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POWIAT STR Z E LE C K I

Sesja Rady Powiatu
25 marca 2009 roku odby³a siê
XXVIII sesja Rady Powiatu, której
g³ównym tematem mia³o byæ przeciwdzia³anie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy,
migracje zarobkowe i ich wp³yw na
lokalny rynek pracy. Jednak to nie
temu tematowi powiêcono najwiêcej uwagi. Emocje wywo³a³a stawka ¿ywieniowa w DPS (czyli temat
poruszany ju¿ na poprzedniej sesji).
Przewodnicz¹cy Rady Henryk
Bartoszek przedstawi³ list Rady Mieszkañców Domu Pomocy Spo³ecznej w
odniesieniu do informacji o zani¿aniu
stawek ¿ywieniowych w tej placówce
(publikujemy go obok).
Radny Krzysztof Fabianowski
stwierdzi³, ¿e g³êboko popiera publikacjê tego listu:
- Niech wszyscy mieszkañcy zapoznaj¹ siê z g³osem Rady Mieszkañców.
Ten list w moim odczuciu przypomina
wypowied, któr¹ bez ma³a mo¿na przypisaæ do Korei Pó³nocnej: jestemy w
obozie pracy i chêtnie pozostaniemy
nastêpne dwadziecia lat. Podpisa³a
Rada Wiêniów. Muszê z tego wyci¹gn¹æ wnioski osobiste i przedyskutowaæ to po powrocie do domu z ¿on¹.
Mimo ¿e w moim domu jest nas coraz
mniej, koszty rosn¹. Od trzech lat za
w DPS mamy tê sam¹ stawkê, czyli cud.
Z rachunku ekonomicznego jest niemo¿liwe, aby utrzymaæ ten sam poziom. Cieszê siê, ¿e mamy do czynienia z cudami gospodarczymi na terenie
powiatu strzeleckiego.
Radny Jan Bogusz przypomnia³,
¿e dyrektor DPS Stanis³aw Marek na
poprzedniej Komisji Bud¿etu mówi³ o
ró¿nicy w bud¿ecie DPS miêdzy styczniem 2008 i 2009 i przytoczy³ jego
s³owa: brakuje nam 335.981 z³. Z³o¿ylimy oczywicie pismo do Zarz¹du z
prob¹ o ponowne przeanalizowanie
planu bud¿etu z uwagi na to, ¿e przy
takich pieni¹dzach i dokonanych zaostrzeniach oszczêdnoci wewn¹trz
DPS-u, i tak braknie nam rodków.
Chcia³em tutaj zasygnalizowaæ, ¿e stawka dzienna, która w ubieg³ym roku wynosi³a 6,69 z³ w tym roku wynosi 5,08
z³. Jest to ogromne zaciniêcie pasa.
Radny Bogusz stwierdzi³, ¿e bazuj¹c na tej wypowiedzi zwróci³ siê z
prob¹ do Starosty z zapytaniem o powody obni¿enia dziennej stawki ¿ywieniowej dla podopiecznych DPS, przy
jednoczesnym wzrocie cen zakupu produktów ¿ywnociowych. Jak to jest porównywalne w 2008 roku?
- Na potwierdzenie moich sygna³ów
 mówi³ dalej - które wczeniej otrzyma³em, ¿e nie jest tak kolorowo w DPS,
prosi³em o wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeñstwa i Bud¿etu oraz Komisji Edukacji w Szymiszowie. Przedmiotem mia³o byæ tak¿e badanie stosunków miêdzyludzkich panuj¹cych w
DPS. Owszem by³o spotkanie wyjazdowe, ale ¿enuj¹ce. Zaprowadzono nas do
DPS w Strzelcach Opolskich. Usiedlimy w okresie przedwi¹tecznym na
piêknej sali, bogato przystrojonej, a
podopieczni czekali, kiedy wyjdziemy,
bo akurat jest to sala TV. Do DPS w
Szymiszowie nas nie dopuszczono. Parê
dni temu w ogólnopolskim czasopimie
ukaza³ siê artyku³ Horror w domach
starców opisuj¹cy DPS w Krakowie,
gdzie stawka ¿ywieniowa wynosi 8 z³.
