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Protokół Nr 10/17 

z wyjazdowego posiedzenia 

 Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej 

 w dniu 7 września 2017 r. 

 

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Robert Grzesiński- Przewodniczący Komisji. 

Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Lista pracowników stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Tematyka posiedzenia: 

1. Świetlica środowiskowa „Pinokio”. 
2. Dowóz dzieci i młodzieży do szkół.  
3. Zapytania i wolne wnioski. 

Porządek posiedzenia komisji stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Komisja udała się do świetlicy środowiskowej „Pinokio” oraz do Zespołu Szkół 
Samorządowych Nr 1. 

Ad. pkt. 1  

Świetlica środowiskowa „Pinokio”. 

Komisja zapoznała się z materiałem przygotowanym przez Zespół ds. Społecznych                          
i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Opocznie (załącznik nr 4 do protokołu).  

Ad. pkt. 2 

Dowóz dzieci i młodzieży do szkół. 

Komisja zapoznała się z materiałem przygotowanym przez Wydział Oświaty i Sportu 
Urzędu Miejskiego (załącznik nr 5 do protokołu) oraz Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne w Opocznie (załącznik nr 6 do protokołu). 

Robert Grzesiński – Przewodniczący Komisji – Miałem okazję rozmawiać z Panią 
Dyrektor ZSS Nr 1, która zgłosiła problem dotyczący przystanków autobusowych. Są 
one zlokalizowane vis a vis wejścia do szkoły. Jej uwagi dotyczyły tego, że w przypadku 
kumulacji autobusów, które przyjeżdżają jeden za drugim jest tam bardzo 
niebezpiecznie. Pani Dyrektor prosiła o oznaczenie innych miejsc postoju autobusów, 
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które przywożą dzieci do szkół. Sytuację przedstawiłem Panu Burmistrzowi 
Sobczykowi. Nie wiem, czy sprawa znana jest Panu Naczelnikowi. 

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu – Jeżeli chodzi o postój 
autobusów naprzeciwko wejścia do szkoły to na spotkaniu Dyrektorów, które odbyło 
się przed rozpoczęciem roku szkolnego była podana informacja do MPK. Nie wiem jak 
to zostało rozwiązane. 

Ryszard Starus - radny – Moim zdaniem coś zostało zrobione, ponieważ autobusy nie 
zatrzymują się teraz w zatoce pod samą szkołą, a zostały postawione słupki, które 
wyraźnie oddzielają i autobus zatrzymuje się na jezdni. 

Beata Wiktorowicz – radna – Byłam dziś świadkiem jak autobus zatrzymał się, dzieci 
wybiegły przed samochody w ogóle nie patrząc na jezdnię. 

Robert Grzesiński – Przewodniczący Komisji – Podczas rozmowy z Panią Dyrektor 
padł również temat, kto miałby przeprowadzać dzieci przez ulicę. Musimy to 
szczegółowo omówić z Dyrekcją szkoły. 

Andrzej Pacan – radny – Autobus musiałby zajeżdżać tylko z jednej strony, tak aby 
drzwi otwierały się na jedną stronę w kierunku szkoły.  

Waldemar Siedlanowski – MPK – Autobusy, które jeżdżą po ul. Skłodowskiej jeżdżą 
w dwóch kierunkach. Nie są to tylko gimbusy, ale również autobusy liniowe. Autobusy 
np. z Sitowej jadą ul. Inowłodzką, następnie ul. Skłodowskiej i zatrzymują się obok 
bloku, a drzwi również otwierają się od strony bloku. Autobusy np. z Kunic jedzie ul. 
Westerplatte, a drzwi otwierają się od strony szkoły. Także nie da się tego rozwiązać 
inaczej.    

 Ad. pkt. 3  

Zapytania i wolne wnioski. 

Komisja zgłosiła następujące wnioski: 

- w imieniu kadry pracującej w świetlicy „Pinokio” wnioskuje o zwiększenie dotacji 
gminy na pensje dla personelu świetlicy na 2018r. w wysokości 80 tys. zł, 
- stwierdziła, że byłoby stosownym ze względu na bezpieczeństwo dzieci, aby zatoka 
autobusowa, która znajduje się po przeciwnej stronie  Zespołu Szkół Samorządowych 
Nr 1 (w kierunku ul. Partyzantów) miała długość 10 miejsc parkingowych. Natomiast 
zatoka od strony szkoły (w kierunku ul. Inowłodzkiej), aby również miała długość 10 
miejsc parkingowych i usytuowana była poza wejściem do szkoły. Komisja zgłosiła 
potrzebę pomalowania całych zatok, tak aby były one widoczne dla kierowców. 
Dodatkowo komisja zgłosiła potrzebę, aby zatrudnić osobę (pracownika 
interwencyjnego), który mógłby przeprowadzać dzieci przez jezdnię, 
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- prosi o częstsze patrole Straży Miejskiej w okolicach ZSS Nr 1 i kontrolę, czy zatoki 
autobusowe nie są zastawiane przez samochody osobowe, 
- wnioskuje, aby wszystkie kwestie bezpieczeństwa związane z dowozem dzieci do 
szkoły były konsultowane z Dyrekcją szkoły, która wyraziła chęć uczestniczenia w 
spotkaniach i współpracy w tym zakresie. 

 
 

Przewodniczący Komisji do Spraw Rodziny, 

                              Młodzieży i Kultury Fizycznej 

                             Robert Grzesiński 

 

Protokołowała: 

Alicja Firmowska 

 


