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PROTOKÓŁ NR 5/16 

z  wyjazdowego posiedzenia 

Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury 

w dniu 11 maja 2016r. 

 

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Eugeniusz Łączek- Przewodniczący Komisji. 

Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Porządek posiedzenia: 

1. Dowóz uczniów do szkół - ocena i wnioski na rok szkolny 2015/2016. 

2. Szkolne obiekty sportowe. 

3. Szkoły podstawowe w Kruszewcu, Dzielnej i Woli Załężnej prowadzone przez 
Stowarzyszenia. 

4. Zapytania i wolne wnioski. 

Przewodniczący zapytał, czy ktoś z radnych wnosi o zmianę porządku posiedzenia 
/załącznik nr 3 do protokołu/. Brak zgłoszeń.  

Komisja głosami: za- 5, przeciw- 0, wstrz.-0 przyjęła porządek posiedzenia Komisji. 

Ad.1.  

 Dowóz uczniów do szkół – ocena i wnioski na rok szkolny 2015/2016. 

Marek Ziębicki- Naczelnik Wydziału Oświaty- przedstawił informację na temat  
dowozu uczniów do szkół /załącznik nr 4 do protokołu/. 

Komisja zapoznała się z materiałem otrzymanym z MPK Sp. z o.o. w Opocznie 
/załącznik nr 5 do protokołu/. 

Robert Grzesiński- radny- Czy na przystanku przy ul. Rolnej wisi rozkład jazdy 
autobusów? 

Waldemar Siedlanowski- MPK- Powinien być. Nie wiem czy obecnie tam jest. 

Mieczysław Wojciechowski- radny- Proszę o uzupełnienie rozkładu jazdy w 
miejscowości Kruszewiec, Kruszewiec Kol., Libiszów i Libiszów Kol. 



2 
 

Barbara Wacławiak- radna- Dlaczego autobus nie dojeżdża do końca Sitowej? 

Waldemar Siedlanowski- MPK- Nie ma tam krańcówki, gdzie autobus mógłby 
wykręcić. Poza tym ludzie nie chcą jeździć. 

Barbara Wacławiak- radna- Prosimy o zwrócenie uwagi na przystanek w Wólce 
Karwickiej. 

Robert Grzesiński- radny- Chciałbym zaapelować do Komisji Bezpieczeństwa o 
zainstalowanie progu zwalniającego na ul. Skłodowskiej przy ZSS Nr 1 od ul. 
Partyzantów. 

Mieczysław Wojciechowski- radny- Do kogo należy się zwrócić, aby postawić 
dodatkową tablicę przystankową, aby przystanki były częściej. 

Waldemar Siedlanowski- MPK- Właścicielem przystanku jest właściciel drogi. To 
on stawia tablicę przystankową, a rada później uchwała. Następnie MPK musi 
wystąpić o pozwolenie na zatrzymywanie się. 

Ad.2. 

Szkolne obiekty sportowe. 

Komisja zapoznała się z informacją na temat szkolnych obiektów sportowych 
przygotowaną przez Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego /załącznik nr 6 do 
protokołu/ oraz ZSS nr 2 w Opocznie /załącznik nr 7 do protokołu/. 

Dodatkowo Komisja udała się do Zespołu Szkół w Bukowcu Opoczyńskim w 
celu obejrzenia placówki oraz boiska sportowego. W trakcie oglądania boiska radny 
Tomasz Kopera zwrócił uwagę na fragment ogrodzenia szkoły. Jego zdaniem 
naderwana siatka ogrodzeniowa może zagrażać bezpieczeństwu dzieci. W związku z 
powyższym polecił Pani Dyrektor jak najszybszą naprawę uszkodzonego fragmentu 
ogrodzenia. 

Ad.3.  

Szkoły Podstawowe w Kruszewcu, Dzielnej i Woli Załężnej prowadzone 
przez Stowarzyszenia. 

Komisja zapoznała się z materiałami przygotowanymi przez SP w Kruszewcu 
/załącznik nr 8 do protokołu/, SP w Woli Załężnej /załącznik nr 9 do protokołu/ oraz 
SP w Dzielnej /załącznik nr 10 do protokołu/.  

Komisja udała się do SP w Kruszewcu w celu obejrzenia placówki. Radni byli 
pod wrażeniem placu zabaw funkcjonującego przy szkole. Także w budynku 
szkolnym panował ład i porządek. Wszystkie sale wyglądały schludnie i czysto. 
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Ad.4. 

 Zapytania i wolne wnioski. 

Komisja zgłosiła następujące wnioski: 

1. Usytuowanie progu zwalniającego na ul. Skłodowskiej od strony ul. Partyzantów. 

2. Do zarządu dróg o budowę zatoki autobusowej w Wygnanowie, Bukowcu 
Opoczyńskim oraz Ogonowicach. 

 

                                                                            Przewodniczący Komisji         

                                              Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury 

                                              Eugeniusz Łączek 

 


