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W odpowiedzi na Pana interpelację proszę przyjąć następujące wyjaśnienia.

I. Dyrektorzy szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Mielec 
przedstawili następujące informacje dotyczące stanu kuchni

ZS w Chorzelowie
> w Zespole Szkół w Chorzelowie funkcjonuje kuchnia. Kuchnia jest wyposażona w 
podstawowe urządzenia
> i sprzęty kuchenne(zakupione ponad 10 lat temu). Na bieżąco dokonywane są zakupy 
drobnego sprzętu kuchennego, talerze, sztućce,itp.
> Kuchnia przygotowuje obecnie 180 gorących posiłków - obiadów- dziennie.
> Jadalnia jest w stanie pomieścić jednorazowo ok 40 dzieci. Dzieci jedzą obiad w dwóch 
turach.
> Dla dzieci z przedszkola posiłki są dowożone.
Zespołu Szkolno -  Przedszkolnego w Chrząstowie

1. ZSP w Chrząstowie posiada kuchnię oraz jadalnię. Jadalnia znajduje się w sali 
świetlicowej.

2. Kuchnia jest ubogo wyposażona. Znajdują się w niej: jedna stara kuchenka gazowa, 
zmywarka, lodówka oraz naczynia kuchenne. W kuchni nie przyrządza się posiłków dla 
uczniów. ZSP w Chrząstowie prowadzi dożywianie w formie cateringu.

3. W kuchni brak jest robotów kuchennych, maszynek do mięsa, krajalnic i innego sprzętu 
niezbędnego do wykonywania posiłków.

4. Zlewozmywaki są bardzo stare (małe, żeliwne).
5. Ogólnie kuchnia nie spełnia standardów nowoczesnej kuchni szkolnej.
6. Meble kuchenne są kilkudziesięcioletnie, nie spełniają wymagań nowoczesnej kuchni.

ZSP w Książnicach

Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Książnicach funkcjonuje stołówka szkolna, z której 
korzystają uczniowie z kl. I-YIIl oraz dzieci z przedszkola. Pomieszczenia kuchenne składają



się z kuchni, zmywalni naczyń kuchennych, jadalni, magazynu i obieralni. Codziennie w kuchni 
przygotowywane są posiłki ze świeżych, pełnowartościowych produktów. Uczniowie szkoły 
mają możliwość skorzystania z obiadów składających się z zupy, drugiego dania, kompotu i 
deseru, natomiast dzieci przedszkolne spożywają: śniadania, obiady dwudaniowe z kompotem 
i deserem oraz podwieczorki.
Ze stołówki szkolnej korzysta 86 % wszystkich dzieci w szkole.

ZS w Podleszanach

• Kompleks kuchenny w Zespole Szkół w Podleszanach składa się z kuchni, zmywaka i 
jadalni.

• Kuchnię i jadalnię obsługują 2 Panie w pełnym wymiarze godzin.
• Kuchnia obsługuje szkołę i przedszkola, wydaje dziennie około 80 obiadów + 40 

śniadań i 40 podwieczorków.
Cała szkoła dostaje herbatę.

• Stan techniczny kuchni, jadalni nie budzi zastrzeżeń 

SP w Rydzowie
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Rydzowie żywieni są przez zewnętrzną firmę 
cateringową , która codziennie dostarcza posiłki dla ok 30 uczniów.
Uczniowie spożywają obiady w jednej z sal lekcyjnych , która podczas tzw. długiej przerwy 
pełni funkcję jadalni.
W szkole znajduje się pomieszczenie kuchenne wyposażone w kuchenkę gazową, lodówkę 
oraz wyparzarkę do naczyń.

ZSP w Rzędzianowicach

1. Kuchnia jest prawidłowo wyposażona i na bieżąco doposażana codziennie wydajemy 
112 obiadów, 35 śniadań i 35 podwieczorków.

2. Jadalnia jest za mała i zaplanowano w wakacje jej powiększenie. Koszt remontu wg 
kosztorysu to: 30 381,70 zł

ZS w Trześni
w szkole działa stołówka szkolna i jadalnia, które są dobrze wyposażone i na bieżąco 
doposażane. Stołówka wydaje 163 obiady dziennie, oraz śniadania i podwieczorki dla 50 
dzieci.

ZS w Woli Mieleckiej
W szkole funkcjonuje kuchnia i stołówka szkolna z pełnym wyżywieniem. Na bieżąco 
uzupełniane są braki w sprzęcie kuchennym. Żywionych jest 73 dzieci w przedszkolu i 113 
dzieci w szkole podstawowej.

Stołówki szkolne funkcjonują zgodne z opiniami sanepidu.

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce Akty Prawne 
umieszczony jest Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych 
warunków, form i trybu realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w 
szkole i w domu ” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących 
publiczne szkoły podstawowa w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i



opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Według stanu na dzień 
21.11.2018r jest na etapie opiniowania,
Dyrektorzy szkół od wielu miesięcy monitorują stan prawny przywołanego wyżej projektu 
rozporządzenia.

Projekt rozporządzenia przewiduje, że wsparcie finansowe dotyczyć będzie zadania 
obejmującego:

1. doposażenie, adaptację i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych 
(własnej kuchni i jadalni);

2. doposażenie i adaptację stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują, tak aby 
mogły zostać uruchomione;

3. zorganizowanie nowych stołówek szkolnych;
4. adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych 

do spożywania posiłków (jadalni).

