Podkowa Leśna, 24.09.2015 r.
Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych
Rada Miasta Podkowa Leśna
Przewodniczący Rady Miasta Podkowa Leśna

Szanowny Panie,
W związku ze skierowaniem pisma Rady Rodziców z dnia 2.09.2015 r. do Komisji KOSiSS,
niniejszym przedstawiam odpowiedź na to pismo ze strony naszej Komisji, uzgodnioną
podczas posiedzenia w dniu 23.09.2015 r.
Z poważaniem
Małgorzata Stępka
Przewodnicząca KKOSiSS

Podkowa Leśna, 23.09.2015 r.
Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych
Rada Miasta Podkowa Leśna
Przewodniczący Rady Miasta Podkowa Leśna
W nawiązaniu do pism Rady Rodziców z dnia 2.09.2015 r. skierowane do Rady
Miasta Podkowa Leśna w sprawie nie funkcjonowania w szkole od 1. 09. 2015 r. żadnej
formy żywienia, Komisja KOSiSS stwierdza, iż uwagi wysunięte w tej sprawie pod adresem
Rady Miasta nie są zasadne.
Komisja KOSiSS nie rozpatrywała sprawy stołówki szkolnej podczas swoich posiedzeń,
gdyż był to temat podjęty na posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji.
Radni, członkowie KKOSiSS, uczestniczyli w spotkaniach organizowanych przez Burmistrza
Miasta ( w maju 2015 r.) w sprawie stołówki szkolnej, podczas których Burmistrz
przedstawiał swoją propozycję reorganizacji stołówki szkolnej w celu wydawania posiłków w
szkole w formie ajencji. Radni uczestniczyli w spotkaniach i podejmowali otwartą dyskusję.
Reorganizacja stołówki szkolnej oraz ogłoszenie konkursu ofert na prowadzenie stołówki
szkolnej należy do wyłącznej kompetencji Burmistrza Miasta. Tak więc KKOSiSS nie
podejmowała w tej sprawie żadnych wniosków.
Z inicjatywy Burmistrza Miasta powstał społeczny komitet, w skład którego weszli
przedstawiciele rodziców, dyrekcji oraz Rady Szkoły, którego zadaniem było wypracowanie
warunków specyfikacji przetargowej dla ajenta.
W dniu 8.09.2015 r. w ramach ogłoszonego przez Burmistrza Miasta konkursu, została
wyłoniona firma Skrzywanek Sp. J. z siedzibą w Osowcu, która podejęła działalność
wydawania posiłków w szkole od dnia 9.09.2015 r.
Burmistrz Miasta wystosował pismo w sprawie organizacji wydawania posiłków do
społeczności szkolnej w dniu 8.09. 2015 r. Zawarte w piśmie wyjaśnienie opóźnienia
organizacji wydawania posiłków w szkole wiązało się z ukazaniem się w dniu 28.08.2015 r.
w Dzienniku Ustaw rozporządzenia Ministra Zdrowia do Ustawy o bezpieczeństwie żywienia
i żywności. Przepisy zawarte w Rozporządzeniu miały istotny wpływ na określenie
warunków umowy ajenckiej.

Z poważaniem
Małgorzata Stępka
Przewodnicząca KKOSiSS

