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PROTOKÓŁ NR 9/18 
z  posiedzenia 

Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury 
w dniu 13 września 2018r. 

 
 

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Eugeniusz Łączek - Przewodniczący Komisji. 
Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1  do protokołu. 
 
Tematyka posiedzenia: 

1. Stan techniczny budynków szkolnych. 
2. BHP i P. POŻ. w placówkach oświatowych. 
3. Baza sportowa w szkołach.  
4. Zapytania i wolne wnioski. 

 
Przewodniczący zapytał, czy ktoś z radnych wnosi o zmianę porządku posiedzenia 
/załącznik nr 2 do protokołu/. Brak zgłoszeń.  
 
Ad. pkt. 1 

Stan techniczny budynków szkolnych. 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – przedstawił informację 
(załącznik nr 3 do protokołu). 
 Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
 
Ad. pkt. 2 

BHP i P. POŻ. w placówkach oświatowych. 
 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – przedstawił informację 
(załącznik nr 4 do protokołu). 
Eugeniusz Łączek – Przewodniczący – Mam taką sugestię, aby w przedszkolach, w I 
klasach, powtarzać co 3 miesiące próbną ewakuację, aby przyzwyczajać maluchy do 
takich sytuacji.   
 Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
 
Ad. pkt 3. 

Baza sportowa w szkołach.  
 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – przedstawił informację 
(załącznik nr 3 do protokołu). 
 Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
 
Ad. pkt. 4. 
 Zapytania i wolne wnioski.  
 
Grzegorz Wołąkiewicz – radny – Proszę, aby od Dyrektorów szkół miejskich zebrać 
informację, ile w tym roku przyjęli dzieci do klas I-szych z terenów wiejskich.  
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Mam też pytanie o wyrażanie zgód przez Dyrektorów dla nauczycieli, którzy mają pełny 
etat w szkole na podjęcie pracy w innej szkole. 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – Co do drugiego pytania to 
Dyrektorzy, którzy sami chcą podjąć pracę w innej szkle muszą uzyskać zgodę od 
Burmistrza i takie przypadki były i są i zgody otrzymują. To sporadyczne przypadki 
jeśli chodzi o Dyrektorów. Jeśli chodzi o nauczycieli to nie wiem.  
Grzegorz Wołąkiewicz – radny – Proszę skierować pytanie do Dyrektorów. Chodzi mi 
o to, aby monitorować sytuację, czy to zjawisko jest sporadyczne czy nagminne. 
Alicja Szczepaniak – radna – Czy wszystkie szkoły otrzymały pieniądze na doposażenie 
czy tylko te, o których Pan mówił wcześniej? 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – Dostały pieniądze na 
doposażenie w meble /ławki, krzesła/ szkoły podstawowe, gdzie nie było mebli  
dostosowanych do potrzeb dzieci. Pieniądze były z Ministerstwa. Złożyliśmy wnioski 
dla Szkoły Podstawowej w Libiszowie i Szkoły Podstawowej w Modrzewiu. W 
przyszłym roku zgłosimy kolejne dwie szkoły, bo można tylko 2 szkoły zgłosić na rok.  
Natomiast wszystkie szkoły podstawowe zakupiły wyposażenie. Burmistrz wyraził 
zgodę w lipcu. Na sesji sierpniowej w uchwale budżetowej zostały zapisane środki na 
ten cel.  
 
 
Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie i zaprosił 
na część wyjazdową podczas której członkowie Komisji odwiedzili Przedszkole Nr 8.  
 
Pani Dyrektor Przedszkola Nr 8 w Opocznie na chwilę obecną nie zgłosiła żadnego 
zapotrzebowania, a Komisja nie zgłasza uwag do funkcjonowania placówki.  
 
 
Godzina rozpoczęcia komisji 9.00, godzina zakończenia 10.00 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Komisji  
 

                                                   Eugeniusz Łączek 
 

 
Protokołowała: 
B. Kędziora  
 
 

 
 
 


