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PROTOKÓŁ  NR 8/2020 

z posiedzenia 

Komisji Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej 

Rady Miejskiej w Opocznie 

z dnia 24 września 2020r. 

 

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Marek Sijer - Przewodniczący Komisji. 

Lista obecności radnych znajduje się w teczce z posiedzeń komisji. 

Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Ad.1. 

 Otwarcie posiedzenia.  

Marek Sijer – Przewodniczący Komisji – otworzył zdalne posiedzenie Komisji i 

powitał wszystkich obecnych.  

 Przewodniczący Komisji poinformował, że Komisje Rady Miejskiej w 

Opocznie są transmitowane na żywo w Internecie. Transmisja obrad odbywa się 

za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk i jest udostępniana w 

Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Opoczno. 

Przewodniczący poinformował, iż w związku z wprowadzonym stanem epidemii 

oraz wystąpieniem w Opocznie potwierdzonych przypadków wirusa COVID – 

19, obrady komisji prowadzone są zdalnie z wykorzystaniem narzędzi 

informatycznych. 

 Przewodniczący sprawdził, czy wszyscy radni widzą i słyszą obrady. 

Następnie odczytał listę obecności, a radni potwierdzali swoją obecność.  

Ad. pkt. 2.  

 Przyjęcie porządku posiedzenia.  

Marek Sijer - Przewodniczący Komisji - zapytał, czy ktoś z Radnych wnosi o 

zmianę porządku posiedzenia /załącznik nr 2 do protokołu/. Brak zgłoszeń. 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

3. Świetlica środowiskowa „PINOKIO”. 

4. Dowóz dzieci i młodzieży do szkół. 

5. Zapytania i wolne wnioski. 

6. Zamknięcie posiedzenia.  

 Komisja głosami: za - 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła proponowany 

porządek obrad, bez zmian. 
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Ad. pkt. 3. 

Świetlica środowiskowa „PINOKIO”. 

Katarzyna Sudzius – Bobrek – Inspektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych 

– przedstawiła informację /załącznik nr 3 do protokołu/. 

W dyskusji głos zabrali: radny Marek Sijer, Inspektor Katarzyna Sudzius – 

Bobrek. 

 Komisja przyjęła informację do wiadomości. 

Ad. pkt. 4. 

Dowóz dzieci młodzieży do szkół. 

Marek Ziębicki – Dyrektor Wydziału Edukacji – przedstawił informację 

/załącznik nr 4 do protokołu/. 

Andrzej Kopania – Prezes Spółki MPK – przedstawił informację /załącznik nr 5 

do protokołu/. 

Radny Mieczysław Wojciechowski – prosi o  informację, ilu uczniów jest w 

poszczególnych klasach we wszystkich szkołach podstawowych, ilu jest w 

zerówkach, które z klas są łączone. Pyta, dlaczego dzieci ze Szkoły Podstawowej 

w Sielcu rozpoczynają zajęcia o 7.30. Pyta, czy autobus dowożący dzieci do 

Szkoły Podstawowej w Sielcu może wyjeżdżać 15 minut później. 

Radny Marek Sijer – prosi o zorganizowanie spotkania w trybie pilnym z Panią 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sielcu z Panem Dyrektorem Markiem 

Ziębickim i Panem Prezesem Andrzejem Kopanią, w celu wyjaśnienia 

niejasności, jakie powstały przy dowozie dzieci do szkoły. 

 

W dyskusji głos zabrali: radny Jerzy Pręcikowski, radny Marek Sijer, Dyrektor 

Marek Ziębicki, Prezes Andrzej Kopania, radny Mieczysław Wojciechowski. 

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 

Ad. pkt. 5. 

 Zapytania i wolne wnioski.  

Radny Mieczysław Wojciechowski : 

- prosi o informację ilu uczniów z obwodu szkół stowarzyszeniowych uczęszcza 

do opoczyńskich szkół,  

- pyta czy jest możliwość zabezpieczenia boisk na terenach wiejskich w 

szczególności w Sitowej, Modrzewiu i Kruszewcu przed szkodami 

wyrządzonymi przez dziki i jeżdżących na quadach,  

- pyta, czy będą środki na naprawę cieknącego dachu szkoły i świetlicy w 

Kruszewcu oraz czy jest możliwa naprawa dachu w tym roku. 



3 

 

Radny Jerzy Pręcikowski: 

- prosi o uprzątnięcie terenu z odpadów wielkogabarytowych przy skrzyżowaniu 

ul. Kossaka i ul. Pileckiego zaraz za przystankiem. 

W dyskusji głos zabrali: radny Mieczysław Wojciechowski, Sekretarz Miasta 

Janusz Klimek, Dyrektor Marek Ziębicki, radny Jerzy Pręcikowski. 

Ad. pkt.6. 

 Zamknięcie posiedzenia.  

Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie. 

Godzina rozpoczęcia komisji 12.00, godzina zakończenia komisji 12.45. 

 

Sesje i komisje są transmitowane on-line na kanale YouTube gminy Opoczno. 

Archiwalne zapisy dostępne są pod adresem: 

http://bip.opoczno.pl/sesje-rady-miejskiej-on-line  

 

Przewodniczący Komisji 

 

Marek Sijer 

 

 

 

Protokołowała: 

Joanna Galant 

 

Pomoc Administracyjna w Biurze Rady Miejskiej 


