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PROTOKÓŁ NR 2/17 

z  wyjazdowego posiedzenia 

Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury 

w dniu 1 lutego 2017r. 

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Eugeniusz Łączek- Przewodniczący Komisji. 

Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1  do protokołu. 

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Tematyka posiedzenia: 

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

2. P. Poż. w placówkach oświatowych i kultury. 

3. Funkcjonowanie i koszty utrzymania świetlicy „Pinokio”. 

4. Zapytania i wolne wnioski. 

Przewodniczący zapytał, czy ktoś z radnych wnosi o zmianę porządku posiedzenia /załącznik 
nr 3 do protokołu/. Brak zgłoszeń.  

Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła porządek posiedzenia Komisji. 

Ad. pkt. 1  

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

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – przedstawił informację /załącznik nr 4 do 
protokołu/. 

Mamy informację, że rodzice i dzieci są zadowoleni z posiłków w szkołach. Szkoła w 
Wygnanowie podjęła się gotowania obiadów dla szkół w Kraśnicy, Libiszowie, Modrzewiu 
oraz Bukowcu Opoczyńskim. Ceny posiłków się nie zmieniły. Mamy wątpliwości co do 
kosztów obiadów z ZSS Nr 3. Szkoła dostarcza posiłki do prywatnego przedszkola 
„Akademia Przedszkolaka”. Posiłki sprzedawane są za 4,70 zł. Naszym zdaniem jest to za 
niska cena. 

Eugeniusz Łączek – Przewodniczący Komisji – czy to sprzedaż z „wolnej ręki”? 

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – była sporządzona umowa, ale nie było 
przetargu ze względu na to, że to jest prywatne przedszkole. 

Anna Nalewczyńska – Kierownik CUW -  5,60 zł kosztuje posiłek z OPS, a posiłek z ZSS nr 
3 sprzedawany jest za 4,70 zł, czyli po kosztach. 
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Barbara Wacławiak – radna -w cenie 5,60 mamy 2 zł na wynagrodzenie pracownika kuchni, 3 
zł na wsad do kotła, 0,20 zł to koszty związane z wydawaniem posiłku i 0,40zł to koszt 
związany z przygotowaniem posiłku (media). Może przedszkole wydaje posiłki za darmo i 
nie wliczany jest koszt obsługi? 

Anna Nalewczyńska – Kierownik CUW – wsad do kotła dla przedszkola wynosi 2,40 zł. 
Pytałam dlaczego tak jest. Pani Dyrektor odpowiedziała, że porcje posiłków są mniejsze.  

Eugeniusz Łączek – Przewodniczący Komisji – proszę Pana Naczelnika o wyjaśnienie 
sprawy. 

Alicja Szczepaniak – radna – chciałabym wspomnieć o stołówkach w Bielowicach                    
i Mroczkowie Gościnnym. W tym roku będą one gotowały tylko dla siebie. Boje się, że mogą 
się nie utrzymać ponieważ stołówka powinna finansować się z dochodu. W 2016r. 
musieliśmy dołożyć pieniądze z budżetu do tych stołówek. 

Eugeniusz Łączek – Przewodniczący Komisji –  czas pokaże. Nie możemy z góry zakładać, 
że się nie utrzymają.                                                                                  

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – moim zdaniem, rozwiązaniem byłoby 
zlikwidowanie stołówek i dowóz posiłku  z dużych szkół w mieście. 

Eugeniusz Łączek – Przewodniczący Komisji – lub utrzymanie jednej z tych stołówek. 

Beata Rogulska – OPS w Opocznie – przedstawiła informację /załącznik nr 5 do protokołu/. 

Eugeniusz Łączek – Przewodniczący Komisji – kto dziś wykonuje dowóz posiłków? 

Beata Rogulska – OPS w Opocznie – od stycznia do czerwca  dowóz posiłków wykonuje 
Centrum Integracji Społecznej „Zielone Światło”. Wszystkie samochody mają zezwolenie z 
sanepidu na przewóz posiłków. 

Barbara Wacławiak – radna – czy koszty przewozu zmniejszyły się w porównaniu z 
poprzednimi latami? 

