UZASADNIENIE
Przedkładany projekt uchwały obywatelskiej, ma na celu ujednolicenie i
doprecyzowanie zasad funkcjonowania zorganizowanych stołówek szkolnych, w
szkołach prowadzonych przez Gminę Lublin w szczególności zaś podjęcie działań
zmierzających do niezwłocznego odstąpienia - od ich prowadzenia przez podmioty
zewnętrzne - w formie dzierżawy.
W chwili obecnej, stołówki w szkołach prowadzonych przez Gminę Lublin
funkcjonują w oparciu o zróżnicowane pod względem organizacyjnym i prawnym
zasady. Część szkół prowadzi stołówki korzystając z współfinansowania przez
organ prowadzący, a część stołówek szkolnych została w drodze umownej
przekazana do prowadzenia podmiotom zewnętrznym w formie dzierżawy.
Fakt ten, ma kolosalne społeczno – finansowe znaczenie bowiem to
zróżnicowanie przekłada się bezpośrednio na ceny obiadów jakie muszą ponosić
rodzice dzieci chcących z nich skorzystać.
Działając w imieniu Rady Rodziców:
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 ,oraz
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie
wskazujemy, iż te różnice są znaczące, i tak: cena obiadu w ZSO nr 4 w klasach I -III
wynosi 5.70 zł, starsze klasy 6,50 zł, a w ZSO nr 5 obiad kosztuje 6.80 zł, gdy
tymczasem w innych szkołach prowadzonych i współfinansowanych przez Gminę
Lublin cena ta jest znacznie niższa i zawiera się w przedziale od 2.80 zł do 4.5 zł, co
bezpośrednio wynika z faktu iż jednostkowa cena obiadu związana jest jedynie z
tzw. „ wsadem do kotła”. Jest oczywistym, że młody człowiek znajdujący się fazie
dynamicznego rozwoju fizycznego i umysłowego potrzebuje zdrowego,
systematycznego odżywania by zapewnić swojemu organizmowi niezbędne składniki
pokarmowe- czego nie mogą zapewnić firmy cateringowe nastawione na zysk.
Świadomość powyższego rodzi pytanie „ Czy taka sytuacja jest prawnie
dopuszczalna”?
Przed udzieleniem odpowiedzi, godzi się zauważyć i przywołać art. 32
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej który stanowi że:
1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania
przez władze publiczne,
2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub
gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny,
a także statuujące unormowania art. 67 a cyt. ustawy o systemie oświaty które min. w
ust.3 i 4 mówią wprost że:
• Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki,
ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę,

• Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce
szkolnej, o których mowa w ust. 3 , nie wlicza się wynagrodzeń
pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów
utrzymania stołówki.
Treść i refleksja wywołana powyższym, skłania do stwierdzenia, iż Gmina
Lublin jako organ prowadzący szkoły i funkcjonujące w nich stołówki , przekazując
cześć z nich do prowadzenia przez podmioty zewnętrzne naruszyła normy prawne
zawarte w Konstytucji i Ustawie o systemie oświaty, które w sposób bezpośredni
godzą w realizację zadań opiekuńczych szkoły i dobro ucznia - którego harmonijny
rozwój nie może być zakłócony oraz determinowany wybiorczymi i w gruncie
rzeczy nieuzasadnionymi społecznie i ekonomicznie oszczędnościami. Jest
bezspornym, że w przypadku wydzierżawienia stołówek podmiotom zewnętrznym
dyrektorzy szkół tracą ustawową możliwość ustala cen posiłków w szkołach – co
jest sytuacją niedopuszczalną.
W tym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały przywracającej jednolite
zasady dofinansowywania i funkcjonowania stołówek szkolnych jest bezwzględną
koniecznością wynikającą nie tylko z poczucia elementarnej zasady sprawiedliwości
społecznej, ale nade wszystko wypływającą z obowiązku praworządnych działań
organów Państwa - wynikających wprost z obowiązujących przepisów prawa.
Jako wnioskodawcy obywatelskiego projektu uchwały, apelujemy do
wszystkich Szanownych Państwa Radnych o jej niezwłoczne przyjęcie, a Pana
Prezydenta o podjęcie stosownych działań celem wprowadzenie jej w życie z
dniem 1 września 2012 r.

