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 PROTOKÓŁ NR 3/19 
z posiedzenia 

Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej 
z dnia 27 lutego 2019r.  

 
 

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Marek Sijer - Przewodniczący Komisji. 
Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
Lista gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  
 
Porządek posiedzenia: 
1. Dożywanie dzieci i młodzieży.  
2. Zapytania i wolne wnioski. 
 
Marek Sijer - Przewodniczący Komisji - otworzył posiedzenie komisji i powitał 
wszystkich obecnych. 
 
Przewodniczący zapytał, czy ktoś z Radnych wnosi o zmianę porządku posiedzenia 
(załącznik nr 3 do protokołu). Brak zgłoszeń. 

Komisja głosami: za - 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła porządek 
posiedzenia. 

 
Ad. pkt. 1 

Dożywianie dzieci i młodzieży.  
 
Beata Rogulska – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie – 
przedstawiła informację /załącznik nr 4 do protokołu/. 
Powiedziała, że w I semestrze roku szkolnego 2018/2019 w okresie od 5 września 
2018r. do 21 grudnia 2018r. z pomocy w formie dożywiania skorzystało 426 
uczniów w szkołach i 9 dzieci w przedszkolach. W 2018r. koszt dożywiania dzieci 
i młodzieży wyniósł ogółem 379.157,10 zł, w tym kwotę 318.084,90 zł stanowiła 
dotacja Urzędu Wojewódzkiego, a kwotę 61.072,20 zł środki własne gminy.  
Jerzy Pręcikowski – radny -  zapytał, czy stawka 5,60 zł przeznaczona na 
dożywianie jednego ucznia  jest wystarczająca i czy nie wymaga aktualizacji? 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Edukacji – wyjaśnił, że stawka 3 zł to koszt 
wsadu do kotła i przy takiej ilości przygotowywanych posiłków jest realna, 
natomiast stawka 2,60 zł to koszt przygotowania posiłków (gaz, energia 
elektryczna itp.) i ona na pewno będzie musiała zostać zaktualizowana.  
Jerzy Pręcikowski – radny -  dopytał, kto zmienia stawkę? 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Edukacji – odpowiedział, że Rada Miejska w 
Opocznie ustala stawki.   
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Marek Sijer – Przewodniczący – zapytał, czy w porównaniu z rokiem szkolnym 
2016/17 w nowym roku szkolnym zwiększyła się liczba uczniów korzystających 
z dożywiania? 
Beata Rogulska – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie – 
odpowiedziała, że ta liczba spadła z uwagi na to, że sytuacja rodzin się polepszyła.  
Mieczysław Wojciechowski – radny – zapytał, jak przebiega dożywianie w Woli 
Załężnej, ponieważ nie ma o tym informacji w materiale?  
Beata Rogulska – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie – 
odpowiedziała, że rodzice nie wystąpili o dożywianie dla dzieci, a zatem należy 
domniemywać, że sami opłacają posiłki dla dzieci.  
Mieczysław Wojciechowski – radny – stwierdził, że posiłki są niesłone. 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Edukacji – wyjaśnił, że to wynika z wymogów 
określonych w Rozporządzeniu Ministra Oświaty.  
Anna Nalewczyńska – Kierownik Centrum Usług Wspólnych - przedstawiła 
informację /załącznik nr 5  do protokołu/. 
Powiedziała, że są trzy stołówki szkolne miejskie: w SP nr 1, 2 i 3. Stołówka w 
SP nr 1 gotuje tylko na swoje potrzeby, SP nr 2 dodatkowo dla szkoły w Sielcu i 
SP nr 3 dodatkowo dla szkół w Januszewicach i Ogonowicach. Poza tym są 
stołówki na terenie wiejskim: w Wygnanowie – gotują dodatkowo dla szkół w 
Modrzewiu, Libiszowie, Kraśnicy i Bukowcu, w Mroczkowie – gotują tylko na 
swoje potrzeby, w Bielowicach – gotują dla siebie i punktu przedszkolnego.  
Wyjaśniła, że na kwotę 5,60 zł składa się 3 zł kosztu wsadu i 2,60 kosztów 
przygotowania posiłku (2 zł płace, 40 gr wydatki rzeczowe i 20 gr wydatki 
czystościowe).  
Jerzy Pręcikowski – radny -  zapytał, czy stołówki szkolne zaspokajają potrzeby 
własne, czy są również dostępne dla osób z zewnątrz? 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Edukacji – odpowiedział, że zgodnie z 
przepisami Prawa oświatowego nie można prowadzić sprzedaży posiłków ze 
stołówek szkolnych na zewnątrz.  
 

