
                                   PROTOKÓŁ  Nr 2/14 

   Z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury                   
w dniu 26 lutego 2014r.   

Posiedzeniu komisji przewodniczyła Wacławiak Barbara – Przewodnicząca 
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. 
Przewodnicząca komisji przedstawiła proponowany porządek posiedzenia, który 
komisja przyjęła: za – 4. Przeciw – 0, wstrz. – 0. 

Tematyka posiedzenia: 

Dożywianie dzieci i młodzieży. Zasady organizacji stołówek szkolnych na 
terenie miasta i Gminy Opoczno oraz koszty wyżywienia.                               
Ziółkowski Bernard – p.o kier.OPS w Opocznie – przedstawił informację 
dotyczącą dożywiania dzieci i młodzieży.                                                     
Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Celem programu – dożywianie dzieci i młodzieży jest wsparcie gmin                           
w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie 
dożywiania dzieci. O pomoc w formie dożywiania mogą się ubiegać rodziny, 
których dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku nie przekraczał 
150% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.  
Od września 2013r. do 20 grudnia 2013r. z dożywiania skorzystało 729 
uczniów. Obecnie z dożywiania korzysta 547 uczniów.                                                
Macierzyński Janusz – z-ca Burmistrza -  dyrektor szkoły może podjąć decyzję 
o charakterze doraźnym, gdy uzna, że dziecko powinno korzystać z dożywiania. 
Szczególnie w wypadkach losowych.                                                                   
Pomykała Renata – insp. w Wydz. Oświaty – przedstawiła informację na temat 
dożywiania.                                                                                                       
Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.                                                          
W celu realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” Wojewoda Łódzki przekazuje Gminie Opoczno dotację celową na 
to zadanie. Dotacja jest przyznawana na wniosek Gminy, zawiera kalkulację 
kosztów sporządzoną przez OPS w Opocznie. Ze stołówek mogą korzystać 
uczniowie szkół prowadzonych przez Gminę Opoczno oraz nauczyciele                      
i pracownicy szkół podległych Gminie Opoczno. Korzystanie z posiłków                   
w stołówkach jest odpłatne. Wysokość opłat za korzystanie z posiłków oraz 
zasady korzystania ze stołówek w szkołach regulują porozumienia dyrektorów 
szkół z organem prowadzącym. Koszt wytworzenia jednego posiłku ustalono              
w wysokości 2.60zł i jest refundowany przez organ prowadzący szkoły.             
Szkoły ze Stowarzyszeń Dzielna i Wola Załężna korzystają z naszych stołówek 
a w Kruszewcu sami organizują dożywianie dla dzieci. 
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Macierzyński Janusz – z-ca Burmistrza -   posiłki do szkół  dowozi Pan Siwek             
z Januszewic  - wygrał przetarg na dowóz posiłków. 

Komisja przyjęła do wiadomości informację: dożywianie dzieci i młodzieży. 
Zasady organizacji stołówek szkolnych na terenie miasta i gminy Opoczno 
oraz koszty wyżywienia. 

 
Komisja podczas wyjazdu odwiedziła  ZSS Nr 2 i Nr 3. W obu szkołach obiady 
wydawane są zgodnie z jadłospisem.   / Załącznik nr 5 do protokołu /. 
W ZSS Nr 3 brak jest zmywarki, która przy 300 obiadach dziennie byłaby 
dużym udogodnieniem.  
Dyrektor ZSS Nr 2  zgłasza, że ma problemy z dostawcą produktów mięsnych 
ponieważ dostarczany asortyment nie jest pierwszej jakości. Wskutek 
powtarzających się nieprawidłowości Pani Dyrektor rozważa  zerwanie umowy. 
 
Radny Wojciechowski Mieczysław prosi o informację: 
-  ile dzieci z terenu wiejskiego jest w Przedszkolach w Opocznie. 
-  ile dzieci z naszej gminy uczęszcza do szkół z innych gmin, ile dzieci                     
   z innych gmin uczęszcza do szkół w Gminie Opoczno. 
-  ile dzieci ze wsi z naszej gminy chodzi do szkoły w Opocznie, a ile z Opoczna   
   do szkół wiejskich. 

 
Wobec braku dyskusji Przewodnicząca zakończyła posiedzenie komisji. 
Czas trwania komisji 12.30 – 14.00. 
 
Protokołowała                                                           Przewodnicząca Komisji 
 
M. Gonsiewska                                                            Barbara Wacławiak 
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