PROTOKÓŁ Nr 2/16
z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej
z dnia 15 lutego 2016r.
Posiedzeniu komisji przewodniczył Tomasz Rurarz – 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 – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0.
Temat posiedzenia:
Dożywianie dzieci i młodzieży na terenie Gminy Opoczno.
Oleksik Jadwiga – kier. OPS – przedstawiła informacje na temat dożywiania
dzieci i młodzieży na terenie miasta i gminy Opoczno.
Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach odbywa się w ramach
Wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „
pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020. Pomoc w formie
dożywiania przyznawana jest po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu
środowiskowego. Z dniem 1 październik 2015r. kryterium dochodowe wzrosło
i wynosi 514zł x 150% = 771zł netto na osobę w rodzinie.
Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje program osłonowy w rodzinach, gdzie
przekroczone jest kryterium dochodowe, wtedy dyrektor szkoły może wystąpić
do OPS o ujęcie dziecka w programie dożywiania. Jest to na wniosek dyrektora
szkoły i są takie przypadki na terenie naszej gminy.
Pacan Andrzej – radny – w szkołach powinny być dożywiane wszystkie dzieci.
Oleksik Jadwiga – kier. OPS – Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje tylko
program rządowy.
Pacan Andrzej – radny – czy OPS robił rozeznanie ile dzieci płaci za posiłek
w szkole?
Ziębicki Marek – nacz. Wydz. Oświaty – maleje liczba dzieci, które płacą za
obiady i nie wszystkie dzieci chcą jeść nowe obiady bez soli i cukru.
Starus Ryszard – radny – do szkoły w Kruszewcu posiłki są dowożone z
Inowłodza.
Ziębicki Marek – nacz. Wydz. Oświaty – w Kruszewcu jest to szkoła społeczna.
Nasze stołówki Sanepid może łatwo sprawdzić, ale prywatne stołówki to już
trudniej.
Oleksik Jadwiga – kier. OPS – dzienna stawka przeznaczona na dożywianie
jednego ucznia wynosi 5,60zł.
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Ziębicki Marek – nacz. Wydz. Oświaty – przedstawił informację na temat
dożywiania dzieci i młodzieży.
Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Wysokość opłat za korzystanie ze stołówek w szkołach regulują porozumienia
dyrektorów szkół z Burmistrzem Opoczna. Razem koszt jednego posiłku wraz
z jego wytworzeniem wynosi 5.60zł. Opłata wnoszona przez nauczycieli i innych
pracowników szkół uwzględnia koszt surowca przeznaczonego do sporządzania
posiłku oraz koszt przygotowania posiłku.
Koszty już zmalały o 180tyś zł, dążymy do tego, aby na jedną kucharkę
przypadało 70 – 80 obiadów. W Bielowicach były dodatki na dwie osoby i duże
koszty na stołówce. Do stołówki w Mroczkowie gmina też dołożyła. Obecnie
jestem w trakcie wyjaśniania rozbieżności w dokumentach dotyczących
stołówki w ZSS Nr 1 w Opocznie.
Pacan Andrzej – radny – czy gmina do stołówek w szkołach miejskich?
Ziębicki Marek – nacz. Wydz. Oświaty – gmina też dokłada do stołówek
miejskich. Jest przerost zatrudnienia w niektórych szkołach, w niektórych
szkołach jest dwóch intendentów.
Starus Ryszard – radny – prosi o wyjaśnienie tabeli Nr 1.
Ziębicki Marek – nacz. Wydz. Oświaty – zwiększone wydatki o 13tyś zł na
stołówkę w Mroczkowie Gość. i zwiększone wydatki o 2200,00 zł na stołówkę
w Bielowicach.
Komisja informację na temat dożywiania przyjęła do wiadomości.
Turek Wiesław – radny – stwierdził, iż ogłoszono, że Gmina Opoczno planuje
przystąpić do programu KAWKA uruchomionego przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Program ten jest bardzo
zawężony i ogłoszenie tego programu było w bardzo krótkim czasie. Był to tylko
sondaż wśród mieszkańców.
Łuczkowski Tomasz – Sekretarz – program KAWKA jest skierowany do osób
fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych i osób
prawnych.
Turek Wiesław – radny – program powinien być skierowany tam, gdzie są
zagrożenia.
Łuczkowski Tomasz – Sekretarz – Burmistrzowie wzięli udział w spotkaniu
z przedstawicielami władz samorządowych Tomaszowa Maz. w sprawie
podjęcia działań w zakresie polepszenia wskaźników zanieczyszczenia
powietrza.
Na początku marca w Opocznie odbędzie się konferencja z udziałem
przedstawicieli władz samorządowych Opoczna, Tomaszowa Maz.,
Ministerstwa Ochrony Środowiska oraz Głównego Inspektoratu Ochrony
Środowiska.
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Turek Wiesław – radny – z RPO środki unijne będą praktycznie dla Łodzi, można
tylko skorzystać ze środków unijnych z Obszarów Wiejskich, ale to są bardzo
małe pieniądze. Na inwestycje w terenie wpływ ma Urząd Marszałkowski.
Do konferencji na temat zanieczyszczenia powietrza samorząd powinien się
dobrze przygotować, aby nie była tylko dyskusja bez efektów. Zwraca uwagę na
wypalanie traw i śmieci, a Straż Miejska nic nie robi w tym temacie. Zatruwanie
środowiska to również niesprawny korektor sanitarny na Skale i PGK również
nie reaguje na sygnały mieszkańców.
Pacan Andrzej – radny – gdy jest koszona trawa wzdłuż rowów, nie jest
zbierana tylko gnije w wodzie i rowy nie są drożne.
Łuczkowski Tomasz – Sekretarz – na temat kanału sanitarnego na Skale już
rozmawiałem z Prez. PGK. Ze Strażą Miejską też już rozmawiałem na temat
kontroli w terenie. Co do węgla to jest złej jakości i zatruwa środowisko.
Starus Ryszard – radny – należy przekonać mieszkańców do podłączenia do
sieci ciepłowniczej ZEC i środowisko nie było by tak zatrute.
Przewodniczący komisji podziękował i zakończył posiedzenie Komisji
ds. Rodziny.
Czas trwania komisji 9.00 – 10.40

Protokołowała

Przewodniczący Komisji

Marta Gonsiewska

Tomasz Rurarz

3