Komisja przyjęła do wiadomości informacje.  
 
Ad. pkt. 2. 

Zapytania i wolne wnioski. 
 
Mieczysław Wojciechowski – radny – przytoczył z pisma, jakie otrzymali Prezesi 
Klubów Sportowych działających na terenie gminy Opoczno: „Rozwój 
działalności sportowej w naszej gminie jest niewątpliwie jednym z największych  
priorytetów, dlatego też zachęcam do podejmowania inicjatyw mających na  celu 
pozyskiwanie środków z innych, dostępnych źródeł. Kluby/Stowarzyszenia, które 
w pierwszym półroczu wykazały się aktywnością w pozyskiwaniu środków 
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finansowych z innych źródeł w drugim półroczu i latach następnych będą 
wspierane w innej wysokości.” Burmistrz oczekuje, aby Kluby Sportowe 
pozyskiwały środki z innych źródeł. Radny stwierdził, że będzie to bardzo trudne, 
zarówno jeśli chodzi o pozyskanie środków, jak i ich rozliczenie, z uwagi na brak 
księgowości w małych klubach.  
Andrzej Kacprzak – Zastępca Burmistrza Opoczna – wyjaśnił, że celem jest 
zachęcenie Klubów do aktywności. Obowiązkiem Gminy jest wspieranie. Gmina 
nie jest w stanie utrzymać wszystkich klubów, bez wkładu własnego klubów.  
Mieczysław Wojciechowski – radny – stwierdził, że 8 Klubów i Stowarzyszeń 
otrzymało środki w mniejszej wysokości. Zdaniem radnego jedynym argumentem 
za obniżeniem środków byłoby to, gdyby nie wykorzystały one przyznanych im 
środków w pełni lub gdyby się z nich nie rozliczyły.  
Andrzej Kacprzak – Zastępca Burmistrza Opoczna – wyjaśnił, że Burmistrz 
podzielił środki na półrocze, ale na bieżąco sytuacja będzie analizowana i na 
kolejne półrocze podział środków może być inny. Burmistrz zapewnił, że taki 
podział środków ma na celu aktywizację Klubów Sportowych i Stowarzyszeń.  
Mieczysław Wojciechowski – radny – powiedział, że napisze do Burmistrza 
pismo z prośbą o wyjaśnienie powodów obniżenia środków dla 8 Klubów i 
Stowarzyszeń. Ponadto radny stwierdził, że Burmistrz powinien zapoznać z 
podziałem środków Komisję resortową, czyli Komisję do Spraw Rodziny, 
Młodzież i Kultury Fizycznej i ona powinna wypracować opinię na ten temat.  
Jerzy Pręcikowski – radny - poparł radnego Mieczysława Wojciechowskiego.  
 
Komisja z inicjatywy radnego Mieczysława Wojciechowskiego - prosi 
Burmistrza, aby na posiedzeniu w miesiącu czerwcu lub lipcu miała możliwość 
zapoznania się z podziałem środków finansowych na kluby sportowe.  
 
Andrzej Kacprzak – Zastępca Burmistrza Opoczna – zapewnił, że informacja na 
temat podziału środków na Kluby Sportowe zostanie przekazana i na posiedzenie 
Komisji w tej sprawie przyjdzie i będzie rozmawiał z radnymi. Podkreślił, że 
potrzeby są coraz większe, a środki ograniczone. Drużyn przybywa, a jest jeszcze 
baza sportowa do utrzymania.  
Mieczysław Wojciechowski – radny – zapytał, czy Urząd posiada informację, czy 
rząd wyasygnował pieniądze na boiska przyszkolne? 
Andrzej Kacprzak – Zastępca Burmistrza Opoczna – odpowiedział, że słyszał o 
Projekcie OSA i Projekcie Sportowa Polska.  
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Godzina rozpoczęcia komisji 9.00, godzina zakończenia 10.10 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Komisji 
 

Marek Sijer 
 

Protokołowała: 
B. Kędziora 
 
 