Przygotujê pisemne wyst¹pienie, gdy¿
chcê wiedzieæ, kto w koñcu wprowadza
kogo w b³¹d. Równie¿ zamierzam skierowaæ tê sprawê wy¿ej, ¿eby niezale¿ne
organy to wyjani³y. Jestem daleki od
wywo³ywania niepotrzebnej awantury,
j¹trzenia. Jestem pe³en podziwu dla pracy dyrektora i szczególnie tych pañ,
które za tak nisk¹ stawkê 5,08 z³ potrafi¹ przygotowaæ tak smaczne posi³ki, tak wystarczaj¹ce, gdzie wed³ug opinii które dotar³y do mnie, ¿e jest tak
wspaniale. ¯yczê wszystkim radnym,
¿eby tam siê kiedy znaleli.
Wicestarosta Waldemar Gaida:  Radny otrzyma³ informacjê od
starosty. Dyrektor informowa³ Pana o
tzw. stawce pocz¹tkowej, a trzeba patrzeæ na stawkê roczn¹, która w strukturze zamkniêcia roku ró¿ni siê od skali pocz¹tkowej. Mylê ¿e Pan jako radny i mieszkaniec powiatu bywa w tych
domach. Ja te¿ bywam i z tytu³u obowi¹zków s³u¿bowych, jak i prywatnie
jako radny, rozmawiam z mieszkañcami. A mieszkañcy ró¿nie postrzegaj¹
swoj¹ zbiorowoæ. My ci¹gle zapominamy, ¿e ci ludzie traktuj¹ te swoje DPS-

y jak dom i czêsto jest tak, ¿e fatalnie
odbieraj¹ to, ¿e le siê mówi o ich
domu. Nikt nie mówi, ¿e w DPS w
Strzelcach jest kolorowo, najlepiej i
lepiej byæ nie mo¿e. Wrêcz przeciwnie. Inwestycje zwi¹zane ze standaryzacj¹, programy naprawcze, standaryzacja personelu, usamodzielnienia pielêgniarek s³u¿y temu, aby sprostaæ. Nie
ka¿demu wymaganiu mo¿na podo³aæ,
ale mówienie, ¿e ludzie s¹ g³odni,
musz¹ dokupywaæ ¿ywnoci, ¿e stawka
nie wystarcza na nic, to przesada. Pamiêtajmy zawsze, kiedy wyra¿amy opinie, ¿e ci ludzie s¹ podwójnie wra¿liwi i
¿e my ci¹gle mówimy o ich domu.
Stawka jest niska, ale proszê sprawdziæ
w uniwersyteckiej sto³ówce, ile kosztuje wk³ad, za który student p³aci? Proszê zwróciæ uwagê, za ile w sto³ówce
DPS mo¿na wykupiæ stawkê obiadow¹?
Proszê to porównaæ do iloci mieszkañców w ca³ym DPS. Wszyscy doskonale wiemy, ¿e stawka w ¿ywieniu zbiorowym bêdzie zawsze znacz¹co ni¿sza.
Bêdziemy brali pod uwagê tak¿e w strukturze budowy bud¿etu na rok 2010, kiedy zakoñczymy standaryzacjê, kiedy
skoñcz¹ siê wydatki maj¹tkowe, to bêdziemy mogli wtedy pomyleæ o jakoci ¿ycia, ale uwa¿am, ¿e niew³aciwe
jest mówienie o stawce 5,08 z³.
Dyrektor DPS Stanis³aw Marek:  Smutno, ¿e musimy mówiæ o
sytuacji, która nie ma miejsca, jeli
chodzi o naszych mieszkañców. Tak,
by³a Komisja Bud¿etu, nie wypieram
siê tego, co powiedzia³em, ale ja mówi³em o planie. To jest plan finansowy
stawki ¿ywieniowej. W styczniu ta stawka wynosi³a 6,51 za w lutym 7,05.
Stawka ronie i chcielibymy, aby na
koniec roku osi¹gnê³a 7,50. Mam nadziejê, ze nam siê to uda. My nie chcemy walczyæ, ale wspó³pracowaæ.
Nie by³o dnia, aby Zarz¹d dopuci³ do
braku czegokolwiek dla mieszkañców.
Wrêcz przeciwnie. Jeli czego potrzeba, piszemy wniosek do Zarz¹du Powiatu, który jest analizowany, przekonujemy, ¿e to jest celowe i sensowne.
rodki uzyskujemy. Chcemy wspó³pracowaæ, gdy¿ to mieszkañcy s¹ najwa¿niejsi; proszê o to w imieniu mieszkañców, pracowników, swoim w³asnym i
dziêkujê za dotychczasow¹ wspó³pracê.