Beata Rogulska – OPS w Opocznie – do tej pory było 1,78 zł, a teraz mamy 1,80 zł. 
chciałabym zaznaczyć, że była to najniższa z oferowanych kwot. 

Barbara Wacławiak – radna -  czy ma Pani porównanie ile dzieci korzystało z posiłków OPS 
w 2015r., a ile w 2016r? Czy liczba dzieci się zmniejsza, czy zwiększa?  

Beata Rogulska – OPS w Opocznie – liczba stale się zmniejsza. W 2016r. w II semestrze w 
porównaniu do I semestru liczba uczniów korzystających z posiłków OPS zmniejszyła się o 
100. 

Alicja Szczepaniak – radna – jeżeli się kryterium zwiększa i dzieci nie korzystają z OPS to 
korzystają z odpłatnego posiłku. Dla gminy zwiększają się wtedy koszty. 
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Anna Nalewczyńska – Kierownik CUW – w roku 2017 będą koszty rosły, ponieważ 
społeczeństwo jest coraz bogatsze, zapotrzebowanie z OPS jest mniejsze, a więcej dzieci 
korzysta z odpłatnych posiłków. Koszty po stronie gminy w związku z tym będą znacznie 
większe. 

Barbara Wacławiak – radna –  kryterium dochodowe zależy od naszej uchwały?                                           

Beata Rogulska – OPS w Opocznie – kryterium dochodowe zostało zmienione uchwałą Rady 
Miejskiej w 2015r. i wynosi 771 zł netto. 

Barbara Wacławiak – radna –  może powinniśmy się zastanowić nad tym i podwyższyć 
kryterium dochodowe. 

 Komisja udała się do szkół w Wygnanowie, Bukowcu Opoczyńskim oraz Modrzewiu. 
Do szkół w Bukowcu oraz w Modrzewiu obiady dostarczane są ze szkoły w Wygnanowie. 
Komisja stwierdziła, że obiady dostarczane są ciepłe (w termosach, które są wymieniane), a 
stołówki są dobrze przygotowane do konsumpcji posiłków. Komisja zapoznała się z 
jadłospisem szkoły w Wygnanowie obowiązującym od 30.01 do 03.02. 2017r. /załącznik nr 
5a do protokołu/. 

Ad. pkt. 2.  

P. Poż. w placówkach oświatowych i kultury. 

Komisja zapoznała się z materiałami dotyczącymi P. Poż. w placówkach kultury, 
nadesłanymi przez Miejska Bibliotekę Publiczną /załącznik nr 6 do protokołu/, Miejski Dom 
Kultury /załącznik nr 7 do protokołu/, Muzeum Regionalne /załącznik nr 8 do protokołu/ oraz 
materiałem przygotowanym przez Wydział Oświaty dotyczący P. Poż. w placówkach 
oświatowych /załącznik nr 9 do protokołu/.  

Podczas wizyty w szkołach w Wygnanowie, Bukowcu Opoczyńskim oraz Modrzewiu 
stwierdzono, iż zasady P. Poż. są przestrzegane, a drogi ewakuacyjne są dobrze oznakowane.  

Ad. pkt. 3.  

Funkcjonowanie i koszty utrzymania świetlicy „Pinokio”. 

Komisja zapoznała się z materiałem przygotowanym przez Zespół do Spraw 
Społecznych i Ochrony Ludności /załącznik nr 10 do protokołu/. 

Alicja Szczepaniak – radna – czy świetlica „Pinokio” ma zwiększoną dotację? Potrzeby są 
tam ogromne. 

Edyta Krzysztofik – Kierownik ZSSiOL – w ubiegłym roku kwota dotacji wynosiła 68 tys. zł. 
W tym roku jest 70 tys. zł. 

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 

Ad. pkt. 4  
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Zapytania i wolne wnioski.  

Komisja zgłosiła wniosek w sprawie podniesienia kwoty kryterium dochodowego 
netto na osobę w rodzinie (z 771zł. wzwyż) celem zwiększenia liczby dzieci korzystających z 
zakupu posiłku przez OPS. 

 

 

Przewodniczący Komisji  Zdrowia,  

Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury 

                                                   Eugeniusz Łączek 

Protokołowała: 

Alicja Firmowska 

Bogumiła Kędziora 


