PROTOKÓŁ NR 9/18
z posiedzenia
Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej
z dnia 14 września 2018r.
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Robert Grzesiński - Przewodniczący
Komisji.
Lista pracowników stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Tematyka posiedzenia:
1. Świetlica środowiskowa „Pinokio”.
2. Dowóz dzieci i młodzieży do szkół.
3. Zapytania i wolne wnioski.
Robert Grzesiński- Przewodniczący Komisji- otworzył posiedzenie Komisji
i powitał wszystkich obecnych.
Przewodniczący zapytał, czy ktoś z Radnych wnosi o zmianę porządku posiedzenia
/załącznik nr 2 do protokołu/. Brak zgłoszeń.
Ad. pkt. 1
Świetlica środowiskowa „Pinokio”.
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności –
przedstawiła informację (załącznik nr 3 do protokołu).
Robert Grzesiński – Przewodniczący Komisji – Zakres działalności świetlicy od
lat jest taki sam. Jeździmy tam co roku i z moich obserwacji wynika, że nic się
tam nie zmienia. Zarząd Miejsko – Gminny Polskiego Komitetu Pomocy
Społecznej traktuje tą placówkę po macoszemu. Borykają się oni cały czas z tymi
samymi problemami, a przede wszystkim finansowymi. Czy chcieliby Państwo
po raz kolejny odwiedzić tą placówkę?
Andrzej Kacprzak – radny – Uważam, że miałoby to sens gdybyśmy przywieźli
im jakieś dobre informacje np. o remoncie, albo przeznaczyli jakąś większą sumę
na świetlicę.
Ryszard Starus – radny - Mam podobne zdanie jak Pan Przewodnicząc. Jeździmy
tam co roku. Kiedyś rozmawialiśmy o tym, że odwiedzimy Fundacje „Uśmiech
dziecka”.
Robert Grzesiński – Przewodniczący Komisji – Zastanawiam się , czy ta Fundacja
jeszcze funkcjonuje. Kiedyś gmina przeznaczyła dla niej pieniądze, ale
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kwalifikacje personelu nie były wystarczające, aby prowadzić zajęcia z
rehabilitacji. Wiem, że aby prowadzić takie zajęcia potrzebny jest wpis do
Krajowej Izby Terapeutów. Możemy sprawdzić jak funkcjonuje placówka.
Ryszard Starus – radny – W tej placówce nie byliśmy przez cztery lata. Nie chodzi
mi o jej kontrolę.
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności –
Fundacja o tej godzinie może być nieczynna, ponieważ dostosowują oni zajęcia
do potrzeb dzieci i rodziców. Zazwyczaj otwarta jest popołudniami. Nie
otrzymaliśmy sygnałów, aby Fundacja zawiesiła działalność.
Robert Grzesiński – Przewodniczący Komisji - Proszę, aby sprawdzić
kwalifikacje personelu Fundacji „Uśmiech dziecka”. Czy osoby zajmujące się
fizjoterapią wpisani są do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów oraz proszę o
numery tych osób. Zaznacza, że jeżeli osoba wykonuje czynności związane z
fizjoterapią ,a nie posiada numeru w Rejestrze Fizjoterapeutów podlega karze do
3 lat więzienia.
Komisja przyjęła informacje do wiadomości.
Ad. pkt. 2
Dowóz dzieci i młodzieży do szkół.
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – przedstawił informację
(załącznik nr 4 do protokołu).
Ponadto radni zapoznali się z pismem nadesłanym przez Miejskie
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Opocznie (załącznik nr 5 do
protokołu).
Robert Grzesiński – Przewodniczący Komisji – Czy są wyznaczeni nauczyciele
do odbierania i odprowadzania dzieci na przystanek autobusowy. Czy jest im
zapewnione bezpieczeństwo?
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – Tak. Jest to dobrze
zorganizowane. Nie ma żadnych uwag ze strony dzieci, nauczycieli, ani rodziców.
Takie sytuacje, że dzieci muszą być odbierane i odprowadzane na autobus mamy
w Sielcu oraz Bukowcu Opoczyńskim.
Andrzej Kacprzak – radny – W pierwszym roku od kiedy funkcjonuje dowóz
mieliśmy rozmowy z dyrektorami i wszystko zostało wtedy dopracowane.
Rodzice się nie skarżyli, nie było żadnych uwag, także wszystko funkcjonuje
dobrze.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
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Ad. pkt. 3
Zapytania i wolne wnioski.
Andrzej Kacprzak – radny – Mieszkańcy oraz przedsiębiorcy pytają mnie o
miejsca parkingowe na ul. Abp. Z. Zimowskiego oraz ul. M. Galińskiego. Z ich
wypowiedzi wynika, że pracownicy szpitala parkują na zewnątrz, ponieważ wjazd
na teren szpitala jest płatny. Większość miejsc parkingowych jest zajętych przez
pracowników szpitala, a przecież miały być one przeznaczone dla pacjentów oraz
klientów pobliskich firm. Chciałbym wiedzieć jak to rzeczywiście wygląda.
Robert Grzesiński – Przewodniczący Komisji - Proszę, aby zadał Pan to pytanie
na sesji. Z tego co wiem, to wynika to z polityki szpitala. Pracownicy, którzy
chcą wjechać na jego teren muszą zapłacić pewna kwotę i dlatego decydują się
parkować poza jego terenem.
Ryszard Starus – radny - Od samego początku w projekcie były wyznaczone
miejsca na ul. Abp. Z. Zimowskiego dla pracowników szpitala i jest tam
postawiona również tabliczka.
Andrzej Kacprzak – radny – Problem w tym, że pracownicy parkują wszędzie, a
przecież mogliby na terenie szpitala. Kiedyś tak było i w niczym to nikomu nie
przeszkadzało. Nie ma miejsca na tych parkingach dla pacjentów oraz klientów
sklepów znajdujących się w pobliżu.
Robert Grzesiński – Przewodniczący Komisji – Proponuje, aby temat pojawił się
na sesji i aby pismo w formie konkluzji zostało przekazane Zarządowi Szpitala
po sesji.
Andrzej Kacprzak – radny – Uważam, że potrzebny jest kompromis w tej sprawie
– część miejsc dla pracowników, a część dla pacjentów i klientów.
Robert Grzesiński – Przewodniczący Komisji – Proszę, aby władze gminy
wystosowały do szpitala stosowne pismo z prośbą o wyjaśnienie jak
rozdysponowane są miejsca parkingowe przy szpitalu. Czy są one wyłącznie dla
pacjentów i pracowników szpitala, czy dla wszystkich mieszkańców?

Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął
posiedzenie.
Godzina rozpoczęcia komisji 10.00, godzina zakończenia 10.30
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Przewodniczący Komisji
Robert Grzesiński
Protokołowała:
A. Firmowska
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