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     Szanowna Pani 
     Barbara Oliwiecka
     Radna Miasta Kalisza
     Klub Radnych
     Koalicja Obywatelska

W odpowiedzi na Interpelację w sprawie kosztów żywienia pensjonariuszy w Domu Pomocy
Społecznej podaję poniżej przedmiotowe odpowiedzi. 

1. Żywienie mieszkańców w roku 2021 będzie realizowane przez funkcjonującą w Domu
kuchnię. 

2. W okresie od 01.09.2020 r. kuchnia przygotowuje posiłki tj. śniadania i kolacje, do dnia
31.12.2020  r.  w  ścisłym  reżimie  sanitarnym.  Do  dnia  23.12.2020  r.  nie  wszyscy
pracownicy wrócili do pracy w kuchni.   

3. W  okresie  od  09.04.2020  r.  do  31.08.2020  r.  pełne  wyżywienie  mieszkańców
realizowała  firma  „Raczek”  Przedsiębiorstwo  Gastronomiczno  –  Handlowo  –
Usługowe Krzysztof Gięda, ul. Widok 96A, 62 – 800 Kalisz na podstawie umowy nr
7/2020  z  dnia  09.04.2020  r.  oraz  aneksu  nr  1  z  dnia  09.04.2020  r.  (kserokopie  w
załączeniu). W okresie od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r. firma „Raczek” przygotowuje
obiady dwudaniowe z uwzględnieniem diet mieszkańców, napoje oraz podwieczorek –
zgodnie z aneksem nr 2/2020 z dnia 20.08.2020 r. (kserokopia w załączeniu).

4. Umowa  oraz  aneksy  przekazuję  w  załączeniu.  Wyłaniając  wykonawcę  usług
cateringowych nie przeprowadzono konkursu ofert – zgodnie z ustawą  2 marca 2020 r.
o  szczególnych  rozwiązaniach  związanych  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i
zwalczaniem  COVID-19,  innych  chorób  zakaźnych  oraz  wywołanych  nimi  sytuacji
kryzysowych (w dniu 09.04.2020 r. zaistniała kryzysowa sytuacja i należało w trybie
natychmiastowym zabezpieczyć posiłki mieszkańcom).

5. Stawka  żywieniowa  w  okresie  styczeń  –  marzec  2020  r.  wynosiła  9,50  złotych  na
mieszkańca  (bez  kosztów  pracowniczych,  które  zawierają  się  w  ogólnym  planie
finansowym  DPS  na  rok  2020),  natomiast  stawka  firmy  cateringowej  za  okres
09.04.2020 r. do 31.08.2020 r. – 37,40 złotych, w okresie od 01.09.2020 r. – 31.12.2020
r. w wysokości 18,00 zł.   













Barbara Oliwiecka         Kalisz 16.12.2020 

Radna Miasta Kalisza  

Klub Radnych  

Koalicja Obywatelska   

 

 

Sz.P. Krystian Kinastowski  

Prezydent Miasta Kalisza 

 

Interpelacja 

W sprawie kosztów żywienia pensjonariuszy  w Domu Pomocy Społecznej  

 

Szanowny Panie Prezydencie,  

Na jednej z ostatnich Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej  omawiana byłą sytuacja w Domu 

Pomocy Społecznej, w tym kosztach ponoszonych na żywienie pensjonariuszy.  Z uzyskanych informacji 

wynika, że pomimo działania kuchni w DPSie, placówka wciąż korzystała z usług cateringu w zakresie 

przygotowywania obiadów. Umowa na świadczenie usług cateringowych została podpisana w sytuacji 

szczególnej, podczas pierwszej fali pandemii, gdy placówka, w tym kuchnia  zostały zamknięte  

a personel i pensjonariusze  mocno doświadczeni chorobą.  

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na pytania  

- W jaki sposób będzie zorganizowane żywienie pensjonariuszy DPSu w nowym 2021 roku?  

- W jakim zakresie działa obecnie  kuchnia w DPSie?  

 - Jakie posiłki są dostarczane przez firmę zewnętrzną?  

- Proszę o załączenie umowy wraz ze wszystkimi aneksami jakie zostały podpisane z firmą  

   cateringową. Czy i w jaki sposób przeprowadzono konkurs ofert na dostarczanie posiłków do DPSu?  

- Jakie były i jakie są miesięczne koszty ponoszone na żywienie na pensjonariusza przy korzystaniu   

z usług firmy zewnętrznej, a jakie były gdy wszystkie posiłki były przygotowywane przez kuchnię 

wewnętrzną placówki? Poza kwotą ogólną, proszę podać stawkę żywieniową na osobę, w obu tych 

przypadkach.  

W miarę możliwości proszę o przesłanie wnioskowanych  dokumentów oraz odpowiedzi na pytania 

wyłącznie drogą elektroniczną, bez konieczności drukowania czy kserowania.  

 

 

Z poważaniem  

Barbara Oliwiecka  

 