Maksymalne kwoty wsparcia finansowego udzielanego w ramach realizacji modułu 3 
Programu, które mogą otrzymać poszczególne szkoły prowadzone przez dany organ 
prowadzący:

80 000 zł -  na doposażenie, adaptację i poprawę standardu funkcjonujących stołówek 
szkolnych (własnej kuchni i jadalni), doposażenie i adaptację stołówek, które obecnie nie 
funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione lub zorganizowanie nowych stołówek 
szkolnych,

25 000 zł -  na adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych 
do spożywania posiłków (jadalni).

20% udziału własnego

Warunkiem otrzymania dotacji ma być zapewnienia przez organ prowadzący w odniesieniu 
do każdej szkoły wnioskującej o udzielenie wsparcia finansowego, wkładu własnego w 
wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego wsparciem 
finansowym.

II. PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR+” na lata 2015-2020, edycja w 
2019 r.

Ze środków programu mogą korzystać jednostki samorządu terytorialnego 
szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego, których strategie rozwoju 
pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury dla osób starszych, lub w 
których brak jest innej infrastruktury pomocy społecznej tego typu. Wsparcie można 
uzyskać utworzenie placówki typu ,,Senior+'’ ,w tym Dziennych Domów „Senior+v 
i Klubów ,,Senior+”.

Jednostki samorządu terytorialnego, mogą ubiegać się o uzyskanie dotacji na 
jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie (przebudowę lub remont) i 
wyposażenie placówki. Dofinansowaniu podlega do 80% całkowitego kosztu realizacji



zadania, który nie może być wyższy niż 300 tys. zł -  w przypadku Dziennego Domu 
„Senior+” oraz 150 tys. zł - w przypadku Klubu „Senior+”. Wysokość środków' 
finansowych z budżetu państwa przeznaczonych w ramach wyżej wskazanych kwot na 
przebudowę lub remont pomieszczeń lub budynku nie może być wyższa niż 250 tys. zł 
w przypadku Dziennego Domu „Senior+” oraz 125 tys. zł w przypadku Klubu 
„Senior+'\ Natomiast jednorazowa kwota dotacji przeznaczona na wyposażenie 
Dziennego Domu „Senior+" nie może być wyższa niż 80 tys. zł, a w przypadku Klubu 

Senior +” wyższa niż 25 tys. zł.
Jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do zapewnienia 

funkcjonowania utworzonego w ramach Programu Dziennego Domu lub Klubu 
„Senior+”, przez okres co najmniej 3 lat od dnia następującego po dniu zakończenia 
realizacji zadania w ramach Programu (otrzymania środków z Programu). Termin 
składania ofert dla edycji 2019 upłynął dnia 4 stycznia 2019 r.

Gmina Mielec nie aplikowała w tym terminie o środki z w/w programu.

III. Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 
lat 3 „MALUCH+” 2019

Program w 2019 roku jest adresowany do:
a) jednostek samorządu terytorialnego,
b) podmiotów, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, zwanych dalej 

„podmiotami innymi n iżjst”, tj.:
- osób fizycznych,
- osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej 
prowadzących lub zamierzających prowadzić w 2019 r. instytucje opieki nad dziećmi w 
wieku do lat 3.

Grupę docelową stanowią dzieci w wieku do ukończenia 3 roku życia (lub 4 roku 
życia, w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem 
przedszkolnym), w tym dzieci niepełnosprawne lub wymagające szczególnej opieki.

Maksymalna kwota dofinansowania (dotacji/środków Funduszu Pracy) złożonej 
oferty wynosi nie więcej niż 80% wartości kosztów realizacji zadania polegającego na 
tworzeniu nowych miejsc opieki.

Wysokość dofinansowania na tworzenie miejsc wynosi nie więcej niż 30 000 zł 
na 1 nowo tworzone miejsce w żłobku, co stanowi 80% kosztów utworzenia 1 miejsca. 
Podmiot objęty dofinansowaniem z Programu w zakresie tworzenia miejsc zobowiązuje 
się do zapewnienia po 2019 r. funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi, powstałych z 
udziałem środków z Programu, przez minimalny okres funkcjonowania miejsc, tj. do 
dnia 31 grudnia 2024 r. Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki oznacza, że 
przynajmniej 60% miejsc wskazanych w umowie jest wykorzystywanych 
(„obsadzonych"') przez ww. okres.



Na funkcjonowanie miejsc opieki w żłobku można pozyskać w latach 
funkcjonowania środki w wysokości 150 zł (2019 rok) miesięcznie na jedno dziecko, co 
daje miesięcznie kwotę 1 200 zł a rocznie 14 400 zł na grupę składającą się z 8 dzieci. 
Termin składania ofert upłynął dnia 28 grudnia 2018 r. W tym terminie Gmina Mielec 
nie aplikowała o środki z w/w programu na rok 2019 z uwagi na brak zgłaszanego 
zapotrzebowania ze strony mieszkańców na taką instytucję. Po analizie dostępnych 
miejsc na terenie Gminy Miejskiej Mielec i w placówkach niepublicznych oraz ocenie 
realnej potrzeby utworzenia placówki podjęte zostaną działania celem pozyskania 
środków w kolejnym rozdaniu w ramach programu.
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