Protokół nr L
z przebiegu L Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej
w Słubicach odbytej w dniu 30 stycznia 2014r. godz. 13:30 – 14:00
w Urzędzie Miejskim w Słubicach ul. Akademicka 1
sala konferencyjna, I piętro, pokój nr 104
1. Sprawy regulaminowe.
2. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie ustanowienia wieloletniego
programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie
dożywiania na lata 2014 – 2020 – DRUK nr 499.
3. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie podwyższenia kryterium
dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w
zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku
lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie
dożywiania” na lata 2014 – 2020 – DRUK nr 500.
4. Zamknięcie L Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Słubicach.
Punkt 1
Przewodniczący RM w Słubicach o godz. 13.30 otworzył L Nadzwyczajną Sesję
Rady Miejskiej, witając wszystkich obecnych. Następnie stwierdził na podstawie listy
obecności prawomocność obrad.
Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło na początku 13 radnych
(lista obecności w załączeniu do protokołu).
Punkt 2,3
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie ustanowienia wieloletniego programu
osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata
2014 – 2020 – DRUK nr 499.
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych
wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie4 do żywiania
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 – DRUK nr 500.
Projekty uchwał jak w drukach 499 i 500 omówiła Kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej Alina Baldys.
Dyskusja:
Radna Krystyna Skubisz zapytała czy zmiana kryterium, zwiększy czy zmniejszy
liczbę wydawanych posiłków.
Kierownik OPS Alina Baldys powiedziała, że w momencie nie podjęcia uchwały
mieliby dylemat, ponieważ gmina musiałaby z środków własnych ponieść koszta.
Dodała, że zapłaciła już za styczeń, żeby dzieci miały obiad. Poinformowała, że
dzieci korzystające z obiadów mieszczą się w 100 % w kryteriach. Liczba posiłków
nie zwiększy się, ale daje więcej możliwości.
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Radna Krystyna Skubisz powiedziała, że ma obawy, żeby się nie zmniejszyło.
Kierownik OPS Alina Baldys zapewniła, że się nie zmniejszy, ponieważ rozszerzają
możliwości.
Radny Andrzej Woźniak zapytał jakie jest dożywianie w szkołach wiejskich.
Kierownik OPS Alina Baldys odpowiedziała, że jest catering, który opłacają. Dodała
że na wsiach pomoc jest realizowana w szkołach i żłobkach. Z kwot podanych
w wykazie 35% środków jest przeznaczanych na tereny wiejskie.
Radny Józef Grabowski zapytał czy z pomocy mogą korzystać studenci.
Kierownik OPSA Alina Baldys odpowiedziała, że tak mogą, a w punkcie pozostałe
osoby jest również mowa o emerytach, rencistach, osobach samotnych, bezdomnych
i uczniach szkół średnich.
Radna Krystyna Kiba powiedziała, że niepokoi ją 20 % o których decyduje dyrektor
szkoły. ponieważ mogą być sytuacje kiedy rodzice będą chcieli wykupić obiady, żeby
w domu nie gotować.
Kierownik OPS Alina Baldys zapewniła, że nie ma takiej możliwości.
Radna Krystyna Skubisz powiedziała, że nawet w przypadku dzieci, które będą
potrzebować pomocy w posiłku to należy to robić, bo dziecko nie może chodzić
głodne. Zwróciła się z prośbą o wywieszenie kryterium na dużej tablicy w OPS, żeby
były do ogólnej wiadomości dla rodziców.
Kierownik OPS Alina Baldys odpowiedziała, że rodzice wiedzą, ponieważ ten
program jest od 2005 roku, ale zgodnie z prośbą radnej wywieszą. Dodała, że są
zebrania z dziećmi i w trakcie wywiadówek są wydawane wnioski na każdy nowy rok
szkolny i każdy zainteresowany ma prawo złożyć wniosek, a dodatkowo pracownik
socjalny tego pilnuje. Poinformowała, że dziecko w trakcie ferii ma prawo przyjść na
obiad, jest to uzgodnione z dyrektorami. Natomiast w czasie wakacji rodzina, która