Radny Jan Cielik:  Nigdy nie
wolno wyci¹gaæ wniosków o jakoci
funkcjonowania czegokolwiek w oparciu o pojedyncze opinie. Jest to nieuczciwe i niesprawiedliwe. Je¿eli bêdziemy siê kierowali filozofi¹ jakoci, jak
okrelaæ jakoæ funkcjonowania instytucji, to bierze siê pod uwagê klienta
zbiorowego instytucji, a nie pojedyncze g³osy. Je¿eli ponad 50% mieszkañców domu jest zadowolonych z wy¿ywienia, to trzeba byæ zadowolonym.
Je¿eli bêdzie 80% - to podskoczyæ do
góry, ale g³osy pojedyncze zawsze bêd¹
ró¿ne. Kiedy, wiele lat temu, bylimy
w domu seniora-nauczyciela pod Bielskiem. Rano jedlimy niadanie obok
pensjonariuszy tego domu. Us³ysza³em
tak¹ rozmowê dwóch pañ:
- Widzisz jaka ta kawa jest gor¹ca.
Co oni robi¹.?
- Widzisz jak¹ mi podali. Zupe³ni
zimn¹!
Jeli kto pojedynczy narzeka, to
trzeba braæ to pod uwagê, ale je¿eli chcemy rozpoznaæ rzeczywist¹ sytuacjê, to
postronne osoby powinny przeprowadziæ sonda¿ na wszystkich mieszkañcach. Proponujê, aby tak do sprawy
podejæ. Podoba³o mi siê stwierdzenie
wicestarosty, ¿e mieszkañcy mówi¹ o
naszym domu i wiele osób bêdzie niezadowolonych z tego, ¿e mówi siê le o
ich domu. W takim DPS s¹ ludzie, którzy mieli kiedy o wiele lepiej i tacy,
którzy ¿yli w biedzie, nêdzy i ten dom
jest dla nich rarytasem. Oni s¹ zadowoleni. Odbylimy posiedzenie Komisji Bezpieczeñstwa i Edukacji. Naszym
celem nie by³o rozpoznanie stosunków
miêdzyludzkich tam panuj¹cych. Podczas posiedzenia jest to niemo¿liwe.
Trzeba zbadaæ to niezale¿nie. Wtedy
mo¿na wyci¹gaæ obiektywne wnioski.
Bylimy tam w obecnoci przewodnicz¹cego Rady Mieszkañców, dyrektora
DPS, pensjonariuszy i oni wyra¿ali siê
o tym pozytywnie. Z góry przyjêlimy
jednak, ¿e jest to spotkanie kurtuazyjne.
Radny Fabianowski:  Podzielam pogl¹d wicestarosty, ¿e je¿eli chodzi o podnoszenie standardu materialnego, to robi siê bardzo du¿o, wiêc uk³on
w stronê Zarz¹du za starania w popra-

wie jakoci ¿ycia w DPS. Jest kwesti¹
wra¿liwoci, kwesti¹ ludzkiego patrzenia i w¹tpliwoci rodz¹cej siê z faktu
wysokoci stawki. Je¿eli socjalny obiad
w sto³ówce kosztuje oko³o 5 z³, to mam
prawo mieæ w¹tpliwoci. Warto wiêc
siê temu przyjrzeæ. Dobrze, ¿e mamy
zamiar podnosiæ stawkê ¿ywieniow¹, ale
mówimy o tym, jaka jest dzi.
Wicestarosta W. Gaida: - Kontrola zewnêtrzna w DPS zosta³a przeprowadzona przez pracowników Urzêdu Wojewódzkiego po ukazaniu siê w
prasie artyku³ów. Wyniki pokaza³y, ¿e
jest dobrze. Tym bardziej nie mo¿na
mówiæ, ¿e jest tak bardzo le. Nikt nie
mówi równie¿, ¿e nie mo¿e byæ lepiej.
Radny Bogusz:  Moje wyst¹pienie wynika z troski o ludzi. Jestem
mieszkañcem Szymiszowa i na co dzieñ
widzê, jak sytuacja tam wygl¹da. Proszê równie¿ wskazaæ, w którym miejscu ja siê le wyrazi³em o DPS? Zada³em pytanie: jakie by³y przyczyny obni¿enia dziennej stawki ¿ywieniowej dla
podopiecznych DPS? Od pewnego czasu notujemy wzrost zainteresowania zakupami ¿ywnoci - taka jest prawda.
