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Protokół Nr 2/2017 

z wyjazdowego posiedzenia 

 Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej 

 w dniu 2 lutego 2017 r. 

 

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Robert Grzesiński- Przewodniczący Komisji. 

Tematyka posiedzenia: 

1. Dożywianie dzieci i młodzieży. 
2. Zapytania i wolne wnioski. 

Porządek posiedzenia Komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Ad. pkt. 1  

Dożywianie dzieci i młodzieży.  

Komisja zapoznała się z materiałami przygotowanymi przez Wydział Oświaty 
/załącznik nr 2 do protokołu/ oraz  Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie 
/załącznik nr 3 do protokołu/. 

Przewodniczący Komisji zaproponował, aby radni udali się do ZSS Nr 3 oraz 
szkół w Januszewicach i Ogonowicach. Komisja wyraziła aprobatę.  

Robert Grzesiński – Przewodniczący Komisji – w ZSS Nr 3 pracownice kuchni 
zgłaszają potrzebę wymiany obieraczki do ziemniaków. Stara  (5 kilogramowa) się 
zużyła. Proszą o obieraczkę 10 kilogramową oraz o komplet garczków.  

Grzegorz Wołąkiewicz – radny – w materiale przygotowanym przez OPS widnieje 
kwota 463.193,70 zł za dożywianie dzieci i młodzieży. Ile z tej kwoty pochodzi z 
gminy, a ile z programu krajowego? To ważna informacja. Moglibyśmy się 
dowiedzieć, jakie są koszty kwalifikowane?  

Tomasz Rurarz – radny –proszę o wyjaśnienie tabeli przygotowanej przez CUW. 
Które koszty są gminy, co to znaczy „dochody za posiłki z OPS”? 

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – kolumny nr 12 i 13, czyli „dochody za 
posiłki z OPS” to koszty OPS. 

Andrzej Pacan – radny – interesuje nas, ile z gminy dokładane jest do dożywiania?  
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Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – w kolumnie „dochody za posiłki 
odpłatne (uczniowie)” to posiłki kupowane przez uczniów gdzie gmina płaci za wsad 
do kotła, czyli 3 zł. 

Wiesław Turek – radny – czy gmina z tego tytułu dostaje pieniądze, czy jest to z 
budżetu gminy? 

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – z budżetu gminy. Komisja Oświaty 
zgłosiła propozycję, aby podwyższyć kwotę kryterium dochodowego uprawniającego 
do korzystania z dożywiania.  

Tomasz Rurarz – radny – w pozycji 12 i 13 mamy „dochody z OPS” i  „środki 
przeznaczone przez Gminę”, a pozycja 14 „dochody zrealizowane”? 

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty –   pozycja 12 i 13 to pieniądze, które są 
bezpośrednio z gminy, a pozycja 14  to suma kwot z poszczególnych wierszy. 

Ryszard Starus – radny –ale kwota ta się nie zgadza. Proszę, aby tabela jeszcze raz 
została sprawdzona.           

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty –  na następną komisję przygotuję 
poprawioną wersję. 

Wiesław Turek – radny – czy kwota przeznaczona przez gminę na dożywianie, czyli 
ok. 500 tys. zł jest wliczana w subwencję oświatową? 

Grzegorz Wołąkiewicz – radny – jest to zadanie własne gminy i dodatkowo z 
programu krajowego. Nie wlicza się w subwencję. Jeżeli gmina ma pieniądze to 
prowadzi dożywianie bez ingerencji Kuratora.          

Ad. pkt. 2 

Zapytania i wolne wnioski. 

Komisja wnioskuje o przygotowanie informacji: 

a) dotyczącej kwot przeznaczonych na dożywianie dzieci (z podziałem na środki 
gminne, z programu krajowego oraz opłaty indywidualne) oraz jakie czynniki 
składowe są kwalifikowane do programu krajowego. 

b) czy środki przekazywane z OPS na dożywianie dzieci pozyskiwane są z zewnątrz, 
czy pochodzą z budżetu gminy. 
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Przewodniczący Komisji do Spraw Rodziny, 

                              Młodzieży i Kultury Fizycznej 

                             Robert Grzesiński 

 

Protokołowała: 

Alicja Firmowska 

Bogumiła Kędziora 


