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PROTOKÓŁ  NR 2/18 
z posiedzenia 

Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej 
z dnia 14 lutego 2018r. 

 
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Robert Grzesiński - Przewodniczący 
Komisji. 
 Tematyka posiedzenia: 

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

Robert Grzesiński- Przewodniczący Komisji- otworzył posiedzenie Komisji                     
i powitał wszystkich obecnych. 
Przewodniczący zapytał, czy ktoś z Radnych wnosi o zmianę porządku posiedzenia 
/załącznik nr 1 do protokołu/. Brak zgłoszeń. 
Ad. pkt. 1. 

Dożywianie dzieci i młodzieży. 
Komisja zapoznała się z materiałem przygotowanym przez Miejsko – Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie  (załącznik nr 2 do protokołu) oraz 
Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno (załącznik nr 3 do protokołu). 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Robert Grzesiński – Przewodniczący Komisji – Słyszałem od jednego z rodziców 
ze szkoły w Bukowcu Opoczyńskim, że dzieci mają za krótki przerwy na 
skonsumowanie posiłków. Odbywa się to na przerwach 5 minutowych. 
Zastanawiam  się, czy dziecko jest w stanie w tak krótkim czasie zjeść obiad. 
Propozycja była taka, aby przerwę 15 min zamienić na dwie przerwy po 10 min i 
aby dzieci starsze jadły na jednej przerwie, a młodsze na drugiej. Proszę Pana 
Naczelnika, aby się tym zajął.  
Andrzej Kacprzak – radny – Moim zdaniem jest to sprawa organizacyjna każdego 
z dyrektorów. Możemy poprosić Pana Naczelnika, aby zgłosił do Dyrektorki 
szkoły, że jest potrzeba wydłużenia przerw obiadowych i Dyrekcja się tym 
zajmie. 
Robert Grzesiński – Przewodniczący Komisji – Czy kwota 771 tys. zł na 
dożywianie jest według Państwa adekwatna? 
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Andrzej Kacprzak – radny – OPS ma pieniądze na dożywianie i jeżeli podniosą 
stawkę, to więcej będzie musiała dołożyć również gmina. W innych gminach 
stawki są na poziomie 8-13 zł za obiad, ale wtedy gminy muszą więcej dołożyć. 
Nasza stawka od kilku lat jest stała. Stawka na utrzymanie stołówki moim 
zdaniem jest za niska. Wszystkie koszty poszły w górę.  
Andrzej Pacan – radny – Praktycznie do każdej stołówki dokładamy. Czy 
dołożenie po 1 zł ze strony gminy i OPS do przygotowania posiłku nie spowoduje, 
że gmina będzie mniej dokładała?  
Andrzej Kacprzak – radny – OPS może to zrobić, ale my automatycznie musimy 
znaleźć pieniądze w budżecie. 
Andrzej Pacan – radny – Ale być może będziemy dokładać mniej.  
Andrzej Kacprzak – radny – Zapowiedzi Pani Minister są takie, że będzie 
dofinansowanie do posiłków. Poczekajmy co przyniesie czas. 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – Jeśli chodzi o przerwy na 
posiłki to nie rozumiem o co chodzi, ponieważ wiem, że w większości szkół są 
długie przerwy na obiad. Czasami nawet dłuższe niż 15 min.  
Grzegorz Wołąkiewicz – radny – Jeśli chodzi o przerwy o których mówimy to 
reguluje to rozporządzenie oraz przepisy BHP. Obowiązek jest taki, że jest albo 
jedna przerwa 20 min, albo dwie przerwy po 15 min. Jeżeli rozmawiamy o klasach 
1-3 lub zerówkach w szkołach wiejskich, to nie obowiązuje system przerw. 
Nauczycielka w każdej chwili może zebrać dzieci na obiad i nie wylicza im 5 min. 
Czeka, aż się najedzą i wracają do klasy. Jeżeli sytuacja o której Pan mówi ma 
miejsce, to myślę, że rozmowa z dyrekcją zmieni tą sytuację. Chciałbym zwrócić 
uwagę na inny problem, który jest bardziej kosztowny, a mianowicie na warunki 
do spożywania posiłków. Nie wiem czy dotyczy to wszystkich szkół, ale w 
placówce w której pracuję po zmianie organizacji, warunki lokalowe znacznie się 
pogorszyły. Zdaje sobie sprawę, że pieniędzy w gminie na remont stołówek nie 
będzie, ale może należałoby wystąpić w ramach programu rządowego o środki na 
polepszenie warunków do spożywania posiłków. Konkretnie chodzi mi o to, że 
stołówka jest za mała. Jeżeli wejdzie powszechne dożywianie to nie wiem jak 
rozwiążemy ten problem. Odpowiada za to Rząd oraz OPS, a problem zepchnięty 
jest na Dyrektorów. Proszę, aby ktoś się zainteresował tematem.  

Komisja zgłosiła wniosek intencyjny w sprawie pozyskania środków                                       
z programów rządowych na rozbudowę stołówek w szkołach wiejskich. 
Andrzej Kacprzak – radny – Być może moglibyśmy wybrać się kiedyś do którejś 
ze szkół wiejskich i zobaczyć jak wygląda spożywanie posiłków. 
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Ryszard Starus – radny – Proszę o informacje na najbliższą komisję o ilości 
uczniów korzystających z posiłków w szkołach wiejskich w poprzednim roku 
szkolnym i obecnie, a także jak wygląda organizacja wydawania posiłków. 
Mówię o wszystkich szkołach.  
Robert Grzesiński – Przewodniczący Komisji – Proponuję, abyśmy do porządku 
obrad komisji w miesiącu maju wprowadzili punkt stan stołówek szkolnych i 
odwiedzili jakąś przy okazji wizyty na boiskach sportowych. 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – Postaram się pozyskać 
informacje o których Państwo mówicie na posiedzenie komisji w marcu. 
Andrzej Pacan – radny – Nie rozumiem tabeli, która otrzymaliśmy z CUW. 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – Poproszę o wyjaśnienie 
osobę sporządzającą wyliczenia.  
Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął ją i przeszedł 
do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.  
Ad. pkt. 2  

Zapytania i wolne wnioski  
Grzegorz Wołąkiewicz – radny – Proszę o informację, czy zostały już 
rozdysponowane środki na kluby sportowe. 
 

Dodatkowe materiały z jakimi zapoznali się radni stanowią załącznik nr 4, 
5 i 6 do protokołu. 

Godzina rozpoczęcia komisji 8.00, godzina zakończenia 8.30. 
 
 

Przewodniczący Komisji 
Robert Grzesiński 
 
 

Protokołowała: 
Alicja Firmowska 