Czy nie zachodzi potrzeba rozwa¿enia
ponownie sposobu ¿ywienia? Jak mo¿na mówiæ o trzech posi³kach dla ludzi
80-letnich? Do odpowiedzi starosty
(publikujemy j¹ obok) oczywicie siê
ustosunkujê. Zwrócê siê z prob¹ o informacje w sprawie stawki ¿ywieniowej, ile wykorzystano rodków ¿ywnociowych itd.
Natomiast zwracaj¹c siê do radnego
Cielika, przewodnicz¹cego Komisji
Edukacji stwierdzi³, ¿e opracowuj¹c jej
plan pracy uwzglêdniono za³o¿enie, ¿e
to posiedzenie mia³o mieæ miejsce w
Szymiszowie. Jednym z tematów mia³y byæ stosunki miêdzyludzkie panuj¹ce w DPS. Moje pytanie dlaczego bylimy w Strzelcach? Odpowiedzi by³y
ró¿ne: bo taka chyba by³a potrzeba,
albo nikt nie chcia³ pokazaæ Szymiszowa.
Wicestarosta Gaida:  Proszê
zwróciæ uwagê, ¿e ten problem móg³
byæ zg³oszony na etapie tworzenia bud¿etu. Rada mog³a zapytaæ Zarz¹d, jaka
jest stawka i dlaczego tak niska. Mo¿na siê by³o zwróciæ formalnie o zwiêkszenie. Trudno przy jednoczesnym obni¿eniu wartoci dotacji z bud¿etu wojewody wszystkie sznurki z³apaæ w jednym roku. Doskonale wiemy, jakie pieni¹dze z bud¿etu powiatu s¹ zaanga¿owane w DPS. Nie mówmy o stawkach
g³odowych, a niewysokich, jednask spe³niaj¹cych wymogi standaryzacyjne,
tak¿e w dietetyce posi³ku.
Radny Hubert Barton:  Tak jak
kolega Bogusz jestem mieszkañcem
miejscowoci, gdzie funkcjonuje DPS.
Jestem normalnym mieszkañcem Lenicy i jeli by by³o co takiego, o czym
Pan wspomina³, powinno to byæ rozpatrywane nie przez prasê, ale w innej
formie. Na pewno by do mnie dotar³o,
¿e pensjonariusze g³oduj¹ czy te¿ kuchnia nie ma za co gotowaæ. Po tych
wydarzeniach i artyku³ach, musia³em
uspokajaæ, ¿e ludzie nie g³oduj¹ i choæbymy obecnie tym ludziom dawali trzy
razy dziennie kawior, to niczego to nie
odwróci. Jeszcze teraz mam telefony z
pytaniem, czy siê polepszy³o, czy jest
lepiej. Odpowiadam, ¿e nie by³o nigdy
tak le, by kto g³odowa³. To s¹ fakty.
Proszê pamiêtaæ, ¿e na dobr¹ opiniê
pracuje siê d³ugo, a jednym nieprzemylanym artyku³em niszczymy w jednym
momencie dobr¹ opiniê. Z jednym siê
zgodzê, ¿e mieszkañcy DPS robi¹ zakupy, ale nie raz po tych zakupach jest
tylko k³opot, bo trac¹ wtedy energiê
i s¹ s³abi. S¹ z tym problemy. Odnosi
siê to do czêci pensjonariuszy. Nie
mo¿na uogólniaæ i wykorzystywaæ pewnych sytuacji.
J. Bogusz:  Ja artyku³u nie pisa³em, ale muszê powiedzieæ, ¿e cuda siê
zdarzaj¹. Na pytanie dziennikarza w
Szymiszowie czy jedzenia jest pod dostatkiem osoba, która nie mówi, powiedzia³a tak. Wszystkiego mo¿na
siê spodziewaæ.
Starosta Swaczyna:  Nie powtarzajmy na posiedzieniach naszej
Rady atmosfery z Sejmu. Nie zajmujmy siê tematem, którego nie ma. Trzeba byæ odpowiedzialnym za s³owo.
