PROTOKÓŁ NR 2/2016
z wyjazdowego posiedzenia
Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury
w dniu 4 lutego 2016r.
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Eugeniusz Łączek - Przewodniczący Komisji.
Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1a do protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 1b do protokołu.
Porządek posiedzenia:
1. Dożywianie dzieci i młodzieży. Funkcjonowanie stołówek szkolnych.
Koszty wyżywienia.
2. P. Poż. w placówkach oświatowych i kultury.
3. Funkcjonowanie i koszy utrzymania Świetlic „PINOKIO”, „SZANSA”,
„OSTOJA”.
Komisja odbyła część wyjazdową
aby wypracować wnioski.

posiedzenia,

a

następnie

spotkała

się,

Eugeniusz Łączek – Przewodniczący Komisji – Otworzył posiedzenie Komisji
i powitał wszystkich obecnych.
Przewodniczący zapytał, czy ktoś z radnych wnosi o zmianę porządku posiedzenia
/załącznik nr 2 do protokołu/. Brak zgłoszeń.
Komisja głosami: za – 8, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła porządek posiedzenia
Komisji.
Ad.1.

Dożywianie dzieci i młodzieży. Funkcjonowanie stołówek szkolnych.
Koszty wyżywienia.

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – przedstawił informację / załącznik nr 3a
do protokołu /.
Jadwiga Oleksik – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie – przedstawiła
informację / załącznik nr 3b do protokołu /.
Do 30 września obowiązywała niższe kryterium dochodowe, od października zostało
ono podwyższone, ale mamy mniej chętnych na taką formę pomocy i w przedszkolach
i w szkołach. Pisaliśmy w tej sprawie do Dyrektorów szkół i otrzymaliśmy odpowiedź,
że sytuacja materialna rodziców się poprawiła.
Nawet jeśli kryterium dochodowe jest przekroczone, a występuje sytuacja kryzysowa
to Dyrektor występuje do nas z wnioskiem, aby objąć dziecko dożywieniem.
Przeprowadziliśmy kontrole w szkołach i nie stwierdziliśmy nieprawidłowości. Mamy
protokoły do wglądu / załącznik nr 3c do protokołu/.
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Alicja Szczepaniak - radna – Proszę zwrócić uwagę na wykorzystanie w szkołach
kwoty 3 zł na wsad do kotła.
Marek Ziębicka – Naczelnik Wydz. Oświaty – W ubiegłym roku odbyły się audyty we
wszystkich stołówkach. Mamy różne nieprawidłowości na terenach wiejskich. W
miejskich rozpoczynamy kontrole pod kątem czy te 3 zł jest wykorzystane na wsad do
kotła. W ciągu roku 30 tys. zł jest niewykorzystane.
Eugeniusz Łączek – Przewodniczący Komisji – Sygnalizowaliśmy te sprawy.
Alicja Szczepaniak - radna – Uważam, że powinna być w szkołach zatrudniona jedna
osoba do sprawdzania kaloryczności posiłków.
Barbara Wacławiak – Wiceprzewodnicząca - Są nowe wytyczne Organizacji Zdrowia,
nowa tabela kaloryczności, piramida żywieniowa. Przede wszystkim trzeba rozmawiać
z rodzicami i dziećmi na ten temat. Bez tego nic się nie zmieni.
Jadwiga Oleksik – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie – W
ubiegłych latach przez stołówki wiejskie były przygotowywane obiady jednodaniowe,
teraz są dwudaniowe. Są przygotowywane dwa posiłki, aby wykorzystać kwotę 3 zł w
pełni.
Eugeniusz Łączek – Przewodniczący Komisji – Mamy nadzieję, że po kontrolach
sytuacja się poprawi.
Przykładowy jadłospis stanowi załącznik nr 3d do protokołu.
Komisja przyjęła do wiadomości informację.
Komisja była pod wrażeniem szkoły w Januszewicach, wyglądu stołówki, szkoły
wewnątrz i zewnątrz.
Ad.2.

P. Poż. w placówkach oświatowych i kultury.

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – przedstawił informację / załącznik nr 4a
do protokołu /.
Andrzej Śliwka – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej – przedstawił informację
/ załącznik nr 4b do protokołu /.
Adam Grabowski – Dyrektor Muzeum Regionalnego – przedstawił informację
/ załącznik nr 4c do protokołu /.
Zdzisław Miękus – Dyrektor Miejskiego Domu Kultury – przedstawił informację
/ załącznik nr 4d do protokołu /.
Robert Grzesiński – radny – Jakie są plany dotyczące Stanicy Harcerskiej w
Miedznej?
Zdzisław Miękus – Dyrektor Miejskiego Domu Kultury – Teren jest Gminy
Białaczów, lasy są własnością Lasów Państwowych, a nasze są budynki.
Budynki są bardzo stare, jeden został zniszczony przez wichurę. Nadzór Budowlany
po przeglądzie stwierdził, że jeśli ruszymy ten budynek to on się rozwali, bo to
drewniany budynek. Aby wykonać zalecenia Nadzoru Budowlanego potrzeba 300 tys.
zł. Warunkiem, aby starać się o środki unijne jest własność gruntu.
2

Przychody ze Stanicy za ubiegły rok wyniosły 60 tys. zł, z czego 55 tys. zł to dotacja
Urzędu Miejskiego.
Najrozsądniejszym wyjściem byłoby przekazanie obiektu Gminie Białaczów.
Eugeniusz Łączek – Przewodniczący Komisji – Trzeba rozmawiać, aby przekazać
obiekt Gminie Białaczów.
Komisja przyjęła do wiadomości informację.
Komisja nie ma zastrzeżeń do przestrzegania zasad p.poż. i bhp w placówkach
oświatowych i kultury.
Ad.3.

Funkcjonowanie i koszy utrzymania Świetlic „PINOKIO”, „SZANSA”,
„OSTOJA”.
Edyta Krzysztofik Kierownik Wydz. do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności przedstawiła informację / załącznik nr 5 do protokołu /.
Komisja przyjęła do wiadomości informację.
Komisja zwróciła uwagę na Świetlicę PINOKIO – codziennie przebywa w niej ponad
50 dzieci, widać starania Pani Kierownik o placówkę. Komisja zwraca uwagę na
małą liczbę obsługi w stosunku do dużej liczby podopiecznych /jest tylko 3
pracowników/.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie.
Godzina rozpoczęcia komisji 9.00, godzina zakończenia 12.30

Protokołowała
Bogumiła Kędziora

Przewodniczący Komisji
Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty,
Kultury
Eugeniusz Łączek
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