób
bezdomnych. Co rok występujemy o środki finansowe na dożywianie w
szkołach. Dożywianie jest realizowane w szkołach, przedszkolach i stołówce
OPS.
Macierzyński Janusz – z – ca Burmistrza – na dożywianie dzieci otrzymujemy
środki finansowe, ale jeśli brakuje to Burmistrz dokłada środki finansowe.
Firkowski Bartłomiej – radny – w informacji z Wydziału Oświaty są różne kwoty
przeznaczone na obsługę stołówek szkolnych. Dlaczego są takie różnice w
etatach?
Macierzyński Janusz – z – ca Burmistrza – zależy ile posiłków wydaje stołówka.
Gmina daje 2 zł do wytworzenia każdego posiłku. Dyrektor szkoły decyduje
iloma pracownikami zrealizuje przygotowanie posiłków.
Kacprzak Andrzej – radny – jest ważne, czy mechanizm prawidłowo działa,
chodzi o przygotowanie posiłków dla dzieci.
Oleksik Jadwiga – kier. OPS – gmina może dożywiać wszystkie dzieci ale musi
dołożyć środki finansowe.
Macierzyński Janusz – z – ca Burmistrza – administracyjnie nie można zmuszać
dzieci do dożywiania. Należy propagować dożywianie, a nie zmuszać.
Firkowski Bartłomiej – radny – zgłosił wniosek, który komisja przyjęła
za – 2, przeciw – 0, wstrz. – 3 – komisja zwraca się do dyrektorów szkół celem
rozpatrzenia możliwości dożywiania wszystkich dzieci gorącym posiłkiem.
Dodatkowo należy wprowadzić zajęcia sportowe celem wyeliminowania
nadwagi wśród uczniów.
Ad. pkt. 2

Zapytania i wolne wnioski.

Wojciechowski Mieczysław – radny – prosi o wyrównanie terenu pod boisko
sportowe i zasianie trawy w Kruszewcu Kol.
Do Burmistrza złożyłem pismo, aby prowadzenie schroniska dla psów przejęła
firma CIS lub Towarzystwo przyjaciół Zwierząt.
Kacprzak Andrzej – radny – byłem na spotkaniu Stowarzyszeń i Klubów
Sportowych. Tym Klubom to chodzi tylko o pieniądze. Stowarzyszenia nie
wiedzą jak funkcjonować, a gmina musi im dawać pieniądze.
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Wiktorowicz Jarosław – z – ca Burmistrza - jeżeli klub zajmie ostatnie czy
przedostatnie miejsce w B klasie to gmina nie będzie finansować. Takie są
ustalenia ze spotkania Klubów Sportowych i Stowarzyszeń Sportowych.
Firkowski Bartłomiej – radny – należy zweryfikować politykę finansową
niektórych Klubów Sportowych. Należy wspierać kluby pływackie.
Wiktorowicz Jarosław – z – ca Burmistrza – sekcja pływacka dobrze pracuje
i maja dobrego trenera. O 50 tyś zł zwiększyliśmy kwotę na basen dla dzieci
i młodzieży z naszych szkół.
Wojciechowski Mieczysław – radny – działam w sekcji szachowej i gmina mało
przekazuje środków finansowych.
Wiktorowicz Jarosław – z – ca Burmistrza – w ubiegłym roku Komisja Rodziny
była na boisku sportowym w Kruszewcu i trawa miała być wykoszona. Boisko
powinni utrzymywać miejscowi działacze.
Przewodniczący obrad podziękował i zakończył posiedzenie komisji.
/ 9.00 – 11.30 /
Protokołowała
Marta Gonsiewska

Przewodniczący Komisji
Marek Sijer
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