W dalszej czêci obrad radni podjêli uchwa³y w sprawie:
* zmiany uchwa³y Nr XXV/234/08
Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30
grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia
tematyki i terminów sesji Rady Powiatu Strzeleckiego na rok 2009. Uchwa³a

przesuwa na kwiecieñ ocenê funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajêciowej w Zawadzkiem;
* zasad nadawania tytu³u Honorowy Obywatel Powiatu Strzeleckiego
(szczegó³y obok);
* zasad nadawania tytu³u Zas³u¿ony dla Powiatu Strzeleckiego (szczegó³y obok);
Radni odrzucili propozycje, aby
tytu³ nadawaæ równie¿ pomiertnie, jak
i nie nadawaæ go osobom, które pracowa³y lub pe³ni³y s³u¿bê w organach bezpieczeñstwa pañstwa komunistycznego, natomiast zaakceptowali poprawkê, ¿e tutu³u Zas³u¿ony nie nadaje
siê radnym Rady Powiatu Strzeleckiego oraz cz³onkom Zarz¹du Powiatu
Strzeleckiego w trakcie pe³nienia funkcji.
* zaopiniowania planu finansowego
i inwestycyjnego na rok 2009 Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki
Zdrowotnej  Zespo³u Opieki Zdrowotnej z siedzib¹ w Strzelcach Opolskich.
Przewodnicz¹cy Komisji Bud¿etu Franciszek £upak stwierdzi³, ¿e plan finansowy ZOZ to prawie 31 mln z³. Osi¹gniêcie standardów wi¹¿e siê z du¿ymi
wydatkami inwestycyjnymi, aby to
nasze dobro powiatowe utrzymaæ.
Ci¹gle jest w¹tpliwoæ co do formy w³asnoci tej naszej placówki leczniczej.
Na razie jednostka nie przynosi ona
strat, ale niewielki zysk. Mylê, ¿e ZOZ
w tym stanie siê utrzyma, ale rodków
jest ci¹gle za ma³o  podsumowa³;
* zmiany bud¿etu i zmian w bud¿ecie
Powiatu Strzeleckiego na rok 2009;
* wykonywania niektórych zadañ z
zakresu administracji rz¹dowej dotycz¹-

cych przygotowania i przeprowadzenia
kwalifikacji wojskowej, która od tego
roku zastêpuje pobór do wojska. Kwalifikacja zostanie na terenie powiatu
strzeleckiego przeprowadzona od 15
kwietnia do 29 maja 2009 r. i obejmie
mê¿czyzn urodzonych w 1990 roku i
starszych (pisalimy o tym szerzej w
poprzednim numerze).
W sprawach bie¿¹cych radny
Krzysztof Fabianowski zwróci³ siê o
przedstawienie przez Starostê informacji o zakresie dzia³ania Starostwa Powiatowego w zakresie budowy otaczarni przy ul. 1 Maja.
Wicestarosta Waldemar Gaida poinformowa³ radnych, ¿e w ramach programu Orlik 2012 powstanie kolejne
boisko w Zawadzkiem - przy Liceum
Ogólnokszta³c¹cym. Nawi¹za³ równie¿
do grudniowej sesji, na której radni dyskutowali o potrzebach remontowych
LO, stwierdzaj¹c, ¿e przedstawi propozycje, które w strukturze wartociowej
nie zmieni¹ bud¿etu, a jednoczenie daj¹
mo¿liwoæ wyremontowania ca³ego
obiektu szko³y, ³¹cznie z dachem przy
wykorzystaniu rodków europejskich w
roku 2010.
Nastêpna sesja Rady Powiatu odbêdzie siê 29 kwietnia 2009 roku o godz.
13.00, a jej tematami bêdzie ocena realizacji bud¿etu za 2008 rok oraz zapoznanie siê z informacj¹ Komendanta
Powiatowego Policji o stanie bezpieczeñstwa w powiecie ze szczególnym
uwzglêdnieniem zadañ wynikaj¹cych z
realizacji Powiatowego programu zapobiegania przestêpczoci oraz ochrony bezpieczeñstwa obywateli i porz¹dku publicznego

Rada Mieszkañców do Rady Powiatu
Strzelce Opolskie, 06.03.2009
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Henryk Bartoszek

Do Rady Powiatu
Szanowni Pañstwo, jako mieszkañcy Domu Pomocy Spo³ecznej w Strzelcach Opolskich z fili¹ w Szymiszowie i z fili¹ w Lenicy chcemy odnieæ siê do
ostatnich artyku³ów, które ukaza³y siê w NTO i Strzelcu Opolskim.
