
 PROTOKÓŁ NR 9/14 
z posiedzenia  

Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej 
w dniu 18 września 2014r. 

 
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Marek Sijer – Przewodniczący Komisji.  
Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  
Tematyka posiedzenia: 

1. Dowóz dzieci i młodzieży do szkół. 
2. Zapytania i wolne wnioski.  

 

Janusz Plaskota – Kierownik Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – przedstawił 
informację / załącznik nr 2 do protokołu /.  
Janusz Macierzyński – Zastępca Burmistrza Opoczna – W miesiącu sierpniu odbyło 
się spotkanie Dyrektorów szkół z przewoźnikiem Spółką MPK w sprawie 
synchronizacji linii. Na dzień dzisiejszy nie mamy informacji, żeby były problemy. 
Zwiększyła się długość tras dowozu, bo do Gimnazjum w Wygnanowie zgłosiło się 5 
dzieci z Trzebiny.  
Na jutrzejszą sesję został przygotowany projekt uchwały w sprawie bezpłatnych 
przewozów - młodzież będzie miała możliwość bezpłatnych dowozów do i ze szkoły 
niezależnie od obwodu do którego chodzi.  
Spółka MPK ma podpisaną umowę z CIS-em w kwestii opiekunów w autobusach. Nie 
było informacji, żeby opieka była źle sprawowana.  
Mieczysław Wojciechowski – radny – Jeśli dziecko będzie chciało jechać w godzinach 
popołudniowych do Szkoły Muzycznej to zapłaci 50% ceny biletu? 
Janusz Macierzyński – Zastępca Burmistrza Opoczna – Tak. Bezpłatne przejazdy będą 
na trasie dom – szkoła – dom. 
Mieczysław Wojciechowski – radny – W materiale na str. 2 przy SP Libiszów pisze: 
„brak uwag do dowozu.” – to nieprawda, jest problem w Kolonii Kruszewiec. Proszę, 
aby jeden kurs popołudniowy zajeżdżał na Kolonię Kruszewiec. Dzieci chcą być 
przywożone na ten przystanek, z którego są zabierane. 
Janusz Macierzyński – Zastępca Burmistrza Opoczna – Przekazałem radnemu 
interpretację NSA. Gmina może zorganizować punkty zbiorcze. Nie ma obowiązku 
podwożenia pod dom. Może Pan na jutrzejszej sesji porozmawiać z Prezesem MPK.  
Mieczysław Wojciechowski – radny – Dlaczego w materiale pisze „brak uwag”.                             
Są uwagi. 
Janusz Macierzyński – Zastępca Burmistrza Opoczna – Materiał został przygotowany 
na podstawie informacji od Dyrektorów szkół.   
 
Godzina rozpoczęcia komisji 13.00, godzina zakończenia 13.30  
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