korzysta otrzyma zasiłek pieniężny jako wsparcie z opieki społecznej. W rodzinach
gdzie jest niebezpieczeństwo wydania pieniędzy w innym celu, pracownik socjalny
robi zakupy dwa, trzy razy w miesiącu z mamą lub gospodynią rodziny.
Radny Czesław Dzierniejko zwrócił uwagę, że państwo coraz częściej i więcej
przekłada na gminę. Ubolewa również nad informacją, że koszt posiłku dla dzieci
wynosi 3,50, a w wiezieniu ok. 20, 30 zł uważa, że dzieciom należy dać jeść
i dlaczego jest taki niski koszt.
Kierownik OPS Alina Baldys odpowiedziała, że posiłki są bardzo dobre, i nie słyszała
żeby ktoś narzekał. Dodała, że koszty w internatach na terenie powiatu słubickiego
są rzędu 10,50, a na innych do 15 zł. Poinformowała, że jeżeli w rodzinie są dzieci,
które nie chodzą jeszcze do przedszkola lub osoba starsza, to rodzina dostaje
zasiłek celowy na zakup żywności.
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Radny Ryszard Potorski zapytał o uszczegółowienie zapisu w druku nr 500 § 1, jaka
kwota tego świadczenia przysługuje rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej
sytuacji.
Kierownik OPS Alina Baldys odpowiedziała, że każda pomoc celowa jest dowolna
w zależności od sytuacji i dochodów, jest to pomoc w postaci posiłku lub w postaci
zasiłku celowego.
Radny Ryszard Potorski zapytał jak jest realizowana pomoc przez dyrektorów szkół
zgodnie z zapisem: „pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub
żywności”.
Kierownik OPS Alina Baldys wyjaśniła, że decyzja jest wydana na rodzinę, a nie na
dyrektora. Dyrektor ma tylko podpisana umowę z OPS i realizuje zagadnienia w niej
zawarte.
Burmistrz Tomasz Ciszewicz dodał, że te panie i intendentka są na pensjach
burmistrza i płacą bardzo duże pieniądze za utrzymanie stołówek w szkołach.
Ponoszą opłaty za energię, media, a każdy posiłek jest badany przez sanepid, który
ma duże stawki. Dodał, że duże koszta ponoszą za badania wody pitnej, jedna
próbka to koszt około 3,500 tyś. zł. Dodatkowo są odpowiednie koszta za utrzymanie
standardów pomieszczeń w zakresie pracy i te koszta nie są rekompensowane.
Poinformował, że znacznie mniejszy koszt jest za catering i dodatkowo opłaty
dowozu. Poprosił o podjęcie uchwały w przedstawionej formie, aby pomóc dzieciom.
Kierownik OPS Alina Baldys na koniec powiedziała, że dzieci muszą jeść,
a szczególnie w ferie i wakacje. Dodatkowo osoby starsze są 2, 3 razy w roku objęte
pomocą w formie opału, żywność lub leków. Wspomniała o stołówce dla bezdomnych
gdzie mnóstwo jedzenia się marnowało, dlatego nie podpisuje umów z nikim na
sporządzanie posiłków, ponieważ każda umowa jest wiążąca i trzeba ponosić koszty.
Zawarła umowę z barem Delta, wydają karteczkę z imieniem i nazwiskiem i płacą
tylko za zjedzony posiłek i jest to również zasiłek celowy.
Głosowanie:
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 499 głosowało jednogłośnie 13 radnych,
uchwała została podjęta.
Uchwała nr L/391/2014 Rady Miejskiej
w Słubicach w sprawie ustanowienia
wieloletniego
programu
osłonowego
w zakresie dożywiania „Pomoc gminy
w zakresie dożywiania na lata 2014 –
2020.
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Głosowanie:
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 500 głosowało jednogłośnie 13 radnych,
uchwała została podjęta.

Uchwała nr L/392/2014 Rady Miejskiej
w Słubicach w sprawie podwyższenia
kryterium dochodowego uprawniającego
do przyznania nieodpłatnie pomocy w
zakresie dożywiania w formie świadczenia
pieniężnego na zakup posiłku lub
żywności dla osób objętych wieloletnim
programem wspierania finansowego gmin
w zakresie4 dożywiania „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” na lata 2014 –
2020.

Punkt 4
Zamknięcie L Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Słubicach.

Protokołowała: Małgorzata Sibilska
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