Jestemy zdumieni, ¿e w prasie ukazuj¹ siê artyku³,y w których jest mowa o
tym, ¿e jestemy niedo¿ywieni i dokupujemy produkty ¿ywnociowe, ustawiaj¹c
siê w d³ugich kolejkach i robi¹c to na kreskê. Owszem, robimy zakupy w
sklepie, dokupuj¹c sobie tak zwane zachciewanki.
Chcemy równie¿ zwróciæ uwagê na fakt, ¿e Dyrekcja Domu stwarza nam
warunki do samodzielnego przygotowania posi³ków, z czego chêtnie korzystamy.
Pieczemy placki ziemniaczane, frytki, pierniki itp., robimy to dla przyjemnoci,
poczucia, ¿e co jeszcze potrafimy i dlatego, ¿e jak wszyscy ludzie mamy w³asne
potrzeby. W³anie dlatego z rent i emerytur pobiera siê za pobyt w domach
pomocy spo³ecznej 70%, pozostawiaj¹c 30 % na drobne wydatki wed³ug w³asnego uznania.
Zwracamy siê z prob¹ do wszystkich osób interesuj¹cych siê naszym domem, aby informacje ukazuj¹ce siê w prasie byty rzetelnie sprawdzane i dopiero
og³aszane publicznie. Prosimy równie¿ wszystkich Radnych Powiatowych, którzy niepokoj¹ siê o nasz los i chc¹ nam pomóc, aby nasz Dam traktowali jako
nasze miejsce rodzinne, które darzymy wielkim szacunkiem.
Przewodnicz¹cy
Rady Mieszkañców
DPS Strzelce Op.
J. Paciorek

Przewodnicz¹cy
Rady Mieszkañców
Filia Lenica
J. Gusarow

Przewodnicz¹cy
Rady Mieszkañców
Filia Szymiszów
F. Glück

Odpowied radnemu Janowi Boguszowi
Strzelce Opolskie, 20.03.2009r.
Sz.P. Jan Bogusz
Radny Powiatu Strzeleckiego
W odniesieniu do Pana pisma z dnia 26.02.2009 r. w sprawie obni¿enia
stawki ¿ywieniowej dla podopiecznych DPS w Strzelcach Opolskich wyjaniam,
i¿ w styczniu bie¿¹cego roku planowana stawka ¿ywieniowa wynosi³a 5,08 z³
(planowana stawka ¿ywieniowa w bud¿ecie wydatków jednostki obejmuje jedynie
planowane wydatki na zakup ¿ywnoci i nie jest ona adekwatna do faktycznej
stawki ¿ywieniowej obejmuj¹cej miêdzy innymi zapasy magazynowe wydane do
zu¿ycia), natomiast stawka ¿ywieniowa faktycznie zrealizowana wynosi³a 6,51 z³
tj. o 1,43 z³ wiêcej (28,15%) ni¿ zak³adano. Kwota ta w stosunku do to¿samego
miesi¹ca roku ubieg³ego wzros³a o 1,15 z³ tj. o 21,5%. W lutym br. stawka
¿ywieniowa faktycznie zrealizowana wynosi³a 7,05 z³ czyli o 1,97 z³ (38,8%)
wiêcej wzglêdem m-ca stycznia 2009 r. rednia stawka ¿ywieniowa za 2 pierwsze
miesi¹ce 2009 r. wynios³a zatem 6,78 z³.
Dyrekcja Domu planuje sukcesywne podnoszenie stawki ¿ywieniowej od kwoty
6,51 z³ w m-cu styczniu do 7,50 z³ w m-cu grudniu. Wp³yw na kszta³towanie siê
kosztów zakupu ¿ywoci maj¹ nie tylko rodki finansowe zabezpieczone w planie
wydatków bud¿etowych Domu, lecz tak¿e zapasy ¿ywoci zgromadzone w roku
ubieg³ym. Dom stara sie w pe³ni zaspokajaæ wszystkie potrzeby mieszkañców, nie
jest jednak w stanie zaspokoiæ wszystkich ich gustów smakowych. Mieszkañcy
posiadaj¹ w³asne rodki finansowe i wydaj¹ je wed³ug swego uznania kupuj¹c
miêdzy innymi produkty spo¿ywcze.
W za³¹czeniu przekazujê wypowiedzi mieszkañców Domu Pomocy Spo³ecznej w Strzelcach Opolskich z fili¹ w Szymiszowie i fili¹ w Lenicy odnosz¹ce siê
do omawianej sprawy.
Z powa¿aniem
Starosta Strzelecki Józef Swaczyna

