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Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 24 września 2015 roku informuję: 

1. Co do zasadności utrzymywania szkolnych sklepików? 
2. W ilu szkołach działają sklepiki? 
3. W jakiej wysokości opłacany jest obecnie czynsz przez ajentów prowadzących szkolne 

sklepiki? 
Ad. 1 Asortyment oferowany w sklepikach szkolny został dostosowany do obowiązujących w 

tym zakresie wymogów prawnych. Informuję Pana, że sklepiki szkolne funkcjonują na 
zasadzie wynajmu przestrzeni pod działalność gospodarczą i nie są utrzymywane ani przez 
szkoły ani przez miasto. Zasadność ich funkcjonowania w obecnych realiach determinuje 
popyt. Zasadne jest, więc zadanie tego pytania osobom prowadzącym przedmiotową 
działalność gospodarczą. 

Ad. 2 Sklepiki szkolne w oparciu o wynajem przestrzeni pod działalność gospodarczą 
funkcjonują obecnie w 5 placówkach. 

Ad. 3 Opłacany czynsz przez ajentów wynosi: 200, 200, 240, 300, 400 zł. 

Informuję Pana, iż Wydział Edukacji i Młodzieży na wniosek Komisji Zdrowia i 
Opieki Społecznej z dnia 25 maja 2015 roku, przygotował i przekazał raport ze stanu 
przygotowań szkół do wymogów prawnych obowiązujących do dnia 1 września 2015 roku. 

Ponadto Wydział Edukacji i Młodzieży przesłał do szkół prośbę o ustosunkowanie się 
dyrektorów do Pana spostrzeżenia zawartego w interpelacji: „można zaobserwować dzieci 
biegające na przerwach/ pokonujące ruchliwe ulice/ do pobliskich sklepów gdzie bez 
problemów nabywają artykuły zakazane w ustawie ". 

Po uzyskaniu odpowiedzi zwrotnej informuję, iż nie ma możliwości biegania przez 
ruchliwe ulice młodzieży przebywającej pod opieką szkoły w godzinach zajęć lekcyjnych lub 
podczas przerw. Wejścia i wyjścia ze szkół są monitorowane. Jeśli powziął Pan 
udokumentowaną informację o takich „obserwacjach" proszę niezwłocznie zgłosić ten fakt. 

Dodatkowo wyjaśniam, iż ustawodawca zgodnie z „duchem" ustawy nie zabronił 
wyboru i zakupu produktów pozostających dopuszczonymi w handlu, posiadanie więc takich 
produktów z woli rodziców czy uczniów nabytych poza terenem szkoły a posiadanych czy 
spożywanych na jej terenie nie jest prawem zakazane. 
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