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INTERPELACJA
W zwiqzku z oczekiwaniami czE6ci mieszkaric6w, w zakresie przeanalizowania mozliwoSci
zmiarry lokalizacji punktu wydawania posilk6w dla os6b potrzebuj4cychz terenu gminy,

kt6re obecnie znajduje sig w pomieszczeniach budynku przy ulicy Brzozowej 1, zwracam sig
z pro5b4

o

podjgcie pilnych dzialah w przedmiotowym zakresie.

JednoczeSnie proszg o udzielenie informacji na jakich warunkach

i na jakiej podstawie

prawnej, podmiot Swiadcz4cy ww. uslugg, korzysta z pomieszczeilnaczas wydawania

posilk6w, z budynku zlokalizowanym przy ul. Brzozowej

1

w Leszczynach, przy

obowi4zuj4cej jednoczeSnie umowie nr 7/2017 z dnia 76 marca2017 roku, w ramach kt6rej,

Korzystaj4cym z ww. pomieszczehjest Klub Sportowy Leszczyny?

@

t

BURMISTRZ GMINY I MIASTA
CZERWI O N 1(A. L E SZCZYN Y
44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9
tel. 32 429 59 11 ,32 429 59 34, tax 32 431 17 60
www.czerwionka-leszczyny.pl, e-mail: ka@czerwionka-leszczyny.com.pl

#

CZERWIONKA.LESZCZY}

ZLOZA SUKCESU

Czerwionk a-Leszczyny, dn. 20.12.2018

r.

DOiK.071 .000062/1 8.SM
DOiK.KW-0001 34118

Pan

Marcin Stempniak
Radny Gminy i Miasta
odpowiedzi na Pana interpelacjq w sprawie zmiany lokalizacji
punktu wydawania posiikow dla osob potrzebujqcych, ktory obecnie
znajduje siq w pomieszczeniach budynku przy ulicy Brzozowei 1
w dzielnicy Leszczyny, informuie, 2e.
Osrodek Pomocy Spolecznej w Czenruionce-Leszczynach
w drodze przetargu nieograniczonego wybrat wykonawca zamowienia
polegajqcego na przygotowaniu i wydawaniu gorqcych posilkow dla
klientow Osrodka w roku 2018, tj. firmq Restauracja ,,KlBlC" lwona
Pietrzak (ul. WolnoSci 2, 44-230 Czeruuionka-Leszczyny). Zgodnie
z dokumentacjq przetargowq, to wykonawca jest zobowiqzany do
zapewnienia lokalu umozliwiajqcego spozycie posilku, przy czym
wydawanie posilkow musi odbywac siq co najmniej w 2 lokalach,
z ktorych jeden jest zlokalizowany w dzielnicy Czerwionka, a drugi
w dzielnicy Leszczyny. Lokale te powinny posiadac miejsca siedzqce
przy stoliku (co najmniej 40) oraz winny odpowiadac wymaganiom
ustalonym w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczenstwie
zywnoSci izywienia.
Wybrany podmiot wskazat, ze wydawanie positkow w Rejonie 2
obejmujqcym dzielnicq Leszczyny odbywac siq bqdzie w lokalu przy
ul. Brzozowej 1, ktory posiada decyzjg Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej stwierdzajqcq spelnienie ustawowych wymagan.
Ponadto podal, iz posiada tytul prawny na korzystanie z niego.
Zamawiaiqcy, tj. Osrodek Pomocy Spolecznej, nie ma wplywu na
wybor lokalu pzezwykonawcq zamowienia. Jedynie moze sprawdzic,
czy za1oponowany lokal spetnia warunki ustawowe umozliwiajqce
wydawanie w nim posilkow oruz czy podmiot ma do niego tytui prawny.
Nie moze jednak zakwestionowac wyboru lokalu, w ktorym bqdq
wydawane posiiki dla klientow.
Wydawanie posiikow, zgodnie z zawarlq umowq, odbywac siq
bqdzie do dnia 31 grudnia 2018 r.
Jednocze5nie informujq, iz w wyniku postqpowania
przetargowego na przygotowanie i wydawanie gorqcych positkow dla
klientow Osrodka w roku 2019, zostala ponownie wybrana wyzej
wymieniona firma (.1edyny podmiot, klory zlo2yl ofertg w prowadzonym

w

postgpowaniu i spelnial wszystkie warunki zawarte w ogloszeniu).
Niemniej wydawanie posilkow w Rejonie 2 obejmujEcym dzielnica
Leszczyny bqdzie odbywac sig w lokalu przy ul. Ks. pojdy 83.
Zalem z dniem 1 stycznia 2019 r. nie bqdq wydawane positki dla
klientow osrodka Pomocy spolecznej w czerwionce-Leszczynach
przy ulicy Brzozowej 1.
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w

odpowiedzi na pana interpelacjg z dnia 10.12.201g r. informujg,
ze sprawa
wydawania posilkow dla klientow osrodka Pomocy Spolecznej
w CzerwionceLeszczynach' przy ul. Brzozowej w Leszczynach zostala juz poruszona przez pana
Radnego waldemara Miturg w poprzednie.l kadenclr Rady Miasta.

w dniu 30'pazdziernika

2o1g r. Miejski osrodek sportu

i

Rekreacji, jako

zazqdca obiektu, wystosowal do Pana Waldemara Mitury pismo informujqce,
ze od
stycznia 2019 r. positki nie bqdq wydawane w pomieszczeniach na
obiekcie
sportowo-rekreacyjnym ptzy

ul Brzozowel w Leszczynach.
lnformulg rowniez, ze podmrot swiadczqcy usiugq wydawania

posilkow,

kozystal do tej pory z w/w pomieszczen, na podstawie umowy na1mu
lokalu zdnia
5 stycznia 2018 r. nr 1tDrzo1g, podpisanej przez Dyrektora MosrR
Michara

cichonia, posiadaiqcego pelnomocnictwo Burmistrza Gminy r Miasta.
wyzej
powolana umowa zostala podprsana na czas okreslony
od 1 5 01 .201g r
do 31.12.2018

r.

Powyzsza umowa nie koriduje

z

w dniu 16 marca 2o1T r. umowE
nr 712017 z Klubem sportowym Leszczyny, poniewaz zgodnie
z zapisami umowy,
Klub Sportowy moze nieodplatnie korzystac z obiektu przy
zawarrq

ul

Brzozowel zgodnie

z harmonogramem stanowiqcym zalqcznik do ninrejszej umowy ($2 pkt
3 umowy).
Stosownie ze wspomnianym harmonogramem korzystania z
obiektu podpisanym
przez Pana Tomasza Zolkiewicza oraz pana Mateusza Leonarda,
zaiqcia
prowadzone przez Klub Sportowy mogq odbywac siq
na obiekcie od poniedzialku
do piqtku w godzinach 15.00 - 20.00 oraz mogq byc rozgrywane
mecze w soboty
i niedziele zgodnie z terminarzem rozgrywek sZpN oraz podokrqgu
Rybnik szpN.

w

pozostalym czasie teren obrektu sporotowo-rekreacylnego pozostale

w dyspozycji MOS|R.

frt

