
                                         PROTOKÓŁ  Nr 2/15 

z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej   
z dnia 20 lutego 2015r. 
Posiedzeniu komisji przewodniczył  Tomasz Rurarz –  Przewodniczący  Komisji.                                                                                                                                         
Lista obecności pracowników Urzędu Miejskiego stanowi załącznik                            
nr 1 do protokołu.    
Lista obecności zaproszonych gości  stanowi załącznik nr2 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. 
Plaskota Janusz – nacz. Wydz. Oświaty – przedstawił informację na temat 
dożywiania dzieci i młodzieży. 
Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
Korzystanie z posiłków ze stołówek jest odpłatne. Wysokość opłat za 
korzystanie z posiłków  oraz zasady korzystania ze stołówek szkolnych regulują 
porozumienia dyrektorów  szkół  z organem prowadzącym z dnia 16 maja 
2011r. zawartych na podstawie ustawy o systemie oświaty. Na podstawie 
porozumień dyrektorów z Burmistrzem ustalono, że opłata wnoszona przez 
uczniów nie korzystających z dofinansowania OPS oraz wartość posiłków 
uczniów objętych programem dożywiania  wynosi 3 zł – tzw. wsad do kotła. 
Koszt wytworzenia jednego posiłku ustalono w wysokości 2.60 zł i jest 
refundowany przez organ prowadzący. Razem koszt jednego posiłku wraz z 
jego wytworzeniem wynosi 5.60 zł. Koszt wytworzenia jednego posiłku wraz           
z „wsadem do kotła” dla uczniów objętych programem rządowym” Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania” jest refundowany  przez OPS i wynosi 5.60zł. 
Opłata wnoszona przez nauczycieli i innych pracowników szkół uwzględnia 
koszt surowca przeznaczonego do sporządzenia posiłku oraz koszt 
przygotowania posiłku. 
Starus Ryszard – radny –    do SP w Januszewicach posiłek dowozi się z 
Mroczkowa Gość., do Bukowca z Bielowic. W Opocznie są stołówki i koszt 
dowozu byłby tańszy. 
Oleksik Jadwiga – Kier. OPS w Opocznie – przedstawiła informację  na temat 
dożywiania dzieci i młodzieży. 
Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do zadań własnych gminy należy 
dożywianie dzieci.  Dożywianie dzieci odbywa się w ramach wieloletniego 
programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania.   
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Głównym celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci                 
i młodzieży z rodzin o niskich dochodach. Pomoc w formie dożywiania jest 
przyznawana po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego,                   
w którym ustalona jest sytuacja osobista, rodzinna i dochodowa rodzin, które 
złożyły wniosek o udzielenie pomocy. 
Dyrektorzy szkół miejskich uważali, że nie mogą przygotowywać posiłków           
dla innych szkół. 
Stołówki na terenie wiejskim są w Bielowicach, Wygnanowie i Mroczkowie 
Gość. Na terenie szkoły dyrektor decyduje kto ma przygotować posiłki dla 
dzieci. Dzieciom i młodzieży przysługuje posiłek w formie zakupu posiłków 
jeśli miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium 
dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.   W okresie od                  
8 września 2014r. do 19 grudnia 2014r.  z pomocy w formie posiłku skorzystało 
618 dzieci. Koszt pokrycia kosztów dożywiania w okresie IX – XII 2014r. 
wyniósł – 205.918,10 zł,   a koszt dowozu posiłków – 21.997,16 zł. 
Dzienna kwota przeznaczona na dowóz posiłków wynosi 267 zł. 
Z pomocy w formie dożywiania w przedszkolach  skorzystało 35 dzieci. 
Rodzice otrzymali zasiłki celowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów 
posiłków dzieci w przedszkolach. Koszt zasiłków celowych na ten cel wyniósł  
– 5.303,00 zł. 
Jaźwiec Anna – kier. GZOPO – przygotowanie posiłków na zewnątrz było 
opodatkowane, zwalnia się tylko posiłki przygotowane między placówkami 
szkolnymi. Od kilku lat są zwolnione od podatku od usług. 
Turek Wiesław – radny -  kto finansuje program rządowy – dożywianie? 
Oleksik Jadwiga – Kier. OPS w Opocznie –  OPS udziela również zasiłków 
celowych dla rodzin na zakup żywności. 
W rządowym programie jest zawarte, że gmina może się ubiegać                              
o dofinansowanie  na dożywianie – 60%, a z własnych środków gmina dołoży 
40%. Gmina współfinansuje dożywianie dzieci i młodzieży i może ubiegać się         
o dotacje. 
W ramach wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w 
okresie wrzesień – grudzień 2014r. koszt pokrycia kosztów posiłków  wyniósł          
– 4.496,80 zł. 
Pozyskanie żywności do Banku Żywności jest zadaniem Fundacji. 
Turek Wiesław – radny -   utrzymanie Banku Żywności kosztuje gminę                         
100 tyś zł. Jest to bardzo duża suma. Ościenne gminy partycypują tylko                         
w 15 – 20%, a gmina Opoczno ponosi duże koszty w utrzymaniu  Banku 
Żywności. 
Plaskota Janusz – nacz. Wydz. Oświaty – np. dzieci ze SP w Kruszewcu mają 
gorące posiłki z Inowłodza i są zadowoleni z posiłków. 
Gabryś Renata – radna -  za 3 zł w szkole miejskiej jest obiad dwu – daniowy,           
a w cateringu  jedno- daniowy. 
Pacan Andrzej – radny –    dzieci w szkole powinny otrzymać posiłek                           
w godzinach 10.00 – 11.00, a nie o godz. 9.00. 
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Gabryś Renata – radna – z moich obserwacji wynika, że jest duża grupa dzieci , 
która nie je śniadania w domu i dopiero w szkole jest to dla nich pierwszy 
posiłek. 
Starus Ryszard – radny – uważam, że dożywianie dzieci odbywa się zgodnie              
z przepisami. 
Jaźwiec Anna – kier. GZOPO  w Opocznie – szkoły otrzymują środki finansowe 
na dożywianie z gminy i z OPS. Koszty przygotowania posiłków ponosi gmina. 
Oleksik Jadwiga – kier. OPS w Opocznie – na przewóz posiłków do szkół jest 
przeprowadzany przetarg. Usługa obejmuje przewóz i dostarczanie gorącego 
posiłku w termosach obiadowych. 

1. Mroczków Gość. – Januszewice – 13km. 
2. Wygnanów – Libiszów – Kruszewiec – Kraśnica – Modrzew – 36km. 
3. Bielowice – Bukowiec Op.- Ogonowice – Sielec – 29km. 

Turek Wiesław – radny – w tym roku musimy się zająć siecią szkół, bo dzieci 
jest coraz mniej, a baza szkolnictwa jest taka sama. 
Oleksik Jadwiga – kier. OPS w Opocznie – dyr. szkoły zgłasza wniosek do OPS, 
aby objąć dane dziecko dożywianiem, a OPS sporządza wywiad środowiskowy           
z rodziną.  

Wobec braku  pytań Przewodniczący  komisji  podziękował i zakończył 
posiedzenie Komisji ds. Rodziny. 
Czas trwania komisji 13.30 – 14.30.  

                                                                                                                                                                                                          

       Protokołowała                                                       Przewodniczący Komisji 

    Marta Gonsiewska                                                          Tomasz Rurarz  
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